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LUTTENBERG'S 
CHRONOLOGISCHE VERZAMELING 

Jaargang 1925 

2 J ani,ari 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 50, eerstè lid, der 
Radenwet. S. 1. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen ;\Iinister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 November 
1924, n°. 3762, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1924, n°. 47); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 December 1924, n°. 
4086, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 Januari 1925 te bepalen als 

volgt: 
Art. 1. Een regeling, door den R aad van 

Arbeid ingevolge artikel 50, eerste lid, der 
Radenwet vastgesteld, mag voor ambtenaren 
en beambten van dien Raad niet gunstiger zijn 
dan de dienovereenkomstige regeling, geldende 
voor ambtenaren en beambten, werkzaam bij of 
onder het Departement van Algemeen Bestuur, 
welks hoofd met de uitvoerin~ der Radenwet ib 
bdast. 

waarden neergelegd in art. l su b 1°. en 2°. 
der Trekhondenwet. 

Het niet voldaan hebben aan een dezer 
voorwaarden is een element van het 
strafbare feit, hetwelk in de dagvaarding 
behoort te worden telastegelegd. 

Hieraan doet het woord "tenzij" in 
art. l 2°. niet af. 

(Trekhondenwet art. 1.) 

)frs. Nijpels, Fentener v. Vlissingen, Segers, 
Hesse, Taverne. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rrcht
bank te Zwolle, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van deze Rechtbank van 23 October 
1924, waarbij in hooger beroep - na vernieti
ging van een in deze zaak op 25 Augustus 1924 

, door het Kantongerecht te Ommen gewezen 
vonnis - A. V. bij verstek van alle rechtsver
volging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal. 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is hela t met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afs 0 hrift zal worden gezonden aan , 
den Raad van State. 

Bij het bestreden vonnis is bewezen verklaard 
wat aan beklaagde was telastegelegd, t. ~ - dat 
hij in de gemeente Ommen op 14 Jum 1924 
des namiddags omstreeks ö½ uur als houder 
vau een hondenkar met die kar, welke was 
bespannen met twee honden, over den weg 
Ommen-den Ham heeft gereden. 

De Rechtbank heeft dit feit echter niet 
strafbaar verklaard en d n beklaagde te dier 
zake van alle rechtsvervolging ontslagen, op 
grond : ,,dat de beteekenis der Tr~khondenwet 
1910, S. 203 is, dat elke houder z1Jn hondenkar 

's-Gravenhage, den 2den Januari 1925. 
WILHEL::IHNA. 

De Jfin. van Arbeid, Handel en Xijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. IO Jan. 1925. ) 

5 Jai!uari 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het gebruiken of doen gebruiken van 

een hondenkar is alleen dan strafbaar, 
wanneer niet is voldaan aan de voor-

, zal kunnen gebruiken, echter met inachtneming 
van eenige voorschriften (dienstig voor een 
doeltreffende bescherming der hondrn) en 
waarvan er één is, dat de houder der honden
kar zich als zoodanig doe inschrijven in een 
register ; dat dan ook het als hcmd~r van ee~ 
hondenkar niet ingeschreven ZlJn rn het b1J 
de wet bedoelde register een element vormt, 
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van het strafbare feit, in de rspronkclijke 
dagvaarding klaarblijkelijk bed eld, doch in 
welke dagvaarding dit element ontbreekt." 

De Officier van Justitie heeft bij tijdig inge
diende memorie als middel van cassatie aange
voerd: 

"Schending - door niet toepassing - van 
artikel 1 j 0 • artikel 7 der Trekhondenwet 1910, 
S. n°. 203." 

Tot toelichting hiervan betoogt hij, dat art. 1 
der wet het gebruiken of doen gebruiken van een 
hondenkar door den houder als een in het alge
meen strafbaar feit voorstelt en vervolgens 

· onder l •. en 2•. uitzonderingen op dit verbod 
zijn opgenomen, welke het karakter van een 
fait d'exouse hebben, zooals ook blijkt uit de 
geschiedenis der wet en ook niet in strijd komt 
met haar geest, daar deze weliswaar niet een 
verbod van het gebruiken van hondenkarren 
beoogt, doch slechts bescherming van trek
honden, doch zulks niet belet de verbodsbepa
lingen ter vergemakkelijking van het bewijs 
aldus te redigeeren, dat een verbod van gebruik 
van hondenkarren als algemeene regel voorop
staat en de voorwaarden, waaraan de wetgever 
dit gebruik wil binden. als even zoovele faits 
d'excuse volgen. 

Inderdaad blijkt uit de Memorie van Ant
woord bij art. 1 der wet, dat daarin onder 2°. 
het woord "tenzij" opzettelijk is gebezigd, 
opdat het niet-ingeschreven zijn niet een be
standdeel van het strafbare feit zou uitmaken. 
Het komt mij echter voor, dat de wetgever 
hiermede zijn doel niet heeft bereikt. In het 
algemeen is het twijfelachtig, of met "tenzij" 
aanvangende beperkingen van een verbod als 
bestanddeelen der verbodsbepaling dan wel 
als rechtvaardigingsgronden bij overtreding 
daarvan moeten worden beschouwd. De sa
menhang tusschen verbod en beperking is dan 
taalkundig niet zoo vast, dat met zekerheid 
in eerstbedoelden zin, noch zoo los, dat met, 
zekerheid in laatstbedoelden zin kan worden 
beslist. De oplossing der vraag moet dan elders 
dan in den zinsbouw gezocht worden. In het 
onderhavig geval kan reeds de omstandigheid 
- waarop ook reeds in het bestreden vonnis 
wordt gezinspeeld - dat de Trekhondenwet 
blijkens haar intitulé en considerans er eene 
is "ter bescherming van trekhonden", en dus 
niet eene om het gebruiken van honden als 
trekdieren te verbieden- waarop bij de M. v. T. 
nog de nadruk is gelegd - den doorslag geven 
en wel in dien zin, dat de aan het verbod van 
het gebruiken van een hondenkar toegevoegde 
beperkingen bestanddeelen van de verbods
bepaling zijn. 

Doch er is meer. Terecht wordt in de me
morie van cassatie toegegeven dat het tegen
ovngestelde stelsel alleen dan juist kan zijn, 
wanneer niet alleen de hier bedoeld" onder 2° 
aan het verbod toegevoegde beperking, doch 
ook die onder l 0 • een rechtvaardigingsgrond 
bevat. Immers, indien deze een bestanddeel 
der verbodsbepaling mocht zijn, kan het enkel 
gebrui\rnn van een hondenkar nimmer een straf
baar feit uitmaken. Het onder 1 °. aan het 
verbod van het gebruiken eener hondenkar 
toe«evoegde : ,,anders dan met inachtne.ming 
va; de voorschri~en omtrent de lichamelijke 
gesteldheid en de maat der honden" enz., is 
nu taalkundig met het verbod zoo nauw samen-

geweven, dat er geen twijfel mogelijk is, of 
hier heeft men met een bestanddeel van het 
strafbare feit te doen. Aanvankelijk was het 
verbod van het gebruiken eener hondenkar 
anders dan met inachtneming van deze voor
schriften in een afzonderlijk artikel 5 van het 
wetsontwerp neergelegd, en had art. 1 alleen 
betrekking op het gebruiken van een honden
kar, zonder als houder te zijn ingeschreven. 
Toen nu bij dezelfde gelegenheid, waarbij de 
zinsbouw aanvangende met "zonder", werd 
omgezet in een, ingeleid met "tenzij", ook het 
verbod van artikel 5 naar artikel 1 werd over
gebracht, werd reeds hierdoor het bereiken van 
het met die omzetting beoogde doel verijdeld. 

Het bestreden vonnis komt mij derhalve 
voor juist te z ijn gewezen . Ik moge mij echter 
alvorens te concludeeren nog een enkele op
merking veroorloven. De zinsbouw met " ten
zij " werd gekozen ter voldoening aan een wenk 
bij het Voorloopig Verslag gegeven. Daar was 
betoogd, dat de hiermede beoogde vergemakke
lijking van het bewijs in het bijzonder noodig 
was voor het geval, waarin de overtreder geen 
woonplaats heeft. Dan toch zou het bewijs 
van niet-inschrijving in het register zeer moeilijk 
zijn, daar dit register aangelegd wordt door 
B. en W. der woonplaats van den houder der 
hondenkar. Het komt mij echter voor, dat 
dit betoog op een dwaling berust. Wanneer 
het geval, dat de overtreder geen woonplaats 
heeft, zich - gelijk ook in deze zaak - voor
doet, is het bewijs, dat hij niet als houder is 
ingeschreven, juist bijzonder gemakkelijk, of 
liever overbodig. Immers dan kan hij niet zijn 
ingeschreven in een register, aangelegd door 
B. en W. z~jner woonplaats. 

Ik concludeer tot verwerping va.n het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hesse; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(Zie concl. Adv.-Gen.): 

O. dat blijkens het aangevallen vonnis bij 
de inleidende dagvaarding aan den beklaagde 
is telastegelegd, dat hij in de gemeente Ommen 
op den 14den Juni 1924 des na.middags om
streeks 5 ½ uur als houder van een hondenkar 
met die kar, welke bespannen was met twee 
honden, over den weg Ommen--den Ham heeft 
gereden; 

0 . dat deze telast.elegging wel bewezen maar 
niet strafbaar is verklaard, zooda,t de beklaagde 
te dier zake v&.n allP rechtsvPrvolging is ont
slagen, zulks in hoofdzaak op grond : 

dat de Trekhondenwet geenszins "principieel" 
eiken houder van een hondenkar verbiedt die 
te gebruiken "met een uitzondering voor den 
enkeling die door bijzondere omstandigheden 
gerechtigd zou zijn zijn hondenkar wel te ge
bruiken", dat de beteekenis der wet integen
deel is dat elke houder zijn hondenkar zal kun
nen gebruiken met inachtneming van eenige 
voorschriften, waarvan er één is dat de houder 
zich als zoodanigdoe inschrijven in een r egister; 
dat dan ook het als houder van e.en hondenkar 
niet ingeschreven zijn een element vormt van 
het strafbare feit" in de oorspronkelijke dag
vaarding klaarblij kelijk bedoeld, doch in welke 
dagvaarding dit element ontbreekt;" 
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0. ten aanzien van het voorgestelde middel : 
dat tot toelichting wordt betoogd, dat in 

·artikel 1 der wet het gebruiken of doen gebrui
ken van een hondenkar do:>r een houder als 
een in het algemeen strafbaar feit wordt voorop
gesteld en vervolgens onder 1°. en 2°. uitzon
deringen op dit verbod zijn opgenomen, welke 
het karakter van ~ ,,fait d'excuse" hebben 
en waarvan de niet-aanwezigheid dan ook bij 
dagvaarding niet behoeft te worden gesteld ; 
<lat dit karakter ook blijkt uit de geschiedenis 
der wet volgens welke "de redactie" tenzij hij 
als houder "zij ingeschreven" , voorkomende 
in de uitzondering "onder 2° is gekozen met 
het. oog op den bewijsLst bij eventueele ver
volging, opdat het niet-ingeschreven zijn geen 
element der overtreding uitmake ;" 

0 . hieromtrent : 
dat de genoemde wet blijkens haar opRchrift 

en beweegreden strekt ter bescherming van 
trekhonden en niet om het gebruik van honden 
als. trekdieren behoudens bepaalde uitzonde
-ringen te verbieden, voor welke opvatting ook 
de geschiedenis dezer wet kra.chtigen stenn 
geeft; 

dat dan ook de Minister bij de behandeling 
van het Ontwerp in de Tweede Kamer ver
klaarde, dat het, stelsel der wet is "dat het, 
gebruik van trekhonden geoorloofd zal zijn 
mits voldaan wordt aan de voorwaarden van 
de wet·" 

dat w'egens het nauw verbonden zijn van de 
onder 1°. gestelde voorwaarde aan het in den 
.aanhef van artikel 1 gedane verbod te weten : 
het gebruiken of doen gebruiken "anders dan 
met inachtneming van de voorschriften om
trent de lichamelijke gesteldheid en de maat, 
der honden, het tuig" enz. ontwijfelbaar volgt 
<lat dit gestelde een bestanddeel uitmaakt 
van het strafbare feit, zoodat reeds hieruit 
volgt, dat het enkel gebruiken of doen gebruiken 
van een hondenkar niet al strafbaar is ; 

dat dit zijn van een bestanddeel evenzeer 
moet worden aangenomen van het niet-voldoen 
.aan de onder 20. gestelde voorwaarde omtrent 
het ingeschreven zijn in een regist-er, die toch 
bij een redelijke opvatting van het geheele 
.artikel zonder meer niet een ander karakter 
kan. krijgen ; met dien verstande dat het niet
inachtnemen van een dezer voorwaarden het 
feit al strafbaar maakt ; 

dat het woord "tenzij", waardoor men wel
iswaar wilde uitdrukken, dat deze voorwaarde 
enkel een rechtvaardigingsgrond zou. zijn, tot 
deze uitlegging niet dwingt en het doel, dat men 
met het bezigen van dit woord voor oogen had, 
du.s niet is bereikt ; 

0. dat hieruit volgt, dat het middel niet 
kan opga.an ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

1 Januari 1925. BESLUIT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Egmond-Binnen van 14 Augustus 1924, 
inzake het verleenen van medewerking tot 
nieuwbouw eener bijzondere lagere scnool 
ten behoeve van het R.-K. Kerkbestuur 
van den H. Adalbertu.s te Rinnegom aldaar. 
s. 2. 

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

Onderwijs, Ku.nsten en Wetenschappen van: 
16 October 1924, n°. 14572/ l, atdeeling Lager 
Onderwijs Financieel, en van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 28 October 1924, 
n°. 11342, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 
tot vernietiging van het besluit van d,m. Raad 
der gemeente Egmond-Binnen van 14 Augustus 
1924, strekkenc(e : 

a. tot intrekking van zijn besluit van 2 No
vember 1923, houdende beschikbaarstelling 
van de bestaande Openbare Lagere school in 
het Dorp Egmond-Binnen ten behoeve van 
eene door het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur 
van den H. Adalbertus te Rinnegom in die 
gemeente te stichten bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs ; 

b. tot beschikbaarstelling aan voornoemd 
Kerkbestuur van de ~elden, benoodigd voor 
den bouw van eene meuwe Roomsch-Katho
lieke school voor gewoon lager onderwijs ; 

c. tot. handhaving van de bestaande Open
bai:e Lagere school te Egmond-Binnen als 
schoolgebouw voor openbaar lager onderwijs ; 

Overwegende, dat ten gevolge van de stich- . 
ting eener bijzondere Roomsch-Katholieke 
lagere school te Egmmid-Binnen, de bestaande 
openbare school ter plaatse nog slechts zal 
worden bezocht door plm. 25 leerlingen, en in 
verband hiermede nieuwbouw beteekent het 
ongebrufät laten van een drietal leslokalen van 
het openbaar schoolgebouw ; 

dat deze handelwijze leidt tot onnoodige uit
gaven voor de gemeente en het te voorzien is, 
dat indien de openbare lagere school te Egmond
Binnen naast die te Egmond aan den Hoef 
blijft bestaan, ook anderszins in de toekomst 
de gemeentekas met lasten zal worden be
zwaard, welke zich niet zouden voordoen bij 
uitvoering van het besluit van den Raad van 
2 November 1923 : 

dat overigens beschikbaarstelling van meer
bedoeld openbaar schoolgebouw aan het R.-K. 
Kerkbestuur voor het biJzonder onderwijs eene 
bevredigende oplo sing geeft en het school
bestuur zich met die oplos.sing dan ook ten 
volle heeft ku.nnen vereenigen, terwijl ander
zijds de vereeniging van de beide openbare 
scholen in de gemeente, waartoe de Raad in 
beginsel besloot in zijne vergadering van 25 Juli 
1924, ten goede zal blijken te komen van het 
openbaa.r onderwijs ; 

dat op grond van het vorenstaande het be
sluit van den Raad der gemeente Egmond
Binnen van 14 Augustu.s 1924, om over te gaan 
tot nieuwbouw eener bijzondere R oomsch
Katholieke school, moet geacht worden in strijd 
te zijn met het algemeen belang ; 

Gelet op de bepalingen der Lager-onderwij -
wet en op de artikelen 153 en 158 der Gemeente
wet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
2 December 1924, n°. 34 ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 December 1924, 
n°. 16658, afdeeling Lager Onderwijs, Finan
cieel, en van 2 Januari 1925, n°. 12946, afclee
ling Binnenlandsch Bestuur; 

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

gemeente Egmond-Binnen te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen belan~. 

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

's-Gravenhage, den 7den Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De J,Jinister van Onderwijs, Kunsten en 
1V etenschappen, J. TH. DE VISSER. 

De JI inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

ÛH. R UYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 21 Jan. 1925.) 

7 Januari 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van 20 December l9ll(Staats
blad n°. 364), gewijzigd bij besluit van 14 
Augustus 1913 (Staatsblad n°. 353), tot 
uitvoering van de artikelen 5b en, 5c der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), tot voorziening tegen besmettelijke 
ziekten. S. 3. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordr~cht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 November 
1924, n°. 1521H, Mdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op Ons besluit van 20 December _1911 
(Staatsblad n°. 36i}, gewijzigd bij besluit van 
14 Augustus 1913, (Staatsblad n°. 353) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1924, n°. 45) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi-
11ister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
2 Januari 1925, n°. 1690 H, afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden· en verstaan : 

Eenig artikel. 
In Ons besluit van 20 December 1911 (Staats

blad n°. 364), gewijzigd bij besluit van 14 Augus
tus 1913 (Staatsblad n°. 353), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

I. In artikel 1, lid 3, wordt in plaats van 
,,1 April" gelezen "1 Juli". 

Il. De laatste zin onder d van artikel 3, 
lid 1, wordt aldus gelezen : 

"Onze Minister kan voorschrijven, dat een 
door hem te bepalen wijze van berekening en 
boekhouding wordt gevolgd. · Het gemeente
bestuur is verplicht aan door Onzen Minister 
aan te wijzen ambtenaren gelegenheid te geven 
tot het instellen van een onderzoek naar· de 
administratie." 

111. In artikel 6, lid 1, wordt in plaats van 
,,vóór den lsten April" gelezen "vóór 1 Juli". 

Onze .Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 

· Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 7den Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Jlinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 22 Jan. 1925.) 

7 J anuari 1925. KONJXKLIJK BESLUIT. 
Gemeentebegrooting. Berocpst,crmijn 

ingevolge art. 200 der Gemeentewet. Bij 
de toepassing va-n dit artikel wordt uit
gegaan van het st andpunt; dat een besluit 
van Gedeputeerde Staten, waarbij .eenige
posten op de begrooting eener gemeente
met toepassing van art. 212 dier wet zijn 
verhoogd, tevens is eene in~evolge art. 
207 genomen beslissing tot weigering hun
ner goedkeuring. , 

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

den Raacl der gemeente Weert tegen het be
sluit van Geclep. Staten van Limburg van 
4 Juli 1924, betreffende toepassing van art. 
212 der Gemeentewet tc.n aanzien van de be-
grooting dier gemeente voor .1924 ; __ · 

Den Raad van State, Afdeeling voor d e
Geschillen van Bestuur, gehoord, adYies van 
3 December 1924, n°. 1169; 

Op de voordracht van Onzen .i\finister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
2 Januari 1925, n°. 12901 Afdeeling Binnen-
lanclsch Bestuur ; · 

0. dat het besluit van Gedep. Staten, waar
bij eenige posten op de begrooting der ge
meente Weert met toepassing van art. 212: 
der Gemeentewet z~in verhoogd, tevens is eene 
ingevolge art. 207 der Gemeentewet genomen 
beslissing, tot weigering hunner goedkeuring ; 

dat ingevolge art. 209 in verband met .art. 
200 der Gemeentewet de gemeenteraad tegen 
eene weigering van Gedep. St.aten om de be
grooting goed te keuren, bij Ons voorziening: 
kan vragen binnen 30 dagen, te rekenen van 
de dagteekening der beslissing van Gedep .• 
Staten; 

dat die dagteekening in dit geval is 4 Jnli 
1924 en het beroepschrift eerst den 18den 
September daaraanvolgende is verzonden; 

Gezien de Gemeente~vet ; . 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den Raad der gemeente Weert niet-ont-
vankelijk te verklaren in zijn beroep. . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van Stat-e, Afdeeling 
voor de. Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, 7 Januari 1925. 
WJLHEL.l\UNA. 

De ]fin. van Binnen/. Zaken en Landbouw, 
C.H. Ruxs DE BEERENBROUCK. 

(B. s.} 

7 Jam,ari 1925. KONINKLIJK . BESLUIT. 
De goedkeuring der gemeentebegrooting 

door Gedeputeerde Staten sluit tevens 
goedkeuring der bedrbfsbegrooting in zich;. 
wijziging der bedr~fE.begrooting is mede 
aan de goedkeuring van GE.deputeerde 
Staten onderworpen. , 

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

den Raad der gemeente Goes tegen het be
sluit van Gedep. Staten van Zeeland van 
12 September 1924, n°. 59, 1 • Afdeeling, waar
bij goedkeuring 1s onthouden aan zijn besluit 
van 22 Februari 1924, n° . . 9, tot wijziging der
verordoning op het beheer van het gasbedrijf; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 December I 924, n°. ll65; ' 

Op de voordracht van Onzen )Iinister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
3 Januari •1925, n°. 12902, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

0 . dat de Raa d der gemeente Goes in zijne 
vergadering van 22 Februari _ 1924, ten einde 
te voldoen aan de nieuwe begrootingsvoor
schriften welke <le vaststelling van begrootiu$en, 
ook voor de b edrijven e ischen, een'3 verorden ing 
heeft vastgesteld tot wijziging van die op het 
gasbe<lrijf der gemeente Goes, waat·van art. 6b 
luidt : ,,De op de begrooting geraamde lasten 

· en kapitaalsuitgaven mogen zonc,ler schrifte
lijke macht,iging va.n Burgemeester en Wet-
houderb niet worrien overschreden"; • 

dat; nadat deze gewijzigde verordening aan 
Gedep. Staten van Zeeland ter goedkeuring was 
ingezonden, Gedep. Staten -biJ schrijven van 
7 )faart 1924 onder anderen te~en art. 6b 
bezwe,ar hebben gemaakt daarb,j als hunne 
meening te kennen gevende, da.t over het in 
art. 66 bed0elde dat feitelijk geen IVijziging 
in de bedrijfs begrobting is , doch deze er wel 
het gevolg van zg,l zijn, niet Bur"'emeestor en 
Wethouders maar de Raad, ·onder hunne nadere 
goedkeuring, heeft te beslissen ; 

dat Burgemeester en Wethouders hierop 
aan Gedep. 'taten hebben bericht dat de Raad 
niet tot wijziging van art. 66 in den door Gedep. 
Staten bedoelden zin wilde meewerken, waarop 
Gedep. taten bij besluit van 12 Septembe1· 
Hl24 hunne goedkeuring aan de wijzigil.g der 
verordening op het beheer van het gasbedrijf 
hebben onthouden; · 

dat van het besluit van Geclep. Staten de 
Raad der gemeente Goes bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat de Raad des
tijds van oordeel was, dat eene begrootiug 
voor een commercieel bedrijf geen ander 
karakter kan dragen clan dat eeher raming 
en dus beter achterwege kon worden gelaten; 
dat echter tengevolge van de nieuwe begroo
tingsvoorschriften de Raad wel de bedrijfs
begrooting heeft ingevoerd, doch tevens aan 
het beproefd systeem heeft willen vasthouden, 
n.l. door aan de begrooting zooveel mogelijk 
het karakter te geven eener raming ; dat 
Gedep. taten thans eischen dat wijziging der 
begrooting zal geschieden bij besluit van den 
Raad, onderworpen aan de goedkeuring van 
Gedep. Staten, een systeem dus, waardoor 
de begrooting in stede van te zijn eene raming, 
het karakter zal verkrijgen van een bindend 
crediet; da,t deze handelwijze voor het gas
bedrijf belangrijke financieele nadeelen kan 
opleveren ; dat bovendien de eisch van Gedep. 
Staten op geen enkele grond steunt, aange
zien goedkeuring der beclrijfäbegrootingen bij 
de wet nergens is voorgeschreven ; 

0. dat de goedkeuring· der gemeentebe
grooting door Gedep. Staten tevens goed
keming der bedrijfsbe1:,rooting in zich sluit 
en eene wijziging der bedrijfsbegrooting mede 
aan de· goedkeuring van Gedep. Staten is 
onderworpen : 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze llfinister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast met de ui tvoet'ing van 
dit besluit, waarvan afschrift · zal worden ge
zonden aari den Raaq v3:n State, AfdeeJing 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 7 Januari 1925. 
\VILHEL)HNA. 

De ,~fin. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(13. S.) 

8 Januari 1_925. . R ESL.UIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 168, tweede lid, der 
Invaliditeitswet. S. 4. 

WrJ WILHELM! A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen llfinister van 
î\rbeid, Handel en Nijverheid yan 9 December 
1924, n°. 3886, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 168, .. tweede lid, der Invalidi-
teitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 December 1924, n°. 17 ); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Januari 1925, n°. 20, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te -bepalen als volgt : 
Art. 1. De bepaling van het eerste lid van 

artikel 168 der Invaliditeitswet is niet van 
toepassing op in Duitschland wonende personen 
van Duitsche nationaliteit, aan wie een rente 
kra'Chtens die wet is toegekend. 

2. Dit hesluit treedt in werking met ingang 
van 1 Februari 1925. . 
·· Onze Mini.ster van Arbeid, Handel en Nijver
heid' is belast met de uitvoering van dit besluit 
dat in het Staatsblad zal ''.'orden gepla!!,tst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister . 1:an· Arbeid, Ha~dil eii Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 22 Jan. 1925.) 

8 Januari 192ö. BESLUIT tot WIJZlgmg van 
het Koninklijk besluit van 30 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 385), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 26, eerste lid, der Land
en TuinbouwongevaUem'vet 1922, zooals 
dat is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
10 April 1924 (Staatsblad n°. 181). S. 5. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 Novem
ber 1924, n°. -3678, afdeeling Arbeidersverzeke-

rin~~zien artikel 26, eerste lid, der ' ~and- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 ; 

Den Raad van tate gehoord (advies van 
23 December 1924, n°. 43) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden ;\finister van 5 Januari 1925, n°. 17, 
a.fdeeling Arbeidersverzekering ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 30 Juli 1923 

(Staatsblad n°. 385) zooals dat is gewijzigd bij 
Ons besluit van 10 April 1924 (Staatsblad n°. 
181) en te bepalen als volgt: 

Art. 1. In artikel I van Ons vorenaange
haald gewijzigd besluit van 30 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 385) wordt de punt aan het 
slot vervangen door een puntkomma. 

Aan het artikel wordt toegevoegd : 
"i. naar het oordeel van den Raad van 

Toezicht, bedoeld bij artikel 32 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, de gebrekkige 
wijze, waarop de Bedrijfsvereeniging haar 
administratie voert, het gevaar doet voorzien, 
dat met betrekking tot haar zich een der ge
vallen zoude verwezenlijken, geregeld onder 
de letters a---h." 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 27 Jan. 1925.) 

8 Januari 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 23 Januari 
1923 (Staatsblad n°. 23), tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in de artikelen 88, eerste en 
tweede lid en 89, tweede lid, der Ongeval
lenwet 1921. S. 6. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 Novem
ber 1924, n°. 3617, afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Gezien de artikelen 88, eerste en tweede lid, 
en 89, tweede lid, der Ongevallenwet 1921 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23sten December 1924, n°. 46) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Januari 1925, n°. 18. 
afdeeling Arbeidersverzekering· 

Hebben goedgev.onden en vl'lrstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 23 ,Tanuari 

1923 (Staatsblad n° 23) en te bepalen als 
volgt: 

Art. 1. De punt aan het slot van artikel 1 
van Ons vorengenoemd besluit van 23 Januari 
1923 (Staatsblad n°. 23) wordt vervangen door 
een komma. 

Aan het artikel wordt toegevoegd : ,,als
mede de voorzitters van de Raden van Arbeid.". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 

waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Januari 1925. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERS.E. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1925.) 

8 Januari 1925. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Arbeidsreglement voor werklieden 
in 's Rijks dienst (Staatsblad 1920, n°. 75). 
s. 7. 

WIJ WILHEL 1INA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie, · 
van . Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
van Onderwijs, Kunsten en Vl'etenschappen, 
van Marine, van Financiën, van Oorlog, van 
Waterstaat en van Koloniën van 18 Novem
ber 1924, no. 4225, afdeeling Arbeid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1924, n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 30 December 1924, 
n°. 4793, afdeeling Arbeid; 

Over1vegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Arbeidsreglement voor werklieden in 
's Rjjks dienst (Staatsblad 1920, n°. 75) opnieuw 
te hê'riien; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van 14 Februari 1920 

(Staatsblad n°. 75), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 13 Februari 1924 (Staatsblad n°. 44), 
worden de navolgende wijzigingen en aanvul
lingen aangebracht : 

A. Van artikel 22 worden het vijfde en 
zesde lid gelezen als volgt : 

"5. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt een tijdelijk Rijkswerkman gelijkgesteld 
met een Rijkswerkman, met dien verstande 
evenwel, dat hem de in het eerste en tweede lid 
bedoelde uitkeering slechts wordt verstrekt ge
durende de helft van het aantal weken, waarop 
een Rijkswerkman recht heeft. 

1 
6. De uitbetaling van de in het eerste en 

· tweede lid bedoelde uitkeering wordt opge
schort over den tijd, gedurende welken de werk
man wederom in 's Rijks dienst werkzaam 
wordt gesteld. De aanspraken op bedoelde 
uitkeering vervallen vanaf het tijdstip, waarop 
de werkman in het genot treedt van pensioen. " 

B. Artikel 28 wordt gelezen als volgt : 
"De standplaatsen der werklieden woTden 

gerangschikt in klassen. Voor elke klasse van 
gemeenten worden de loonen afzonderlijk vast
gesteld." 

C. Artikel 35 wordt gelezen als volgt : 
"1. Voor het genot van kost en il\WOning 

wordt een aftrek toegepast van f 9 per week. 
2. Voor het genot van kost wordt een 

aftrek toegepast van f 6 per week. Van het 
bepaalde in dit en in het voorgaande lid kan 
worden afgeweken ten aanzien van inwonende 
vrouwelijke werklieden. 

3. Voor het genot van woning wordt, be
halve in de gevallen, dat dit genot in het bij
zonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervullen eener nevenbetrekking, een 
aftrek toegepast van 15 ten honderd van het 
tijdloon. Heeft de inwoning ten doel de be-
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waring van het gebouw of van hetgeen daarin 
voor 's Rijks dienst aanwezig is, clan bedraagt 
de aftrek 10 ten honderd. Indien de Rijks
werkman aantoont, dat de huurwaarde der 
woning, bepaald naar artikel 10 der wet op de 
personeele belasting 1896, minder bedraagt 
dan de aftrek, wordt deze op het bedrag van 
die huurwaarde gesteld, met dien verstande, 
dat de aftrek voor inwoning wegens bewaring 
nimmer daalt beneden een bedrag, overeen
komend met 7 ten honderd, en voor inwoning, 
die niet met bewaring gepaard gaat, beneden 
een bedrag, overeenkomend met 10 ten honderd 
van het. tijdloon. 

4. Behalve in de gevallen, dat het genot van 
vtmr en licht in het. bijzonder is of wordt toe
gekend als belooning voor het vervullen eener 
nevenbetrekking, wordt voor dat genot, uit
gezonderd in de gevallen, dat tevPns kost en 
inwoning wordt genoten. een aftrek toegepast 
van 3 ten honderd van het tijdloon, en voor 
het genot van over eene leiding geleverd water 
van 5 ten honderd van den terzake van het 
genot van woning toegepasten aftrek. 

5. Voor dienstkleeding, geheel of ten deele 
van Rijkswege verstrekt, wordt afgetrokken de 
waarde, welke die verstrekking voor den Rijks
werkman kan ~eacht worden te hebben." 

D. Aan artikel 101 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, luidende: 

"7. Van het bepaalde in de voorafgaande 
leden van dit artikel kan volgens regelen, ge
steld door Onzen l\Iinister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, worden afgeweken ten 
aanzien van de Rijkswerklieden, bij het in 
werking treden van dit besluit in dienst zijnde 
bij de Al~emeene Landsdrukkerij." 

E. Artikel 124a wordt gelezen als volgt : 
,,Tenzij de belangen van den dienst zich daar

tegen verzetten, wordt aan een Rijkswerkman 
buitengewoon verlof met behoud van volle be
zoldiging verleend : 

a. voor het bijwonen van algemeene ver
gaderingen van vakvereenigingen, indien de 
Rijkswerkman lid van het hoofdbestuur, bP
stuurslid eener landelijke vakgroep of afge
vaardigde van eene afdeeling is, met dien ver
stande, dat van elke afdeeling voor iedere 
vijftig leden of gedeelte daarvan aan twee aj
gevaardigden tot een maximum van tien afge
vaardigden verlof wordt verleend ; 

b. voor het bijwonen van ten hoogste één 
bondsraad vergadering aan leden van een 
bondsraad, van ten hoogste zes hoofdbestuurs
vergaderingen aan leden van het hoofdbestuur 
en van ten hoogste zes vakgroepsbestuursver
gaderingen aan bestuursleden van een lande
lijke vakgroep, alles per kalenderjaar; 

c. voor het bijwonen van één algemeene ver
gadering van de centrale organisatie, waarbij 
de vakvereeniging van den Rijkswerkman is 
aangesloten en hij als vertegenwoordiger van zijn 
vakvereeniging aan die vergadering deelneemt. " 

F. In artikel 129, eerste lid, wordt in plaats 
van "afgerond tot een half uur" gelezen : 
,,afgerond tot een kwartier". 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 Januari 1925. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Marine, van Financiën, 
van Oorlog, van Waterstaat en van Koloniën 

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

's-Gravenhage, den 8sten ,Jan. 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBEBSE. 

De Minister va,n Justitie , HEEMSKERK. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landb., 

CH. RUYS DE BEERENBROUCT{. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, J. TH. DE VISSER. 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 
De JJf inister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
De Minister van Waterstaat, G. J . VAN SwAAY. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitge:J. 21 Jan. 1925.) 

8 Januari 1925. BESLGIT tot reueling van de 
wachtgelder, te kwijten uit de Surinaamsche 
en uit de Curaçaosche geld midde len. S. 8. 

WIJ WILHELJ\IINA. ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 3 December 1924, l0cle afdee
ling. n°. 21 : 

o ·verwegende, dat het wenscheJjjk is de be
palingen betreffende de toekenning van wacht
geld aan Surinaamsche en aan Curaçaosche 
burgerlijke land dienaren te herzien, en die 
bepalingen in één regeling samen te vatten ; 

Gelet op de artikelen 38 en 48 van de Regle
menten op het beleid der Regering in de kolonie 
Suriname en in de kolonie Curaçao ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1924, n°. 49) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Januari 1925, !Ode af
deeling, n°. 21: 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. 1. Aan den landsdienaar, verbonden 

aan den Surinaamschen dan wel aan den Cura
çaoschen burgerJjjken dien t, wordt ten laste 
van onderscheidenlijk de Surinaamsche en 
de Curaçaosche geldmiddelen door den Gou
verneur wachtgeld toegekend, wanneer de be
trokkene voorzien is van eene aanstelling in 
vasten dienst en wegens opheffing van eene 
door hem bekleed wordende betrekking of 
tengevolge van eene reorganisatie van den 
dienst eervol, doch niet op eigen verzoek 
wordt ontslagen, tenzij hij alsdan aanspraak 
kan doen gelden op verlmjging van pensioen 
en dat pensioen meer bedraagt dan het wacht
geld, voor hem berekend op den voet van ar
tikel 2 van dit besluit. 

2. Het bepaalde in het eerste lid vindt ook 
toepassing voor den burgerJjjken landsdienaar, 
die van eene vaste aanstelling is voorzien en 
wiens bezoldiging gebracht wordt ten Jaste van 
de ~ ederlandsche Staatsbegrooting, met dien 
verstande evenwel, dat het wachtgeld dan 
eveneens ten last e van de Nederlandsehe 
Staatsbegrooting komt. 

2. 1. Het beloop van het wachtgeld, dat het 
maximum van het pensioen, hetwelk aan den 
betrokken landsdienaar zou mogen worden toe
gekend, niet te boven mag gaan, zoomedede duur 
van het tijdperk, waarover het wachtgeld mag 
worden genoten, worden bepa&ld als volgt : 
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2. De Gouverneur is bevoegd om in zeer bij
zondere gevallen aan den gewezen landsdienaar, 
die op den dag van ingang der opwachtgeld
stelling een diensttijd van twaalf of meer jaren 
heeft vervuld en daarnevens den leeftijd van 
ten minste veertig jaren heeft bereikt, na afloop 
van den voormelden termijn van acht en veertig 
maanden bij eene met redenen omkleede be
schikking een, telkens voor den tijd van ten 
hoogste één jaar te verleenen, wachtgeld toe 
te kennen. 

3. Het beloop van het in het tweede lid 
bedoeld wachtgeld wordt in elk geval afzonder
lijk vastgesteld, echter niet tot hooger bedrag 
dan dat van het te voren genoten wachtgeld. 

4. Ingeval het beloop van het pensioen, dat 
aan een op wachtgeld gestelden landsdienaar 
zou zijn verleend, indien hij met den dag, 
waarop het wachtgeld ingaat, voor het ver
krijgen van pensioen in aanmerking ware ge
komen, meer zou bedragen dan dat van het 
wachtgeld, berekend op den voet van het 
eerste lid, wordt het wachtgeld op het bedrag 
van dat pensioen bepaald . · 

5. Het aan den ten behoeve van 's Lands 
dienst in burgerlijke of in militaire betrekking 
uit Nederland uitgezonden burgerlijken lands
dienaar toe te kennen wachtgeld wordt niet 
voor een korter tijdperk dan voor zes maanden 
verleend. 

6. Onder "bezoldiging" wordt verstaan het 
bedrag, dat den pensioen~rondslag van den 
landsdienaar uitmaakt biJ de opwachtgel~-

stelling ; onder "diensttijd" de tijd, welke 
krachtens de bepalingen van de Surinaamsche 
clan wel van de Curaçaosche pensioenverorde
ning als zooclanig in aanmerking mag worden 
gebracht. 

3. Indien de lan_clsdienaar meer clan één be
trekking, waarvoor hij een aanstelling in vasten 
dienst heeft verkregen, bekleedt en, in de in 
artikel 1 genoemde gevallen, uit een of meer 
van die betrekkingen wordt ontslagen, stelt 
de Gouverneur vast, welk gedeelte van den 
pensioengrunclslag moet worden beschouwd te 
gelden voor de betrekking of betrekkingen, 
waaruit ontslag of ontheffing werd verleend. 
Dit gedeelte van den pensioengrondslag vormt 
clan den grondslag voor de berekening va-n het 
beloop van het wachtgeld. 

4. Het wachtgeld, toe te kennen aan een ten 
laste van de Surinaamsche dan wel van de 
Curaçaosche geldmiddelen gepensionneerden 
landsdienaar, die opnieuw in Suriname dan wel 
in Curaçao in dienst is getreden, zal, indien 
zoowel het genoten wordend pensioen als het 
wachtgeld ten laste van hetzelfde gewest komt, 
niet meer mogen bedragen dan het verschil 
tusschen het genoten wordend pensioen en het 
maximum van het pensioen, dat aan een lands
dienaar in het betrokken gewest mag worden 
toegekend. 

5. 1. Indien een ingevolge artikel 1 op 
wachtgeld gestelde benoemd wordt in eene 
betrekking in vasten dienst bij eenigen tak van 
openbaren dienst in Nederland, Nederlanrlsch
lndië, Suriname of Curaçao, die in verband met 
zijne persoonlijkheid en omstandigheden rede
lijkerwijze zou moeten worden aanvaard, en 
waarvan de bezoldiging gelijk staat met of 
overtreft het vóór de opwachtgeldstelling ge
noten landsinkomen, vervalt het wachtgeld. 
tenzij de benoemde om naar het oordeel var. 
den betrokken Gouverneur overwegende re
denen de betrekking niet aanvaardt. 

2. Ingeval de nieuwe bezoldiging minder 
bedraagt dan het vóór de opwachtgeldstelling 
genoten landsinkomen, wordt, voor zoover 
het beloop van bezoldiging en wachtgeld te
zamen booger zou zijn dan het laatstgenoten 
landsinkomen, het wachtgeld verminderd in 
dier voege, dat een en ander tezamen dat in -
komen niet overtreft. 

3. Eene herplaatsing in of eene terbeschik
kingstelling voor 's Lands dienst voor een be
paalden tijd of in eene betrekking die na ver
loop van zekeren tijd zal worden opgeheven, 
alsook eene tijdelijke plaatsing bij of terbeschik
kingstelling voor een der in het eerste lid be
doelde takken van dienst gaat gepaard met 
stilstand van het wachtgeld gedurende het 
t ijdvak van vervulling der nieuwe betrekking 
indien het aan die betrekking verbonden 
landsinkomen dan wel het bij de terbeschik
kingstelling toegelegd voorloopig inkomen 
gelijk is aan of méér is dan dat, genoten in de 
tevoren bekleede betrekking. Het wachtgeld 
wordt op den in het tweede lid bepaalden voet 
gedeeltelijk of ten volle genoten, wanneer het 
aan de nieuwe betrekking verbonden lands
inkomen dan wel het bij de terbeschikking
stelling toegelegd voorloopig inkomen minder 
is dan dat, genoten in de tevoren bekleede 
betrekking. 

6. Ingeval een op wachtgeld gestekt lands-
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dienaar een of meer betrekkingen is blij ven 
vervullen en hem naast het reeds vervuld 
wordend ambt eene n ieuwe betrekking wordt 
opgedragen, a lsmede bij het verkrijgen van ver
hooging van bezoldiging in eene betrekking, 
waarin de landsdienaar na de toekenning van 
het wachtgeld is benoemd, vinden de bepa• 
li ngen van het vorige artikel overeenkomstige 
toepassing. 

7. 1. Indien een op wachtgeld gestelde in
komsten geniet of gaat genieten uit- of in ver
band met arbeid of bedrijf van anderen aard 
dan in de artikelen 5 en 6 bedoeld, ter hand 
genomen op of na den dag van ingang van het 
ontslag, terzake waarvan het wachtgeld is 
verleend, wordt, zoodra en zoolang het wacht
geld, vermeerderd met, die inkomsten, het vóór 
de opwachtgeldstelling genoten landsinkomen 
zou overschrijden, het wachtgeld met het 
bedrag dier overschrijd ing verminderd dan wel 
ingetrokken. 

2. Van het terhandnemen van zoodanigen 
arbeid of zoodanig bedrijf doet de op wachtgeld 
gestelde onverw1j ld mededeeling aan den 
Gouverneur. Daarbij doet hij , voor zoover 
mogelijk en desverlangd onder openlegging van 
boeken en bescheiden, opgave van de inkom
sten, die hij uit de ter hand genomen werk
zaamheden zal trekken, terwijl hij voorts ver
plicht is om, indien die inkom ten t ijdelij k 
of blijvend wijziging ondergaan , daarvan t ijdig 
vóór het verschijnen van den eerstvolgenden 
termijn van uitbetaling van het wachtgeld 
nadere opgave te doen. 

3. Zijn de inkomsten niet vooraf op te geven, 
dan doet hij tijdig vóór het verschijnen van el
ken voormelden termijn opgave van de inkom
sten, die hij sinds het terhandnemen der werk
zaamheden of sinds de vorige opgave heeft 
genoten . 

4. Brengt echter de aard der werkzaamheden, 
naar het oordeel van den Gouverneur, mede, 
dat de inkomsten over een langeren termij n 
moeten worden berekend , dan geschiedt de 
opgave dienovereenkomstig en wordt even 
tueol het wachtgeld voorloopig niet uitgekeerd, 
of daarop eene vermindering toegepast van een 
voorloopig vastgesteld bedrag, onder voorbe
houd van verrekening aan het einde van den 
evenbedoelden termijn. 

5. Bij eene nadere regeling, op den voet van 
de voorgaande bepalingen, mag van de opgave 
van den betrokkene worden afgeweken. In 
dien inkomsten zonder voldoende reden vrij
willig zijn prijs gegeven of door eigen schuld 
zijn verloren gegaan, blijft niettemin de nader 
getroffen regeling betreffende het geheel of ten 
deele vervallen van het wachtgeld van kracht. 

6. Indien een op wachtgeld gestelde de in d it 
a rtikel bedoelde opgave niet tijdig heeft in 
gezonden, geen behoorlijke boekhouding heeft 
gevoerd of de opgave onjuist of onvolledig 
heeft gedaan, is de Gouverneur bevoegd het 
wachtgeld geheel of ten deele vervallen te 
verklaren . 

7. De op wachtgeld gestelde wordt geacht 
door het aanvaarden vàn het wachtgeld er 
in te bewilligen, dat zij, die naar het oordeel 
van den Gouverneur daarvoor in aanmerking 
komen, omtrent zij ne omstandigheden a lle in
l ichtingen geven, d ie de daarvoor aangewezen 
autoriteit za-1 d ien ·t ig oordeelen. 

8. Wanneer de op wachtgeld gest elde .in• 
komsten genoot ui t- of in verband met a rbeid 
of bedrijf, ter hand genomen vóór den dag van 
ontslag, terzake waarvan het wachtgeld is 
verleend, en deze inkomsten vermeerderd zijn, 
vinden, ten aanzien van die vermeerdering, 
de bepalingen van dit a rt ikel overeenkomstige 
toepassing. . 

9. Indien de op , rnchtgeld gestelde in de ge
legenheid geraakt om op eene w,jze, die in 
verband met zijne persoonlijkheid en zijne 
omstandigheden, naar het oordeel van den 
Gouverneur, voor hem passend wordt geacht, 
inkomsten te verkrijgen, daarvan geen gebruik 
maakt, wordt, op den voet van het in d it 
artikel bepaalde, het wachtgeld verminderd 
met het beloop der verzuimde inkomsten voor 
den tijd, waarover d ie inkomsten zouden zijn 
genoten, en even t ueel inget rokken . 

8. De op wachtgeld ge t elde is verplicht 
zich te gedragen naar de voorschriften, die hem 
door den Gouverneur, hetzij in het algemeen, 
hetzij voor eenig bijzonder geval zij n of worden 
gegeven, strekkende om tot het verkrijgen van 
een ambt of betrekking of eene andere bron 
van inkomsten te geraken. Bij niet-nakoming 
van d ie voorschriften mag het wachtgeld geheel 
of ten deele worden ve rvallen verklaard. 

9. 1. Het wachtgeld gaat in : 
a. in gevallen, als bedoeld in art ikel 1, met 

den dag, waarop het ontslag ingaat ; 
b. in het geval, bedoeld in het tweede lid 

van artikel 2, op het daarvoor door den be
t rokken Gouverneur bepaald t ijdstip. 

2. Het wachtgeld eindigt : 
a. met den dag, volgende op dien , w11arop 

de ingevolge het bepaalde bij artikel 2 daa rvoor 
gestelde termijnen verstrij ken ; 

b. op den dag, waarnp eene tusschent ijdsche 
pensionneering van den betrokkene ingaat ; 

c. op den dag, waarop eene benoeming, als 
in het eerste lid van artikel 5 bedoeld, ingaat of 
zou zij n ingegaan ; 

d. op den dag, met ingang waarvan het is 
ingetrokken of vervallen ; 

e. met den laatsten dag der maand, waarin 
de op wachtgeld gestelde overlijdt. 

10. l. De Gouverneur is bevoegd om, ten 
einde het zoeken van een nieuw middel van 
be taan te vergemakkelijken, aan een eer vol 
uit 's Lands dienst ontslagen burgerlijk lands
dienaar in t ijdelijken dienst , op den voet van 
de bepalingen van d it besluit wachtgeld toe t e 
kennen, met dien verstande, dat , onverminderd 
de toepassing van het in het tweede lid van 
art ikel 2 bepaalde, de duur van het tijdperk, 
waarover het wachtgeld zal worden g,moten, 
bepaald wordt op t en hoogste de helft van de 
in het eerste lid van dat artikel aangegeven 
t ermijnen. 

2. Als " bezoldiging" van zoodanigen lands
dienaar wordt aangemerkt diens landsinkomen, 
waarbij rekening wordt gehouden met a lle aan 
hem toegekende voordeelen , vergoeding voor 
onkosten daaronder niet begrepen. 

11. Wij behouden Ons voor om, in zeer bij 
zondere gevallen, wanneer de bepalingen van 
dit besluit geacht worden niet een billij ken 
maatstaf voor de toekenning of voor de be
rekening van een wachtgeld op te leveren, bij 
een met redenen omkleed besluit daarin t e 
voorzien. 
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12. Op ue wachtgeld.en, alsook, wat Curaçao 
betreft, op de ingevolge de verordening van 
17 October 1908 (Publicatiebladn°. 26) verleende 
onderstanden, welke bij de inwerkingtreding 
van dit besluit worden genoten, blijven de vóór 
de vaststelling daarvan gegolden hebbende be
palingen van toepassing, behoudens de in de 
artikelen 5, 6, 7 en 8 gegeven voorschriften, 
welke ook met l:ietrekking tot de reeds op 
wachtgeld gestelden of onderstand genietenden 
zullen gelden, indien na den datum va.n in
werkingtreding van dit besluit één of meer van 
de in dit'l artikelen bedoelde omstandigheden 
zich te hunnen aanzien voordoen. 

13. 1. Wanneer als gevolg van eene her
ziening der algemePne onderwijsvoorschriften 
als anderszins leerkrachten bij het bijzonder 
Onderwijs in Suriname dan wel in Curaçao naar 
het oordeel van den betrokken Gouverneur 
overbodig zijn geworden, worden de lands
uitkeeringen, welke naar den grondslag van de 
bezoldi~ingen der leerkrachten bij het openbaar 
onderwijs voor de betrokken school of scholen 
worden verstrekt, verhoogd met zoodanig be
drag als zou worden vereischt om aan die over
bodig geworden leerkrachten, waren deze in 
stede van bij het bijzonder onderwijs bij het 
openbaar onderwijs werkzaam geweest en 
wegens opheffing van hunne betrekking of 
reorganisatie van den dienst ontslagev, wacht
geld toe te kennen op den voet van de bepalin
gen van dit besluit. De Gouverneur stelt 
voor elk geval vast, of de belanghebbende 
tot de bij het bijzonder onderwijs werkzaam 
zijnde of geweest zijnde vaste of tijdelijke 
krachten moet worden seacht te behooren. 

2. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde verhooging wordt op een minder bedrag 
gesteld of vervalt in haar geheel; wann-er zic.h 
ten aanzien van de betrokken leerkrachten bij 
het bijzonder onderwijs omstandigheden voor
doen, •uit welke, waren die leerkrachten in stede 
van bij het bijzonder onderwijs bij het open
baar onderwijs werkzaam geweest en ware 
aan die personen wachtgeld ten laste van de 
Surinaamsche dan wel van de Curaçaosche 
geldmiddelen toegekend, het geheel of gedeel
teiijk ophouden van ·de uitkeering van dat 
wachtgeld zou zijn voortgevloeid. 

14: 1. Dit besluit, .dat onder den titel "West. 
Indisch Wachtgeldbesluit 1925" kan worden 
aangehaald, treedt in werking : 

in Nederland, op den eemten dag van de 
tweede maand, volgende op die, waarin het hier 
te lande is, vastgesteld ; 

· in.Suriname en in Curaçao, op den dag, vol
gende op dien, waarop het aldaar zal zijn af
gekondigd. 

2. , Bij de inwerkingtreding vervallen : 
a. de verordening van den Gouverneur van 

Suviname van 19 September 1915 (Gouverne-
1ruintsblad n°. 19), gewijzigd bij die van 27 Fe
bruari 1924 (Gouvernementsblad n°. 41), tot 
regeling van ·de wachtgelden uit de koloniale 
ka~ te kwijten, en · 

, b. de verordening van den Gouverneur van 
Curaçao varr 17 October 1908 (Publicatieblad 
1909 n°. -26), betreffende het verleenen van 
wachtgeld en onderstand aan burgerlijke 
ambtenaren -in de kolonie Curaçao. 

Onze ,;\finister van , Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-

blad za.l worden geplaatst en waarvan afachrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 8sten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De M inister van Koloniën, DE GRAAl' F. 
( Uitgeg. 27 Jan. 1925.) 

9 Januari 1925. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 17 Sep
tember 1924 (Staatsblad n°. 454), ter uit
voering van artikel 24, tweede lid, der 
Invaliditeitswet, en artikel 6, tweede 
lid, der Ouderdomswet 1919 en tot vast
stelling van de wijze, waarop de kosten, 
welke voor de Raden van Arbeid voort
vloeien uit de uitvoering van de Ongeval
lenwet 1921 en de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 worden vastgesteld 
of begroot. S. 9. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 Novem
ber 1924, n°. 3613, afdeeling Arbeidersverze
kering; 

Gezien artikel 24, tweede lid, der Invalidi
teitswet, artikel 6, tweede lid, der Ouderdoms
wet 1919, artikel lll, vijfde lid, der Onge
vallenwet 1921, en artikel 10, zesde lid, der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1924, n°. 44); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 Januari 1925, n°. 33, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van 17 September 1924 (Staats. 

blad n°. 454) te wijzigen en te bepalen als 
volgt: 

Art. I. In het eerste lid van artikel 6 van 
Ons besluit van 17 September 1924 (Staatsblad 
n°. 454) worden de woorden: ,,binnen 30 dagen" 
vervangen door de woorden: ,,binnen 3 maan
den". 

Art. II. Dit besluit wordt geacht te zijn 
in werking getreden met ingang van den 4den 
October 1924. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gtavenhage, den 9den Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister .van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitger,. 22 Jan. 1925.) 

10 Januari 1925. BESLUIT tot opheffing van 
het grenskantoor Oldenkotte en van de 
daarheen voerende heerbanen. S. 10. 

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

Financiën van , 7 Januari 1925, n°. 46, Invoer
rechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen_ : . 
Art. 1. Met wijziging van de Koninklijke be

sluiten van 10 I>ecember 1822 (Staatsblad n°. 
50), 22 Juli 1849 (Staatsblad n°. 28), 26 Oc-
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tob er 1854 (Staftt8blad 11°. 140) r,n 18 l\Iaart 1879 
(Staatsblad n°. 46) worden opgeheven : 

} 0 • als ·heerbaan: 
a. de rivier de Berkel; 
b. de naar het kantoor Oldenkotte voerende, 

als zoodanig aan~ewezen landwegen ·; 
2°. het expeditie- en betalingskantoor Olden

kotte. 
2. Dit besluit treedt in wérking met ingang 

van 1 Maart 1925. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den !Oden Januari 1925. 
W ILHEL11HNA. 

De .Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 2 Febr. 1925.) 

10 Januari 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
;\linister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de gemeentebèsturen, 
betreffende dienststukken. 

Bij circulaire van 22 October 1924 n°. 2125, 
a'fdeeling A.S.O., werd U o.m. medegedeeld 
welke gemeentelijke diensten, in èe mede 
daarbij genoemde gevallen, l:ievoegd zijn tcit 
het verstrekken van retourenveloppen. Thans 
is mjjne aan.dacht gevestigd op de wens0he
l ijkheid om ook voor de correspondentie, voort
vloeiende uit- de naleving van voorschüften 
ter uitvoering van de wet van 14 September 
1866 (St.aatsblad n°. 138) bovenbedoelde be
voegdheid 'te · verleenen. Ik ben inderdaad 
van meening, dat deze bevoegdheid moeilijk 
kan worden E,emist ; zij wordt dan öok toege
voegd aan de in èovengenoemde cirèulaire op 
blz. 3 en 4 gegeven categorische opgaaf. 

· (B. S.) 

12 Januari 1925. BESLUIT, houdende bepa
lingen betreffende schadevergoeding, te 
verleenen aan eigenaren van onschadelijk 
gemaakte aardappelen en aan eigenaren 
of gebruikers van besmet verklaarde per
ceelen en van perceelen, als bedoeld in 
artikel llbis der Aardappelwet. S. ll. 

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

Binhenlandscbe Zaken en Landbouw van 
24 November 1924, Directie van den Land
bouw, n°. 117 P. D,, 2de afdeeling; 

Gelet op de Aardappelwet ; 
. Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1924, n°. 31) ; 
· Gezien · het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 8 Januari 1925, Directie 
van dén Landbouw, n°. 1171 P. D., 2de af-
deeling; ' ' 

·Hebben ·goedgevonden en verstaan : 
' te ' bepalen : · 

Art. 1. Door Onzen met de zaken van dén 
landbouw belasten Minister wordt cene com
missie of worden ·meer commissiën ingesteld 
ter waardeering van de schade, bij toepassing 
van de Aardappelwet, geleden door de eige-

. naren 'van onschadelijk gemaak_te aardappelen, 
en door de eigenaren of gebruikers van besmet 
verklaarde ·perëeeleri eri van peréeelen, als· be-

doeld in artikel llbis der Aardappelwet, indiet1 
die schade zal worden vergoed. 

2. Indien schade, als bèdoeld in het' vorig 
artikel, moet worden gewaardeerd, wordt daar
van door het hoofd van den plantenziekten
kundigen dienst mededeeling gedaan aan de 
betrokken commissie. 

3. Indien tot bestrijding van de aardappel
wratziekte (zwarte schurft, ,,black scab"), 
veroorzaakt door Chrysophlyctis endobiotica, 
aardappelen worden in beslag genomen en on
schadelijk gemaakt vóór den oogsttijd, wordt 
de schade, door den eigenaar geleden, berekend 
naar de opbrengst, welke van het perce'cll zou 
kunnen zijn verkregen, indien de onschade
lijkmaking niet had plaal'!! gevonden. 

In geval van onschadehjkmaking tijdens den 
oo~st wordt de schade gewaardeerd naar het 
gewicht der in beslag genomen aardappelen. 

4: De waardeeringen, bedoeld in artikel 3, 
worden binnen eene week na afloop van de in
beslagneming door de commissie aan de be
langhebbenden medegedeeld. 

5. De schade, geleden door de · gebruikers 
van besmet verklaarde perceelen of door ge
bruikers van perceelen, als bedoeld in artikel 
llbis der Aardappelwet, wordt gewaardeerd 
naar de vermindering van de opbrengst, welke 
als onvermijdelijk gevolg van de besmetver

. klaring of van de toepa sing van artikel llbis 
der Aardappelwet moet worden beschouwd. 

6. De schade, geleden door eigenaren van 
besmet verklaarde perceelen of door eigenaren 
van perceelen, als bedoeld in artikel llbis der 
Aardappelwet, wordt gewaardeetd naar de 
vermindering van de huuropbrengst, voor zoo·
ver deze aan de besmetverklaring of aan de 
toepassing van artikel llbis der Aardappelwet, 
kan worden toegeschreven. 

7. De commissie deelt hare waardeeringen 
binnen zes weken mede aan Onzen met de 
zaken· van den landbouw belasten Minister. 

8. De waardeeririg, bedoeld in de artikelen 5 
en 6, worden door Onzen met de zaken van den 
landbouw belasten Minister bij geadviseerd 
schrijven aan belanghebbenden medegedeeld. 

9. De belanghebbende, die met eene waar
deering geen · genoegen neemt, kan binnen 
veertien dagen na dagteekening van eene mede
deeling, als bedoeld in artikel 4 of 8, zijne 
bezwaren indienen bij Onzen met de zaken van 
den landbouw belasten Minister. 

10. De schadevergoedingen worden door 
Onzen met de zaken van den landbouw be
lasten 111inister vastgesteld. 

11. Met het in werking treden van dit be
sluit vervalt het Koninklijk besluit van 28 Sep-
tember 1922 '(St.aatsblad n°. 540). , . 

Onze :Minister van Blnnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van , dit 
l:iesluit, hetwelk in het Staatsblad zal wo'rden 
gëplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den · Raad van State en de ' Alge-
meene Rekenkamer. '. 

·•s-Gravenhage, deri 12den Januari 1925. 
. WILHELMINA. 

De Minister 'van BinnenJandsche Zaken 
en · Landbbuw, 

OH. Ruis DE BEEREN°BROUCK.
(Uitgeg. ~2 ':làii:: 192,5.) 
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\2 .Janua,-i 1925. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
Een plan van uitbreiding Vit!! een ge

meente volgens de ·woningwet moet aan
geven voor welke doeleinden het grond
gebied dát in het uitbreidingsplan is be

. ~repen, voor de naasty toekomst wordt 
oestemd; , 

de wet laat de aam,ijzing dier bestem
ming over aan het inzicht van den Ge
meenteraad behoudens goe<;lkeuring vàn 
Gedep. Staten en voor:ts in beroep op de 
Kroon; , · 

weliswaar behelst de wet tel). deze geen 
beperkende bepalingen niaar hieruit mag 
niet worden afgeleid dat met de belangen 
der grondeigenaren in I het .geheel geen 
rekening_ behoeft te ,vorden gehouden ; 

artikel 30 der wet schrijft toch uitdruk
kelijk wàarborgen voor den, eigenaar voor, 
indien een · bouwverbod 5eldig z·a1 zijn op 
grond welke' ingevolge een voorafgaand 
raadsbesluit in de naaste toekoinst voor 
den itanleg van ,een straat, een gracht of 
een plein bestemd is; .. 

weliswaar ontbreken die waarborgen in 
art. 31, · maar een algemeene waarborg 
wordt gevonden in de goedkeuring van 
Gedep. Stat-en en in beroep op de Kroon ; 
deze zijn derhalve verplicht na te gaan 
of met de belangen der eigenaren vol
doende ~ekening is gehouden bij het uit
breidingsplan volgens art. 31 der Woning
"'et; 

dit klemt te meer nu immers aan het 
uitbreidingsplan edert de · wijziging der 
\Vonü1gwet 1921 in art. 5 een wettelijke 
sanctie wordt toegekend waardoor de 
rechten der g rondeigenaren,, dadehjk kun-
nen worden aangetàst. , , 

WIJ WILHEL:VIINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de Naamlooze Vennootschap de Hollandsche 
Huiden- en Leder Maatschapp\j (,,The Holland 
Hide anrl Leather Cómpany") te Bussum tegen 
het besluit vai:i Gedep. Staten van Npord
Holland van 2 April 1924 no. 117, houdende 
goedkeuring van de bij raadsbesluit van 
5 Juni 1023 ·vastgestelde wijziging van het 
uitbreidingsplan van Bussum; 

Den R aad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Novemb,er 1924; n°. 1.041; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 7 Januari 
1925, n°. 11114M/P.O. Afdeeling Volksge-
zondheid; · 

0. dat de Raad der gemeente Bussum bij 
besluit van 5 cTuni 1923 heeft vastgesteld eene 
wijziging van het uitbreidingsplan der ge
meente, voor zoover betreft de gronden, ge
legen ten zuiden van den Huîzerweg en den 
Singel, buiten de fortenkringen, ov',lreenkom
stig het ontwerp, door Burgemeester. en Wet
houders bij hun desbetreffend voorstel gevoegd ; 

dat, nadat onder anderen de Naamlooze 
Vennootschap de Hollandsche Huiden- en 
Leder Maatschappij (The Holland Hide and 
Leather Company) te Bussum tegen dit raads
besluit bezwaren bij Gedep. Staten had inge
bracht, dit College bij besluit van 2 Apri l 1924, 
n°. 117 met ongegrondverklaring van die be-

zwaren, aan genoemd raadsbesluit de ver
eischte goedkeuring heeft verleend, daarbij 
o.m. overwegende dat de Naamlooze Vennoct 
schap "De Hollandsche Huiden- en Leder 
Maatschappij " tegen het gewijzigd plan van 
uitbreiding heeft aangevoerd dat een deel 
van de haar toebehoorende, in het plan be
grepen gronden, gelegen t usschen de sloot bij 
de gemeentelijke Zweminrichting en de al
zandingen langs de spoorbaan Bussum-Hil
versum, daarin worden aangewezen als be
stemd voor den aanleg van een waterloop, 
eventueel van een plantsoen ; dat zoodanige 
aanwijzing in strijd is met den geest van de 
Woningwet,' welke, blijkens hare geschiedenis , 
met een plan van uitbreiding, slechts bedoelt 
een p lan, waarbij de gronden worden aange
wezen, die in de naaste toekomst . voor den 
aanleg van straten, grachten en pleinen be 
stemd zijn ; dat het-, ten gevolge van voor
melde aanwijzing, aan de adressante onmogeJ:jk 
zal zijn aan de bewuste gronden de best,em
ming te geven van bouwterrein en dienten
gevolge aan de adressante financieel nadeel 
wordt berokkend, omdat daardoor de waarde 
aan de gronden toe te kennen zoowel ingeval 
van vrijwilligen verkoop als van onteigening, 
in belangrijke mate zal dalen ; dat, indien de 
gemeente gronden wenscht te bestemmen voor 
den aanleg van een plantsoen of een park, 
het billijk is, dat zij daartoe haar eigen t er
reinen uitkiest, ; dat overigens de uitvoerbaar
heid en de doelmatigheid van den aanleg van 
een waterloop ter plaatse moet worden ont -
kend ; dat ten aanzien van deze bezwaren door 
111111 college moet worden overwogen : dat art. 
31 der Woningwet, zooals dit art ikel gewjjzigd 
is vastgesteld bij de "et rnn 19 Februari 192 l 
(Staat8blad n°. 'i'.3) a.i.n de besturen der daarin 
aangeduide gemeenten de verplichting oplegt, 
een plan van uitbreiding vast te stellen, waarbij 
de bestemming voor de naaste toekomst van 
den in dat plan begrepen grond in hoofdzaak 
wordt aitngewe;rnn ;.dat deze bepaling geenerlei 
beperking inhoudt ten aanzien van de be
stemniing aan dien grond te geven, en zoo
danige beperking zeker niet is af te leiden uit 
het feit dat art. 28 der Woningwet , vóór de 
daarin bij de wet van 19 Februari 1921 (Staats
blad n°. 73) gebrachte wijzigingen, -,sprak van 
een plan van uitbreiding, waarbij de grond 
wordt aangewezen, die in de _naaste toekomst 
voor den aanl.eg van straten, grachten en 
pleinen is bestemd; dat aan de gemeentebe
sturen naar de bepalingen der Woningwet, 
evenmin eenige beperking als vorenbedoeld 
is opgelegd in verband met de financieele 
gevolgen, welke het geven van eene bepaalde 
bestemming aan de in het plan begrepen gron
den voor de eigenaren kan opleveren ; dat uit 
de verkregen inlichtingen de onuitvoerbaarheid 
en ondoelmatigheid van den aanleg van een 
waterloop, eventueel van een plantsoen, ter 
plaatse als door de adressante bedoeld, geens-
1.ins is gebleken ; dat mitsdien de bezwaren van 
de N.V. ,,De H ollandsche Huiden- en Leder 
Maatschappij" ongegrond zijn ; dat ook overi
gens tegen de goedkeuring van de bij raadsbe
sluit van 5 ,Juni 1923 vastgestelde wijziging 
van het uitbreidingsplan der gemeente Bussum 
geen bedenkingen z\in gerezen.; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de 
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N.V. ,,De H ollandsche Huiden- en Leder 
)Iaatschappij" bij Ons in beroep is gekomen , 
aanvoerende dat hare bezwaren tweeledig zijn, 
met name een juridisch bezwaar in verband 
met de töepassing van art. 31 der \V.oningwet, 
:woals dit a rtikel is $.ewijzigd bij de wet van 
19 Februari 1921 (t:Staatsblad n°. 73) en een 
praotisch-technisch bezwaar t egen de uit
voerbaarheid van den ontworpen waterloop 
als zoodani&; dat zij t en aanzien van het eerste 
punt wensont op t e merken, dat, ook a l is de 
redactie van het art. 31 door de nieuwe wijziging 
vatbaar gemaakt voor een ruimere uitl egging, 
zood1tt eveneens plantsoenen thans hieronder 
va llen, het toch nimmer de bedoeling kan zijn 
geweest v>tn d en wetgever om aan de Gemeente• 
be~turen d e gelegenheid te geven, de gronden 
van particulieren zoo goed als wa.ardeloos te 
maken door ze voor waterloop. rioolgang, 
~portpark of anderzins te bestemmen, tenge• 
volge waarvan deze in geval van onteigening 
voor een zeer lagen prijs in eigendom zouden 
moeten worden a fgestaan ; dat volkomen terecht 
in Ons Be~luit van 4 Augustus 1913 (Staatsblad 
no. 341 wordt overwogen, dat de gemeente 
haar eigen gronden voor plantsoen of park 
moet aanwijzen en daarvoor niet b\j voorkeur 
dP. gronden van particulieren behoort te be• 
stemmen ; dat nu wel d e Inspecteur van de 
Volkshuisvesting in zijn advies te dezer zake 
vooropst elt, dat het plan eerst kan worden 
uitgevoerd, wanneer de bed oelde gronden in 
e igendom zijn overgegaan aan de gemeente 
en d e verzoekster de haar toekomende ver• 
goeding daarvoor zal hebben ontvangen, doch 
het voor de verzoekster juist van groot belang 
is , welke vergoeding haar alsdan zal worden 
uitgekeerd ; dat het toch van zelf spreekt, dat 
bij bestemming van hare t erreinen a.ls rioolgang 
of plantsoen aa.n de verzoekster nimmer be
taald zal worden de waarde, welke deze gronden 
in vergelijking met d_e in de na_a~t,e_ omgeving 
liggende perceelen m werkelukhe_1d m<Jeten 
bezit,t en ; dat het haar voorkomt m stnJcl te 
zijn met iederen vorm van billijkheid, dat de 
gemeente Bu~sum gerechtigd zou zijn deze 
\vaardevolle g ronden door het uitbreidingsplan 
tot minderwaardige terreinen te maken, nu zij 
nai:(claten heeft zich een w,iter(l'ang als bedoeld 
over hare eigen terreinen te verzekeren ; dat 
het denkbeeld der ingravmg haar voorts oo k 
practisch en t echnisch onhoudbaar voorkomt; 
d1tt immers doze ingraving in aanshuting met 
d e ± 5 M. beneden den Huizerweg zich be• 
vindende , loot hij de Gemeente]jjke Zwemin
richting aan<1ebracht zal moeten worden door 
een van den Hmzerweg nog opglooiend terrein, 
teneinde volgens de toelichting van het plan 
verbinding t ot stand t e brengen met de af. 
zanding langs de spoorbaan Bussum- Hil
versum; dat het zeer merkwaardig is, dat de 
uitwerking van dit plan en de gest:betste ver
binding met de spoorbaana fza ndingen op de 
bij beboorende kaart niet zijn te vinden, zood at 
Vierdoor reeds dit plan niet goedgekeurd k11n 
worden ; dat het inderdaad een eerste ver• 
e ischte is voor eene goede beoordeel ing van 
de mogelijkheid van een d ergelijk plan, dat 
dit geheel in beeld wordt gebracht, zoodat ook 
diegenen, die zich met dit plan niet kunnen 
vcree11igen doordat d e gedeeltelijke uitvoering , 
hunne belllngen schaadt, volkomen recht heb hen 

19:.!ó. 

urn te vorderen, dat het plan in zijn geheel eerst 
uitgewerkt wordt; 

0. dat een plan van uitbreiding van eene 
gemeente moet aangeven voor welke doel• 
einden het grondgebied dat in het uitbreidings• 
plan is begrepen, voor de naaste toekomst 
wordt bestemd ; 

da.t de wet de aanwijzing dier bestemmi,,g 
ovedaat aan het inzicht van den gemeenteraad 
behoudens goedkeuring van Gedép. Staten en 
voorts in beroep aan Onze beslissing ; 

dat de wet weliswaar ten deze geene be
perkende bepalingen behelst maar hieruit niet 
mag worden afgeleid dat met de belangen 
der grondeigenaren in het geheel geen rekening 
behoeft te worden gehouden ; 

dat toch art. 30 der wet uitdrukkelijk waar• 
borgen voorschrijft voor den eigennar indien 
een bouwverbod geldig za.l zijn op g rond welke 
ingevolge een voorafgaand raadsbesluit in de 
naaste toekomst voor d en aanleg van eene 
st rnat, een gracht of een plein bestemd is ; 

dat weliswaar die waarborgen in art. 31 
ontbreken, maa r een algemeene waarborg ge
vonden wordt in de goed keuri ng van Gedep. 
Staten en in beroep van de Kroon en deze 
uerhalve verplicht zijn na te gaar of met de 
bela ngen der eigenaren voldoende rekening is 
gehouden bij het uit breidingsplan van art. 31 
der Woningwet; 

d a t- dit te meer klemt nu immers aan het 
uitbreidingsplan sedert de wijziging d er Woning• 
wet in 1921 in ar•. 5 eP,ne wettelijke sanctie 
wordt toegekend waardoor de rechten der grond
eigenaren dad<'liik kunnen worden aangetast; 

dat Gedep. Staten met de financieele gevolgen 
voor de eigenaren niet voldoende rekening 
hebben geho uden ; 

d at uit de overgelegde stukken is geble ken , 
dat de belangen van de appellante zeer worden 
oeschaad nu van de 4.2 H.A. wel 1.8 H. A. is 
'Gestemd voor den aanleg van straten P.n voo r 
het uitYoeren van noodzakelijke werken en 
voorts niet aannemelijk is gemaakt dat de 
gemeente voor de bedoelde werken niet zou 
kunnen beschikken zij het dan voor een ge• 
deelte v>tn de benoodigde gronden over ter
reinen, welke reeds het eigendom van de ge• 
meen•,e Bussum zijn en die in het uitbreidings• 
plltn zijn of kunnen worden begrepen ; 

dat onder deze om tandigheden het beslui t 
van de11 raad der gemeente Bussum t ot wijzi. 
ging van het uitbreidingsplan van die gP· 
meënte niet kan worden gehandhaafd; 

dat derhalve oo k het bes luit van Gedep. 
Staten niet kan worden geha ndhaafd ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedep. Staten van Noord-Holland aan het 
besluit van den Raad van Bussum van 5 Juni 
1923 t ot wijziging van het uitbreidingspla n 
van Bussum de goedkeuring te onthouden. 

Onze Minister Yan Arbeid, Handel en Nijver
hP.id is belast met de mtvoering van dit besluit , 
waarvnn a fschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 12 J a nuari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister rnn Arbeid, Handel en Nijiierheid. 
A ALBERSE. (B. S.) 

2 
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12 Janitari 1925. ARREST van den -Hoogen 
Raad. 

Eene bedrijfsvereeniging, ten doel heb
bende de uitvoering der bij de Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 éeregelde 
verzekering, valt onder de ten deze aan
wezige omstandigheden geheel binnen den 
werkkring van een wederkeerige ver
zekerings- en waarborgmaatschappij als 
bedoeld in het ,v. v. K. en moet dus onder 
kooplieden worden gerangschikt, al zou 
het streven naar winst, als bij een ge
woon koopman, bij deze maatschappij 
niet aanwezig zijn. 

Ook de Handelsregisterwet rekent blij
kens de artt. 3, 3°. en 11 lid 1 zulke onder
nemingen tot de handelszaken als om
schreven in art. 2. 

(Handelsregisterwet art. 2.) 

Mrs. Nijpels, Fentener van Vlissingen, Segers, 
Hesse en Taverne. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Groningen, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van deze Rechtbank van 2 October 
1924, waarbij in hooger beroep - na vernieti
ging van een vonnis van het Kantongerecht te 
Groningen van 24 Mei 1924 - E. B. ontslagen 
is 1van alle rechtsvervolging. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Hesse ; 

Gelet op de middelen van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 

1. Schennis door niet-toepassing van arti
kel 214, en door verkeerde toepassing van arti
kel 216 Sv., door bij vonnis den beklaagde te 
ontslaan van rechtsvervolging in plaats van 
dezen te veroordeelen ; 

2. Schennis door niet-toepassing van de 
artikelen 2, 3 en 25 der Handelsregisterwet, 
S. 1918 n°. 493; 

0. dat bij het aangevallen vonnis van de 
aanklacht bewezen is verklaard, dat de beklaag
de onder de gemeente Gronmgen - als bestuur
der der als rechtspersoon optredende bedrijfs
verzekering (lees: Bedrijfs-vereeniging) ,,Fede
ratie voor onderlinge landbouw-ongevallen
verzekering in de provincie Groningen," erkend 
bij K. B. van 24 April 1923, n°. 23, gevestigd 
te Groningen, welke ten doel had de uitvoering 
der bij de wet van 20 Mei 1922, S. 365, gere
gelde verzekering voorzooveel aangaat : 

1 °. het landbouwbedrijf; 2°. het veehouders
bedrijf ; 3°. het boschbedrijf - en deze bedrijven 
worden uitgeoefend in de provincie Groningen,
met uitzondering van de gemeente Groningen, 
en wel: 

a. ter zake der personen, bedoeld in artikel 
2 dier wet, 

b. ter zake harer leden-werkgevers en hunne 
gezinsleden, voorzooveel deze een der bedrijven 
als beroep uitoefenen of daarin geregeld werk
zaam zijn, inclusief huishoudelijke bezigheden 
in de boerderij ; 

voorts de verzekering tegen ongevallen van 
werknemers, die niet in een onderneming hier
voren bedoeld werkzaamheden verrichten, bij 
huishoudelijk reglement te regelen - en welke 
ten aanzien van het publiek begonnen was dat 
doel te verwezenlijken omstreeks 20 Februari 

1923, (op) 21 Febn~ari 19.24 n<?g geen opgaaf 
had gedaan voor de mschru~•mg m het Handels
register der Kamer van Koophandel en Fabrie
ken te Groningen, terwijl door eenig ander be
stuurder dier bedrijfsvereeniging evenmin eenige 
opgaaf voor die inschrijving was gedaan ; 

0. dat dit bewezen verklaarde met strafbaar 
is geoordeeld en de beklaagde deswege van alle 
rechtsvervolging is ontslagen ; 

0. omtrent het voorgestelde middel : 
dat de Rechtbank onder meer bewezen acht, 

dat de genoemde Bedrijfsvereeniging hare 
werkzaamheden uitstrekt tot verzekeringen als 
hiervoren onder b en aan het slot omschreven ; 

dat zij voorts beslist, dat deze vereeniging 
volgens hare statuten niet beoogt winst t e 
m~ ken en hare inkomsten bestaan in een omslag 
over de leden, telkens vast te stellen nadat de 
jaarlijksche uitgaven zijn gedaan en tot het ge
zamenlijk bedrag dier uitgaven ; 

0. dat de Rechtbank van oordeel 1s, dat waar 
de vereeniging niet beoogt het maken van winst, 
zij niet koopman is in den zin van het ,vetboek 
van Koophandel en evenmin "haar beroep, 
maakt van het uitoefenen van eenigen tak 
van handel of nijverheid in den ruimsten zin". 
zoodat te haren aanzien geen verpiwhting tot 
inschrijving m het Handelsregister bestaat ; 

0. hieromtrent : 
dat daden als hiervoren bedoeld - waartoe 

ingevolge artikel 18 der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 de Bedrijfsvereeniging 
bevoegd is en waarop volgens het derde lid 
wat de daaruit voortvloeiende uitkeermgen 
betreft deze wet niet van toepassing is - onder 
de gemelde omstandigheden geheel vallen 
binnen den werkkring van een wederkeerige 
verzekerings- of waarborg-maatschappij en in
gevolge artikel 4, 10° ,n verba11d met artikel 
286 K. zulk een rechtspersoon onder kooplieden 
moet worden gerangschikt, al zou het streven 
naar winst als bij een gewoon koopman b~j deze 
maatschappij niet aanwezig zijn ; 

dat ooli: de Handelsregisterwet blijkens de 
artikelen 3, 3de lid en 11 lste lid zulke onder
nemingen tot de handelszaken als omschreven 
in artikel 2 rekent ; 

0. dat hieruit volgt, dat het bewezen feit 
valt onder het bereik dezer wet en strafbaar is► 
zoodat. het aangevallen vonnis in zoover niet 
kan worden ~ehandhaafd ; 

Vernietigt dit vonnis, doch alleen voorzoover
het bewezen verklaarde niet strafbaar is ver
klaard en de beklaagde van alle rechtsvervol
ging is ontslagen ; 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0. : 
Qualificeert het bewezene als : ,,niet voldoen 

aan de wettelijke _verpli~h~ing~n tot het doen 
van opgaaf voor mschnJvmg m het handels
register," strafbaar volgens art. 25 der Handels
registerwet, S. 1918, n°. 493 ; 

Gezien m ~de de artikelen 1, 2 en 3 dezer wet 
en 23 Sr; 

Veroordeelt den beklaagde tot, eene geldboete 
van één gulden, bij g~.breke van betaling te 
vervangen door één dag hechtenis. 

[Gewezen overeenkomstig de Conclusie Adv.-
Gen. llfr. Ledeboer.J (N. J.) 
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l:! Jcmuari 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 321 der Arbeidswet 1919, waarin 
wordt bepaald dat een arbeider die langer 
dan twaalf uur per week arbeid pleegt te 
verrichten in een fabriek of werkplaats, 
buiten die fabriek of werkplaats geen 
arbeid mag verrichten dan kracht(>ns 
§ 32 hoofdstuk IV dier wet voor arbeid 
in die fabriek of werkplaats is bepaald, is 
zoo te verstaan dat de maximum arbeids
dum· voor zulk een arbeider dezelfde is, 
als van hem die uitsluitend in een fabriek 
of werkplaats zijn arbeid verricht. Waar 
in dit geval vaststaat dat aan bekl.'s 
slage1·ij een winkel verbonden is, zijn er 
termen van toepassing van het over
gangsbesluit (K. B. 6 Oct. 1922, S. 548) 
en van art. 14 van het Werktijdenbesluit, 
zoodat de arbeidsduur van den in de 
dagvaarding bedoelden arbeider gesteld 
moet worden op 9 uur per dag. 

(Arbeidswet art. 32.) 

Mrs. Nijpels, Fentener van Vlissingen, Segers, 
Hesse en Taverne. 

De Procureur-Generaal bij d,m Hoogen Raad 
der Nederlanden, requirant ,an cassaiic in 
het belang der wet tegen een bij ver tek gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te ·s-Gravenhage 
van 15 Mei 1924, waarbij in hooger beroep, na 
vernietiging van een vonnis van den Kanton
rechter te Delft van 12 Maart 11924, de beklaag
de J. van A., is ontslagen van alle rechtsvervol
ging. 

Requisitoir van den Advocaat-Generaal Mr. 
Lede boer. 

In de zesde overweging van het vonnis der 
Arr.-Rechtbank te 's -Gravenhage van 15 Mei 
1924 waartegen het cassatieberoep is gericht, 
heeft dat College bewezen verklaard, dat be
klaagde te Pijnacker op 6 December 1923 in 
zijne slagerij onderneming, den arbeider H. 
Rin.ir, geboren 12 Juli 1902, die langer dan 
twaalf uren per week arbeid, bestaande in 
ecnigerlei werkzaamheden placht te verrichten 
in een aan de Oostlaan gelegen werkplaats 
dier onderneming, welke werkplaats· was een 
besloten ruimte als bedoeld bij artikel 21 sub a . 
der Arbeidswet 1919, buiten die werkplaats 
arbeid heeft doen verrichten ander dan bij of 
krachtens § 3 van hoofdstuk IV der Arbeids
wet 1919 ten aanzien van den arbeid van voor
noemden arbeider in die werkplaats was bepaald, 
hebbende toch te Pijnacker op 6 December 1923 
in voormelde onderneming op zijn, bèklaagde's 
last, voornoemde arbeider van des voormiddags 
7 uur tot des voormiddags 9 uur in voormelde 
werkplaats eenigerlei werkzaainheden verricht; 
van des voorm1ddags 9 tot des voormiddags 
10%. uur buiten die werkplaats · bij de klanten 
van beklaagde gevraagd of er bestellingen waren 
·en van des namiddags 2 uur tot des namiddags . 
6 uur in vool'melde werkplaats diverse werk
zaamheden voor de worstbereiding verricht. 

Dat bewezene oordeelde de Rechtbank niet 
-strafbaar e'n als gevolg daarvan werd beklaagde 
·ontslagen van alle rechtsvervolging. In de 
achtste en negende overweging geeft de Recht
bank de gronden aan waarom zjj het bewe7.en 

verklaarde niet strafbaar oordeelt. Zij over
weegt, dat artikel 321 der Arbeidswet voor
schrijft, dat een arbeider, die langer dan 12 
uren per week arbeid pleegt t e verrichten in 
eene fabriek pf werkplaats, buiten die fabriek 
of werkplaat geen arbeid mag verrichten anders 
dan bij of krachtens paragraaf 3 der wet ten 
aanzien van zijn arbeid in die fabriek of werk
plaats is bepaald ; dat krachtens die paragraaf 
volgens de bepalîngen van artikel 24.1 j0 . art. 27 
en het Overgangsbesluit 1922, zooals het is 
gewijzigd op 12 October 1923, S. 480, de sla~er 
tot 24 October 1924 per ciao- 9 uren in ziJne 
fabriek of werkplaats mag laten werken en 
daaruit volgt, dat een slager, die langer clan 
12 uren per week arbeid pleegt te laten ver
richten in eene fabriek of werkplaats, buiten 
die fabriek of werkplaats 9 uren per dag mag 
laten werken, terwijl voort,s artikel 24 2 j0 • arti
kel 25 der Arbeidswet en artikel 14 2 van het 
,,Werktijdenbesluit voor fabrieken of werkplaat
sen 1923, S. 442," den slager veroorlooft gedu
rende de eerste 5 dagen der week arbeid te 
laten verrichten tusschen 7 uur voormiddags 
en 9 ½ uur namiddags. 

Samenvattende zij geconstateerd, dat de 
bedoelde arbeider arbeid heeft verricht rgedu
rende 6 uur in en gedurende 4 uur buiten de 
werkplaats, te zamen alzoo gedurende 10 uur. 

De- Rechtbank leest in artikel 32 1 der wet, 
dat een arbeider die langer dan twaalf uren 
per week a!'beid pleegt te verrichten in eene 
werkplaats, tevens buiten die werkplaats nog 
arbeid mag verrichten even lang als hij bij of 
krachtens paragraaf 3 van hoofdstuk IV der 
wet in eene werkplaats arbeid zou mogen ver
richten. 

Bij de overweging hoeveel arbeid suren . dan 
bij of krachtens de wet geoorloofd zouden zijn 
in eene werkplaats, heeft de Rechtbank over
zien, dat het Overgangsbesluit 1922 alleen 9 
uren arbeid per dag veroorlooft in die slagerijen 
welke verbonden zijn met winkels, deel uitma
kende van ondernemingen in hoofdzaak op den 
verkoop in het klein ingericht, en dat ook 
art. 14 2 Werktijdenbesluit alleen betrekking 
heeft op eene slagerij ve.rbonden met een winkel, 
van welke bizondere omstandigheid echter ten 
aanzien van de hier bedoelde slagerij niets 
blijkt. De Rechtbank ha.cl dus het Overgangs
besluit 1922 en het Werktijdenbesluit buiten 
aanmerking moeten laten en niet moeten beslui
ten tot een geoorloofden maximum arbeids
tijd van 9, doch tot eenen van 8½ uur per 
dag, wat overigens de verdere redeneering der 
Rechtbank in nare waarde onaangetast laat. 

De logische consequentie door de Rechtbank 
aanvaard, leidt tot de slot~om, dat men een 
arbeider als in art. 32 bedoeld,, per dag zou mo
gen laten verrjchten 8½ uur arbeid in, en 8% 
uur buiten de werkplaats, te zamen dus 17 
uur arbeid per dag. Deze zuivere gevolgtrekking 
uit de redeneering der Rechtbank met , het 
verkregen onzinnig resultaat, had naar mijne 
meening reeds mo.eten doen blijken van de on
houdbaarheid van de door de Rechtbank ge
huldigde opvatting, althans doen zien, dat deze 
geheel inging tegen de kenlijke bEdoeling van 

-den wetgever. Dat zou alleen dan als noodzake
lijk moeten worden aanvaa.rd, indien de woor
den van art. 32 zóó wai·en in beteekenis en 
strekking, dat elke andere uitlegging daarvan 

2* 
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zou zijn uitgesloten. D"t nu is echter geenszins 
het geval. 

In d e gebezigde uitdrukking is zeer goed te 
lezen, dat een arbeider die langer dan 12 uren 
per week in eene fabriek of werkplaat arbeid 
verricht en verder buiten die weh.'])laat werk
zaam is, zoowel in de grenzen waarbinnen zijn 
arbeidstijd moet zijn gelegen, als in het maxi
mum van zijn totalen arbeidstijd is beperkt in 
dezelfde mate als een arbeider, die uitsluitend 
in eene werkplaats werkt. En dat deze lez ing 
de ware is, valt met genoegzame zekerheid vast 
te stellen, indien men - wat steeds geboden 
is, de bepaling beschouwt in verband met 
andere bepalingen der Arbeidswet. 

In hoofdstuk IV der wet handelt § 3 over den 
arbe id buiten en § 4. over dien in fabrieken of 
werkplaatsen. In beide paragrafen treft men 
eerst aan eene algemeene 1/epaling betreffende 
den i..rbeidsduur, waarbij dan het maximum 
daarvan is bepaald op 10 uur per dag buiten 
en 8% uur per dag in genoemde ruimten. 
(Vergelijk a r t. 16 en 24.) 

Onder verschillende omstandigheden is af
wijking daarvan mogelijk, doch zelfs in het zeer 
bizondere geval, dat tijdelijke periodieke opeen
hoopi ng van werk pleegt voor te komen is het 
maximum voor "buiten-arbeid" voor mannen 
gesteld op 72 uur per week (art. 19-2a) en "bin
nen-arbeid" op elf uur per dag en 62 per week 
(art. 28 2). 

Aan die afwijkingen zij n dan nog allerhande 
bepalingen verbonden, ten einde te waarborgen, 
dat de overschrijding van het algemeene maxi
mum slechts geoorloofd wordc indien de prak
tijk zulks beslist vordert. Nooit echter komt 
men wlfs in de meest dringende gevallen boven 
de maxima van art. 19 2a en 28 2 uit. 

u voorziet art. 32 1 van § 3 evenzeer als 
de daarmede overeenkomstige bepaling van 
art. 21 1 in § 2 in een heel gewoon dagelijks 
voorkomand geval, dat iemands arbeid ten 
deele in en ten deele buiten eene werkplaats 
wordt verricht. 

Van een maximum arbeidstijd van 17 uur 
per dag, wat volgens de opvatting der Recht
bank van art. 32 1 geoorloofd zou zijn, kan daarbij 
in het stelsel der wet uit ter aard geene sprake zijn. 

Ten overvloede wijs ik er op, dat de geschie
denis van de wet geheel in dezelfde richting 
wijst. Men verg. Bijl. Hand. 2• Ktimer 1918/19 
no. 408-3, 5, blz. 19 en 1921/22 n°. 458-3 bij 
art. XI blz. 13, alles geele editie. 

Door de bestreden beslissing acht ik mits
dien ge chonden de artt. 214, 216 in verband 
met 256 en 257 Sv. en met de artt. 24 1 , 32 1 , 

74, 83 1 der Arbeidswet 1919. 
ÜnCler overlegging van een afschri~ van het 

brstreden vonnis en van eene verklaring van 
den gr iffier der Rechtbank, inhoudende, dat 
tegen dit vonnis geen gewoon beroep in cassatie 
is ingesteld, heb ik de eer namens den Heer 
Procureur Generaal te vorderen, dat de Hooge 
R3.ad dat vonnis vernietige in het belang der 
wet voor zoover daarbij het bewezen verklaarde 
niet strafbaar is geoordeeld en beklaagde is 
ontslagen van alle rechtsvervolging, met qua.li
ficatie van het bewezene als : ,,Arbeid strijdig 
met het bij de Arbeidswet 1919, S. 624, bepaalde, 
doen verrichten", met bepaling, dat 's Hoogen 
Raad arrest geen nadeel kan toebrengen aan 
de rechten door belanghebbenden verkregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gelet op het middel van cassatie : (Zie Concl. 

Adv.-Gen.) ; 
0. dat bij het bestreden vonnis met des 

gerequireerden schuld daaraan wettig en over
tuigend is bewezen verklaard, dat enz. (Zie 
Concl. Adv.-Gen.); 

dat echter de Rechtbank het bewezen ver
klaarde fe it, niet strafbaar heeft geoordeeld en 
den gereq uireerde van alle rechtsvervolging 
heeft ontslagen, zulks op grond : ,,dat waar 
artikel 32 der Arbeidswet voorschrijft, dat een 
arbeider, die langer dan 12 uren per week 
arbeid pleegt te verrichten in een fabriek of 
werkplaats, buiten die fabriek of werkplaats 
geen arbeid mag verrichten anders dan bij of 
krachtens deze paragraaf ten aanzien van zijn 
arbeid in die fabriek of werkplaats is bepaald, 
en krachtens die paragraaf volgens de bepalin
gen van artikel 24 alinea 1 juncto artikel 27 
en het overgangsbesluit, zpoals het is gewijzigd 
op 12 October 1923, S. 480, de slager tot 
24 October 1924 9 uren per dag in z~jn fabriek 
of werkplaats mag laten werken, daaruit volgt, 
dat een slager, die langer dan 12 uur per week 
arbeid pleegt te laten verrichten in een fabriek 
of werkplaats, buiten die fabriek of werkplaats 
9 uren per dag mag laten werken ; 

"dat voorts artikel 24 alinea 2 juncto artike l 
25 der Arbeidswet en artikel 14 alinea 2 van 
het Werktijdenbesluit den slager veroorlooft 
gedurende de eerste 5 dagen per week arbeid 
te laten verrichten tusschen 7 uur voormiddags 
en 91/z uur namiddag;" 

0. dat tegen dit ontslag van rechtsver"Vol
ging is gericht het middel van cassatie ; 

0. hieromtrent: 
dat wanneer in artikel 32 1 der Arbeidswet 

1919 bepaald wordt, dat een arbeider, di e 
langer dan twaalf uren per week arbeid pleegt 
te verrichten in een fabriek of werkplaats, 
buiten die fabriek of werkplaats geen arbeid 
mag verrichten a nders dan krachtens § 3 
van H oofdstuk IV der wet voor arbeid in die 
fabriek of werkplaats is bepaald, dit wetsvoor
schrift zóó is te versti.an, dat de maximum 
arbeidsduur voor zulk een arbeider dezelfde 
is als van hem, die uitsluitend in een fabriek 
of werkplaats zijn arbeid verricht; 

dat deze opvatting met den tekst der wet 
vereenigbaar, in overeenstemming is met het
geen omtrent de bedoeling van de wet valt op 
te sporen; 

dat toch de leden 1 en 2 van artikel 32 der 
Arbeidswet, zooals die sedert de wet van 22 
Mei 1922 S. 364, luiden, in de plaats zijn ge
komen van de navolgende \-eden van artikel 
32 der wet van 1 November 1919, S. 624 ; 

1. Een arbeider, die langer dan twaalf uren 
per week arbeid pleegt te verrichten in een 
fabriek of werkplaats, mag buiten die fabriek 
of werkplaats geen a rbeid verrichten op tijden 
waarin hij zulks niet in fabrieken of werkplaat
sen zou mogen doen ; 

2. H et-districtshoofd kan voor een door hem 
bepaalden tijd schriftelijk en voorwaardelijk 
of onvoorwaardelijk vergunnen, dat een man 
arbeid verricht in afwijking van het bepaalde 
bij het eerste lid ;" 

dat nu in de ~emorie van Toelichting rnn 
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het ·w etsontwerp, dat later de wet van 1 No
vember 1919 is geworden - zie G. S. 1918/1919, 
408, 3, blz. 19 - dit tweede lid wordt verde
digd op grond, dat afwijking van hetgeen in 
het eerste lid wordt verboden onder sommige 
omstandigheden gereedelijk kan worden toe
gestaan, waarbij dan als voorbeeld wordt ge
wezen op het geval, dat aan een arbeider in 
een fabriek of werkplaats kan worden toege
staan om in den tijd, dat in die fabriek of werk
plaats niet mag worden gearbeid, daarbuiten 
bijv. als figu rant bij een tooneelvoorstelling op 
te treden; 

dat nu dit artikel twijfe l liet of hetgeen om
t rent den arbeidstijd was bepaald ook gold voor 
den maximum arbeidsduur, doch dat juist om 
dien twijfel op te lossen en wel in den zin, dat 
die toepasselijkheid moest worden aangenomen 
in het wetsontwerp, dat geleid heeft tot de wet 
van 20 Mei 1922, S. 384, de thans van kracht 
zijnde redactie is voorgesteld, zie de Memorie 
van Toelichting t ot dat wetsontwerp G.S. 
1921 /1922, 458, 3 ad art. IX blz. 6; 

0. dat dit vooropgesteld thans zal moeten 
worden nagegaan of hetgeen ten deze door de 
Rechtbank als bewezen is aangenomen een 
strafbaar feit oplevert ; 

dat aangenomen dat uit het bestreden vonnis 
van een verbonden zijn van des gerequireerden 
, Jagerij met een winkel blijkt, zoodat er voor 
toepassing van het Overgangsbesluit - K. B. 
van 6 October 1922, S. 548 - en van artikel 
14 van het Werktijdenbesluit - K. B. van 11 
September 1923, S. 442 - termen aanwezig 
zijn, de maximum arbeidsduur van den in de 
dagvaarding bedoelden arbeider H. Rink, 
gesteld moet worden op 9 uur per dag ; 

dat, waar nu bewezen is verklaard, dat hij 
ten dage in de dagvaarding bedoeld 10 uur 
gearbeid heeft, $edeeltelijk in en gedeeltelijk 
buiten de slagenj van den gerequireerde, hij 
langer gearbeid heeft dan geoorloofd was ; 

dat mitsdien het middel juist is en het vonnis 
als in strijd met de wet gewezen, zal moeten 
worden vernietigd ; 

Vernietigt in het belang der wet het vonnis 
der Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage den 15 
:Mei 1924 in deze zaak gewezen, doch alleen 
voorzooverre daarbij het bewezen verklaarde 
niet strafbaar is geoordeeld en de gerequireerde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen ; 

Rechtdoende krachtens ar t. 105 R. 0. : 
Gezien de artikelen 74 en 83 der Arbeidswet 

1919; 
Qualificeert het bewezen verklaarde als : 
"Arbeid strijdig met het bij de Arbeidswet 

1919 bepaalde doen verrichten;" 
Bepaalt, dat dit arrest geen nadeel kan toe

brengen aan de rechten door belanghebbenden 
verkregen. (N. J.) 

13 Januari 1925. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Leek van 18 December 1924, houdende 
vaststelling van de vergoeding bedoeld in 
artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1922 voor de besturen der 
aldaar gevestigde bijzondere lagere scholen. 
s. 12. 

Oeschorst tot I Juli 192/i. 

13 Januari 1925. BESLUIT t ot toepassing Yan 
de artikelen 14 en 15 dn Warenwet (Staats. 
blad 1919 n°. 5S1) op koffie en thr. S. 13. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op dt> yoordrncht- vnn ÛPZ~n :Minister van 
Arbeid, Hand"'l en Nijverheid van 18 NoYember 
1924. n°. 453 D, Afdecling VolhgezondhPid; 

Gelet op ck artikel<'n 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919. n°. 58) } : 

Den Raad van 8tate geboord (r,d,ies van 
23 D ecemb<'T rn Z4 , n°. 42); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister Yan Arbeid, H andel en Nijverheid van 
9 Jannari l!l~5. n°. Sfl0 D. Af<lceling Volks
gezondheid ; 

Hebben goeclgevondPn en Yerstaan 
te bepalen: 
Art. 1. Aangeduid mag uitslu.itend en moet 

worden met den naam : 
l. Ongebrande koffie, de deugdelijke zaad

kernen van soorten van het geslacht Cofjea. 
2. Koffie of gebrande koffie. de gerooste. 

deugdelijke. zaadkernen van soorten van het 
geslacht Cofjea. Bij of na het. roosten moven 
de in artikel 8 onder 7 genoemde glansmiddelen 
worden gebruikt. · 

Koffie mag als coffeïnevrij worden aa ngeduid, 
zoo het gehalte aan coffeïne minder bedraagt 
dan 0.1 %· 

3. Gemalen koffie of gruisfof[ie, de gebrande 
koffie, welke in verkleinden toestand is gebracht . 

4. Koffie-extract, het product verkregen 
door koffie ujt te trekken en na filtratie al of 
niet uit te dampen. 

5. Peekoffie, de al of niet onder toevoeging 
van geringe hoeveelheden SJ?,ijsolie of vet, 
gerooste en vermalen, deugdel11ke, vooraf !(Oed 
gereinigde wortels van Cichorim l ntvbus L. 

6. Cichorei, peekoffie, welke bereid is onder 
toevoeging van geringe hoeveelheden zetmeel
etroop. 

7. Eikelkoffie, de gerooste, deugdelijke, goed 
gereinigde zaadkernen van soorten van het 
geslacht Quercus. 

8. M oiitkoffie, de gerooste, al of niet vooraf 
gekiemde, deugdelijke, goed gereinigde vruchten 
van tarwe, rogge, haver of gerst. 

9. Ko!fi.estroop, het product verkregen bij 
het branden van huishoudstroop, keukenstroop, 
melasse en/of zetmeelstroop. 

1 10. Koffi.esurrogaat of namaakkoffie, alle 
andere dan de onder 5 tot en met 9 genoemde 
waren, alsmede mengsels van de onder 5 tot 
en met 10 genoemde waren, die in den handel 
voorkomen, met het doel om koffie te vervangen 
of met (gemalen) koffie gemengd te worden 
gebruikt. 

2. 1. Mengsels van gemalen koffie met een 
der in artikel 1 onder 5 tot en met 10 genoemde 
waren moeten worden aangeduid met de woor 
den "gemalen koffie met", gevolgd door den naam 
van de toegevoegde waar, zooals die in artikel 1 
i~ aangegeven, terwijl het percentage daarvan 
vóór den naam der toegevoegde waar moet zijn 
aangebracht. B.v. : gemalen koffie met 50 pro
cent peekoffie, gemalen koffie met 30 procent 
namaakkoffie. 

2. Zijn meer dan één der in artikel 1 onder 
5 tot 1m met 10 genoemde waren toegevoegd, 
dan moet elk der toegevoegde waren met hunne 
procentische hoeveelheid worden vermeld . 
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3. Aangeduid mag uitsluitend en moet 
worden met den naam : 

l. Thee, de bladknoppen en jonge bladen 
van verschillende soorten van het geslacht 
Thea, welke op de gebmikelijke wijze door ver
flenzen, rollen, al of niet fermenteeren en roost.en 
zijn toe bereid. 

2. Theesurrogaat of namaalcthee, het product, 
dat in den handel wordt gebracht kennelijk 
met het doel om thee te vervangen, of met 
thee gemengd te worden gebruikt. 

4. Mengsels van thee met theesurrogaat moe
ten worden aangeduid met de woorden "thee 
gemengd met theesurrogaat" of "thee gemengd 
met namaakthee", terwijl het percentage van 
de hoeveelheid toegevoegd theesurrogaat vóór 
het woord "theesurrogaat" moet zijn aange
bracht, b.v. thee met 40 % theesurrogaat. 

5. Waren, die in · eigenschappen of uiterlijk 
gelijken op een der waren, in een der vori..,e 
artikelen genoemd en ten doel zouden kunn~n 
hebben deze te vervangen, moeten worden 
aangeduid overeenkomstig hun samenstelling 
en mogen niet dan met Onze toestemming en 
onder door Ons te stellen voorwaarden worden 
aangeduid met namen, waaruit de aard en 
de samenstelling niet of niet voldoende 
blijken. 

6. 1. De waren, m een der vorige artikelen 
bedoeld, die in een verpakking, waarin zij aan 
den verbruiker kunnen worden verkocht, in 
den handel worden gebracht of in winkels of 
bergplaatsen, bij winkeliers of grossiers in 
gebruik. worden bewaard, moeten aan de 
buitenzijde der verpakking zijn voorzien van 
een opschrift, aangevende de aanduiding, die 
de waar volgens een der vorige artikelen van 
dit beslnit moet dragen. 

2. Deze aanduidingen moeten voldoen aan 
de volgende eischen : 

a. De aanduidingen bedoeld in artikel 1 
onder 10, artikel 2, artikel 3 onder 2, artikel 4 
en artikel 5 moeten u it letters bestaan, die 
van een niet mmder in het oog vallend type 
en wat hoogte en lijndikte betreft niet kleiner 
zijn, dan die van een der andere woorden of 
namen op de verpakking aanwezig. 

b. De aanduidingen der overige in dit besluit 
bedoelde waren moeten met het bloote oog 
duidelijk zicht- en leesbaar ziJn ; de letters 
dezer aanduidingen moeten op eén verpakking 
van onderling gelijke grootte zijn. 

7. 1. In een winkel, op een markt of eenig 
ander voor het publiek toegankelijke verkoop
plaats, moet de waar in artikel 1 onder 3 tot 
én met 10, artikel 2, artikel 3 onder 2, artikel 4 
en artikel 5 bedoeld, die niet verpakt is of die 
zich niet bevindt in een verpakking, waarin zij 
aan den verbruiker kan worden verkocht, zijn 
voorzien van een opschrift, aangevende de 
aanduiding, die de waar volgens een der vorige 
artikelen van dit besluit moet dragen. 

2. Deze opschriften moeten zijn aangebracht 
op de voorwerpen, waarin de waar aanwezig is, 
of bij niet verpakte waar op een bord, dat zich 
te midden van de waar of onmiddellijk daar
boven bevindt, ; zij moeten voor den kooper 
duidelijk zicht- en leesbaar zijn, niet door vegen 
zijn mt te wisschen en bestaan uit latijnsche 
hoofddrukletters van ten minste 2 centimeters 
(0,02 M.) hoog en ten minste 2 millimeter 
(0,002 M.) lijndikte. 

S. Koffie en gebrande koffie moet Yoldoen 
aan de volgende eischen : 

1. Het gehalte aan verontreinigingen mag 
niet grooter zijn dan 1 %• 

2. Het watergehalte mag niet hooger zijn 
dan 5 %-

3. Het aschgehalte niet hooger dan 6 °/o. 
4. Het gehalte van de asch aan chloriden 

mag niet hooger zijn dan 1 % uitgedrukt als 
chloor (Cl.). 

5. Het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 20 % der droge stof. 

6. H et geha1te der met aether, alcobol of 
water afwaschbare en daarin oplosbare stoffen 
mag niet hooger zijn dan 1 procent. 

7. Andere bestanddeelen dan oliën, suiker, 
stroop, lijm of a.rabische gom mogen op de 
koffie niet zijn aangebracht. 

9. Gemalen koffie moet voldoen aan de 
volgende eischen : 

1. Aan de eischen in artikel 8 onder 3, 4 
en 5 gesteld. 

2. Het watergehalte mag niet hooger zijn 
dan 8 %. 

3. Verontreinigingen mogen niet dan in 
sporen aanwezig zijn. 

10. Koffie-extract moet voldoen aan de 
volgende eischen : 

1. Het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 6 %-

2. Het gehalte aan coffeïne, uitgedrukt op 
100 gram watervrij extract, mag niet lager zijn 
dan 2,5 %-

3. Andere bestanddeelen, da,1 die van koffie 
:i.fkomsti11;, moeten afwezig zijn. 

11. Peekoffee moet voldoen aan de volgende 
eischon : 

J . Het aschgehalte mag niet hooger zijn 
dan 10 % van de droge stof. 

2. Het zandgehalte mag· njet hooger zijn 
dan 3 % van de droge stof. 

3. Het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 58 % van de droge stof. 

4. Het watergehalte mag niet hooger zijn 
da.n 16 %-

5. Vreemde bestanddeelen, behalve een 
geringe hoeveelheid olie of vet,, moet,en afwezig 
z~jn. 

12. Cichorei moet voldoen aan de volgende 
cischen: 

1. Het aschgehalte mag niet hooger zijn 
dan 8 % van de droge stof. 

2. Het zandgehalte marr niet hooger zijn 
dan 3 % van de droge stof. 

3. Het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 65 % van de droge stof. . 

4. Het watergehalte niet hooger dan 27 %• 
5. Vreemde bestanddeelen moeten afwezig 

zijn. 
13. Koffiegtroop moet voldoen aan de vol

gende eischen : 
1. Het aschgehalte mag niet hooger zijn 

dan 12,5 % van de droge stof. 
2. Het extractgehalte mag niet lager zijn 

dan 70 % van de droge stof. 
3. Andere bestanddeelen dan die der grond

stoffen, waaruit de koffiestroop is verkregen, 
behalve een geringe hoeveelhe_id c_i.chorei, cacao
doppen of olie, moeten afwezig ZlJn. 

14. De in artikel 1 onder 10 bedoelde koffie
surrogaten en de in artikel 2 onder 2 bedoelde 
theesurrogaten moeten voldoen aan den eisch, 
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<lat zij bereid zijn uitdeugdelijke,goe<lgereinigde 
-en onschadelijke grondstoffen. 

15. Thee moet voldoen aan de volgende 
-eischen: 

1. Het gehalte aan asch mag niet hooger 
-zijn dan 7 %, waarvan ten minste de helft 
oplosbaar is in water. 

2. Het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 33 %-

3. Verontreinigingen mogen niet dan in 
sporen aanwezig zijn. 

4. Uitgetrokken thee mag niet aanwezig zijn. 
16. De in dit besluit genoemde waren moeten 

vodrt.s voldoen aan de volgende eischen : 
1. Zij mogen niet duf, noch schimmelig, 

noch op andere wijze duidelijk bedorven of 
o ntleed ziin. 

2. Lood of andere. schadelijke metalen of 
metaalverbindingen moflt afwezig zijn. 

3. Kleurstoffen mogen r,iet zijn toegevoegd. 
4. Geur en smaak moeten normaal zijn. 
17. Waren, die kennelijk voor den uitvoer 

zijn bestemd, behoeven, voor zoover niet, aan
wezig in een winkel, op een markt of eenig 
ander voor het publiek toegankelijke verkoop
plaats, niet te voldoen aan de eischen in dit 
be~luit ge~teld. 

18. Voor de beoordeeling of de waren in 
dit besluit genoemd, voldoen aan de daarin 
_gestelde eischen, moet gebruik worden gemaakt 
van de onderzoekingsmethoden, aangegeven in 
-de bij dit besluit gevoegde bijlage. 

19. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van koffie- en theebesluit, met 
vermelding van den jaargang en het nummer 
van het S taatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
beid is belast met, de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaat~t en 
in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 13den J anuari 192ó. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter vrm Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBER E. 

(Uitgeg. 5 ]l'e.br. 1925.) 

:Bij lage, behoorende bij het 
Koffie- en Theebesluit 

(Staatsblad 1925, n°. 13). 

)fETHODEN VAN ONDERZOEK. 
l. Water. 

5-10 g. der tot poeder gebrachte waar 
worden bij 102°-105° c. gedroogd 1 ot geen 
gewichtsverlies meer plaats heeft. Het ge
wichtsverlies wordt als water in rekening ge
bracht. 

2. Asch. 
a. Bepaling van het aschgehalte. 
5-10 g. der zoo noodig tot ·poeder gebrachte 

waar worden, na met water tot een papje te 
zijn aangeroerd, met 1 cM•. zwavelzuur bedeeld 
en, nadat de overmaat zuur door verh itting is 
verwijderd, gegloeid. Na bekoeling wordt de 
asch met enkele druppels zwavelzuur bevochtigd 
en daarna opnieuw gegloeid. Gedurende dit 
gloeien worden enkele stukjes ammonium
<Jarbonaat in de schaal gebracht. 

Het aschgehalte wordt berekend door de 

gevonden sulfaatasch met 8,'9 te ve rmenig
vuldigen. 

b. Bepa!ing van de chloriden in de asch. 
Ongeveer 10 g. der tot poeder gebrachte 

waar worden in een platinaschaal doortrokken 
met een zoodanige hoeveelheid normaal na
triumcarbonaatoplossing, dat de hoeveelheid 
natriumcarbonaat ongeveer het 10-voudige 
bedraagt van de te verwachten hoeveelheid 
keukenzout. De massa wordt daarna gedroogd 
en verascht. De asch wordt opgenomen in 
warm water, met salpeterzuur (s .g. 1. 25) aan
gezuurd en de oplossing gefiltreerd. In het 
filtraat worat het chloor volgens de methode 
Volhard bepaald. -

3. Ruw zand. 
De bJ ?. onder a verkregen asch wordt met 

warm verdund zoutzuur uitgetrokken. De 
hierbij verkregen rest wordt door een aschvrij 
filter afgefiltreerd, uitgewasschen, verbrand, 
gegloeid en gewogen. De verkregen rest is 
,, ru,,, zand.". 

4. Extract. 
a. Voor alle waren, met mtzondering van 

de waren, die uit bladeren bestaan. 
10 g. der poedervormige of tot poeder ge

brachte waar worden in een bekerglas met 
200 cM•. water overgoten en met een daarin 
geplaatste roerstaaf gewogen. De vloeistof 
wordt voorzichtig onder omroeren tot koken 
verhit en gedurende 5 minuten gekookt. Na 
afkoelen wordt door toevoeging van water, 
bekerglas met inhoud op het oorspronkelijk 
gewicht gehracht. Na goed mengen wordt 
gefiltreerd. Van het filtraat wordt het soorte 
lijk gewicJht bij Hi0 c. tot op 0.0001 nauwkeurig 
bepaald. Indien de bepaling bij een van 15° c. 
afwijkend e temperatuur geschiedt, doch tus
schen 10-20° c., wordt, het soortelijk gewicht 
t/t tot op 0.0001 nauwkeurig bepaald. 

Het extract wordt afgeleia uit het gevonden 
soortelijk gewicht met behulp van bijgevoegde 
tabel. 

b. Voor waren, die uit bladeren bestaan. 
5 g. der waar worden in een bekerglas met 

750 èM•. water overgoten, waarna. de vloeistof 
gedurende 15 minuten wordt gekookt. Ver
vol"'ens wordt de vloeistof warm door een aroog 

· ge~ogen filter gefiltreerd, waarbij wordt zorg 
gedragen, dat zoo weinig mogelijk bladeren op 
het filter komen. De in het bekergli1S achter
blijvende rest wordt opnieuw gedurende ló 
minuten met 750 cM3• water gekookt en de 
vloeistof daarna gefiltreerd. Deze bewerking 
wordt in totaal viermaal herhaald. Bij de 
laatste filtratie worden de bladeren op het 
filter verzameld. Het filter wordt. bij 102°-
1050 o. tot constant gewicht gedroogd. 

Het l!'ewichtsverlies der waar, vermenig
vuldigd ~met 20 en verminderd met het water
gehalte, gAeft het extract6ehalt<i a'.l,n. 

c. Voor koffie-extract. 
H et extractgehalte wordt afgeleid 11it het 

soortelijk gewicht van het koffie-extract met 
behulp vatl' bjjgevoegde tabel. 

5. M'et aether, alcohol of water afwa,schbare en 
daririn opgeloste stoffen. 

Aether. 10 g. boonen worden gedurende 
2 minuten geschud met 50 cM3• aether. De 
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aethn wordt af gefiltreerd in er·n gewogen kolfje 
"n filter, alsmede booncn worden met aetber 
nagewasschen. Het gehecle fiJ1 raat ,corrlt 
H.fgedistiJleerd en het ·kolfj 0 , nu. ee,, uur ,e
droogd te zijn in een watcrd roogstnof, g0woi;.én. 

Alcoliol. 10 g. boonen "·orden met l CO c}F, 
nlcohol van 95 vc,I. proc. g~lrnokt. Vervolgens 
wordt ae alcohol afgefiltreerd en filter alsnwde 
\)Oonen met- warme alcohnl nage,rnsschrn. Het 
filtraat wordt aan.gevuld tot 150 cll.P. Van 
100 cM•. van het filtra at wordt de alcoh ol uit 
een gewogen kolfje af~edestillPerd en het kolfje, 
na een uur gedroogrl t e 2. jjn bij 102°-1050 c. , 
ge,vogen. 

Water. 20 g. hoonen worden met 500 cl\P. 
water 5 minuten geschud. Vervolgens wordt 
gefiltreerd en het filtraat aangevn ld tot 500 cl\1". 
Van het filtraat worden 250 cl\1". in een platina
schaal uitgedampt ; de verkregen rest wordt, 
gedurende 3 uur bij 102°-105° c-: gedmo~d en 
f!ewogen. Daarna wordt het residu verascht en 
d e verkre~en asch gewogen. Het verschil van 
heide wegmgen geeft de hoeveelheid iu ~,iter 
afwaschbare en daarin opgeloste organische 
st-offen aa:ro. 

6. Ooff eine. 
a.. In koffie. 
15 g. ~emalen koffie (korrelgrootte± l mM.) 

worden rn een bekerglas gemengd met ongeveer 
7,5 cM3• water, Na ongeveer 1 à 2 uur wordt 
het mengsel overgebracht in een extractiehul~ 
en met t etrachloorkoolst of geëxtraheerd. 

Het extractiemiddel wordt daarna afgedestil
leerd en de rest eenmaal met 50 eM3• en daarna 
3 maal telkens met 25 cM3• water gedurende 
ongeve!'r ½ mrnuut op een asbestplaat gekookt. 
De waterige uitt,reksels worden na afkoeling 
rloor een vochtig filter gefiltreerd en het filter 
daarna nog met ongeveer 75 cM3• kokend 
water nagewasschen. 

Bij het, afgekoelde filtraat worden gevoegd 
30 cl\P. één-procentige kaliumpermanganaat
oplossing en na ongeveer 1 / , uur wordt het 
mangaan, door druppelsgewijze toevoeging 
eener 3 procentige waterstofperoxyde-oplossing, 
welke per 100 cM•. l cl\P. ijsazijn bevat, a1s 
mangaansuperoxyde afgescheiden. Vervolgens 
wordt de vloeistof ¼ uur op een kokend watn
bad verhit en heet gefiltreerd, terwijl het filter 
met ongeveer 75 cl\f3. heet water wordt uitge
wasschen. Het filtraat wordt in een glazen 
schaal op het waterbad tot droog uitgedampt 
en de rest, na ¼ uur gedroogd te zijn bij on
geveer 100° r·., dadelijk met warme chloroform 
uitgetrokken. 

De chloroformoplossing wordt na filtratie van 
chloroform bevrijd en het residu gedurende ½ uur 
bij 102°-105° 1.. • .,edroogd en daarna gewogen. 

b. In koffie-extract. 
50 cl\'.13. koffie-extract wordt met chloroform 

in een perforator geëxtraheerd. Het na het 
afdestilleeren der chloroform verkregen residu 
wordt éénmaal met 50 cM•. water en daarna 
telkens 3 maal met 25 cM3• warm water uit
getrokken en verder behandeld als hierboven 
onder a is aangegeven. 

Behoort bij het Koffie- en Theebesluit van 
13 Januari 1925 (Staatsblad n°. 13). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Ha-ndel en Nijverheid, 

AALBERSF.. 

REAGENTIA. 

ZwavPlzmtr. 94-96 pCt. H 2S04 , soortelijk 
gewicht 1,837- 1,840. 

F_erriammoniumsulfaat. Een verzadigde op 
lossmg van (NH,)2 Fe2 (S04 )4 • 24 H 20 in water. 

1 / 10 N. Rhodaan. E en oplossino- van kalium
of ammoniumsulfocyanide en z~oveel water, 
dat 25 cl\13• der oplos&ing 25 cM3 . 1/ 10 N . zilver
nitraat precipiteeren. 

1 / 10 N. zilvernitraat. Een oplossing in water, 
die 16,99 g. vooraf door voorzichtig smelten 
van water bevrijd zilvernitraat, per liter bevat. 

TABEL voor de afleiding van het extractgeha/.te. 
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14 Januari 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minist er van Oorlog aan de Burgemeesters 
betreffende geheimhouding van vonnissen . 

Meermalen komt het voor, dat, o. a. in ver
band met de uitvoermg van de artt. 23 en 44 
van de Dienstplichtwet, de justitieele autori
teiten aan Burgemeesters inlichtingen of uit
treksels uit het <mder hun beheer staand straf
register verstrekken. 

In verband met een verzoek van den Minister 
va,n Justitie heb ik de eer er Uw aandacht 
op te vestigen, dat de bedoelde gegevens gp,
heim gehouden m oet en worden voor anderen 
dan de a utoriteiten die bij de zaak zijn be-
trokken. (B. S.) 

15 Januari 1925. BESLUIT t ot naden wijziging 
van het Waddenzee-visscherii -reglement. 
s. 14. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 5 De
cember 1924, n°. 1639, Afdeeling Visscherijen ; 
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Gelet op Ons besluit van 23 April 19l ó (Satats 
blad n°. 206) tot vaststelling van het Wadden
zee-visscherijreglement. laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 13 Juni 1923 (Staal8blad n°. 
264); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 Januari l92ó, n°. 13); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Januari l92ó, n°. 89, 
Afdeeling Visscherijen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig artikel. 

Artikel 10 van het Waddeuzee-visscherij
reglement wordt aangevuld met '380 nieuw lid ó, 
luidende: 

"óa. Het is verboden bij zich te hebben of in 
een vaartuig, bun of kaar voorhanden te hebben, 
kreeften, welke met eieren bezet zijn of welke, 
gemeten van de punt van den voorhoofdshoorn 
tot den bovenachterrand van het borststuk, 
een lengte hebben kleiner dan 11 c. M. ; 

b. kreeften, bedoeld als onder letter a, ge
,·angen wordende, moeten onmiddellijk weder 
te water seworpen worden. " 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den l5den Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De ]fin. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
ÜH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 27 Jan. 1925). 

15 Januari 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
regelen betreffende de uitzending van per
soneel, bestemd voor plaatsing in tot den 
tijdelijken of den vasten Landsdienst in 
Suriname of Curaçao behoorende ambten. 
s. 15. 

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

Koloniën van 10 December 1924, IOde afdeeling, 
n°. 29; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be
palingen betreffende de uitzending van per
soneel, bestemd voor plaatsing in den Snri
naamschen en in den Curaçaoschen dienst te 
herzien en in één regeling samen te vatten ; 

Gelet op de artikelen 38 en 48 van de Regle
menten op het beleid der Regering in de kolonie 
Suriname en in de kolonie Curaçao ; 
, Den Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1924, n°. 52); 

Gezien het nader' rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Januari 1925, lOde 
afdeeling, n°. 56; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. l. Aan personen, bestemd om te 

worden uitgezonden ten einde in den tijdelijken 
of den vasten Landsdienst in Siiriname of 
Curaçao te worden geplaatst, kunnen ten laste 
van de geldmiddelen van het betrokken gewest 
worden toegekend : 

a. eene tegemoetkoming ter zake van de 
kosten van uitrusting en voor verandering van 
werkkring, tot een voor elk geval vast te stellen 
bedrag van ten hoogste f 1500.-; 

/J. voorloopige inkomsten over het tijdvak, 

voorafgaande aan den dag van de indienst
treding, naar reden ,·an ten hoogste het beloop 
van de jaarlijksche bezoliliging, verbonden 
aan het ambt, waarin de uitgezondene zal 
worden geplaatst ; 

c. vergoedingen tot de voor elk geval te be
palen bedragen, te zamen niet te boven ga1tnde 
de helft van het ingevolge de bepaling onder 
letter a aan den uitgezondene toegekende 
bedrag. 

2. Bij de vaststelling van het beloop der in 
het vorige lid bedoelde uitkeeringen wordt met 
andere door den uit te zenden persoon genoten 
la.nçlsinkomsten rekening gehouden. 

3. De regeling van de in het eerste lid om-
8chreven uitkeeringen geschiedt door Ons 
dan wel door Onzen Minister van Koloni ën, 
na.ar gelang de benoeming in het te vervullen 
ambt al dan niet aan Ons is voorbehouden. 

2. l. Voor zoover de benoeming niet aan 
Ons is voorbehouden, worden de uit t.e zenden 
personen door Onzen voornoemden Ministel' 
ter beschikking gesteld van den Gouverneur 
van Suriname of van Curaçao. 

2. De Gouverneurs blijven vrij om, met af
wijking van de bij de uitzending aangewezen 
a mbtelijke bestemming, den uitgezonden lands
dienaar, in 's Lands belang in eenig ander 
1tmbt te plaatsen, dat in verband met persoon
lijkheid, omstandigheden en vooruitzichten 
hem redelijkerwijs kan worden op6edragen ; 
de betrokken landsdienaar wordt - tenzij in 
spoedeischende gevallen - hierover te voren 
gehoord. 

3. De met toepassing van het tweede lid 
genomen beslissing wordt bij eene met redenen 
omkleede beschikking ter kennis van den be
trokken landsdienaar gebracht ; deze kan 
van die beslissing bij Ons in beroep komen. 
De landsdienaar is echter verplicht om, indien 
de Gouverneur zulks beveelt, in afwacht ing 
van de beslissing op het beroep aan de opdracht 
gevolg te geven. 

3. l. De Gouverneur is bevoegd om aan voor 
den tijdelijken Landsdienst uitgezonden per
sonen wegens ziekte, onder genot van verlof
bezoldiging, op den voet van de ter zake voor 
het personeel in vasten Landsdienst geldende 
bepalin$en, te verleenen : 

a. bmnenlandsch verlof ; 
b. buitenlandsch verlof voor éénmaal en 

voor niet langer dan één jaar, eventueele ver
lengingen inbegrepen, mits het dienstverband 
daarna nog ten minste drie jaren zal voort
duren of alsnog tot ten minste dien tijdsduur 
wordt verlengd. 

2. De duur van het hachtens het eerste lid 
genoten verlof komt niet in mindering van dien 
van het nog te -vervullen gedeelte van het 
dienstverband. 

4. l. De Gouverneur of Onze voornoemde 
Minister is bevoegd, om, indien de belang
hebbende in verband met zijne uitzending eene 
bezoldigde betrekking of een inkomsten op-

1 leverenden werkkring heeft verlaten, ten laste 
van de Surinaamsche dan wel van de Curaça
osche geldmiddelen wachtgeld toe te kennen 
aan krachtens artikel I uitgezonden personen, 
die, zonder genot van of aarspraak op pensioen 
of wachtgeld uit anderen hoofde, eervol ont
slagen of eervol van hun dienstverband ont
heven zijn. 
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2. Het wachtgeld wordt verleend voor ten 
hoogste zes maanden ; bij de va tstelling van 
het beloop daarvan wordt rekening gehouden 
met de prijsgegeven, vóór. de uitzending ge
noten inkomsten, met dien verstande, dat het 
wachtgeld niet meer mag bedragen dan vijftig 
ten honderd van de laatstelijk in 's Lands
dienst in Suriname _of in Curaçao genoten be
zoldiging. 

3. Op het wachtgeld zijn voorts van toe
passing de bepalingen betreffende de uit de 
Surinaamsche dan wel uit de Curaçaosche 
geldmiddelen te kwijten wachtgelden, toege
kend als gevolg van opheffing van Lands
betrekkingen of van reorganisatiën van den 
dienst. 

5. 1. Is de uit te zenden persoon bestemd 
om buiten militair dienstverband aan den 
militairen dienst in Suriname of in Curaçao te 
worden verbonden, dan komen de krachtens 
het eerste lid van artikel 1 toegekende uit
keeringen ten laste van het betrokken hoofd
stuk der Staatsbegrooting. 

2. Ten laste van dat hoofdstuk worden mede 
verevend de in dlt geval gemaakte kosten, ver
band houdende met eene toepassing van de in 
de artikelen 3 en 4 vastgestelde voorzieningen. 

6. 1. De op den voet van artikel 1 uitge
zonden of uit te zenden personen zijn gehouden 
om het bedrag der van Landswege gedane 
uitgaven ingevolge het bepaalde bij evenge
noemd artikel of wegens eventueele voorbe
reiding voor den aanstaanden werkkring dan 
wel wegens verleenden overtocht te hunnen 
behoeve en ten behoeve van hun gezin - uit
gezonderd die wegens genoten bezoldiging en 
hetgeen daarmede is gelijk te stellen - op 
eerste aanzegging onverwijld in 's Lands kas 
t e storten, wanneer de betrokken Gouverneur 
heeft vastgesteld, dat zij om andere dan ge
wichtige, onvoorziene omstandigheden (zooals 
het ontstaan buiten eigen toedoen van wel
bewezen ziels- of lichaamsgebreken) : 

a. bij uitzending, dan wel bij terugkeer van 
een verlof - aan ambtenaren in vasten Lands
dienst verleend binnen vijf jaren na hunne 
aankomst in het gewest, aan ambtenaren in 
tijdelijken Landsdienst krachtens het bepaalde 
in artikel 3 hiervóór - niet binnen den daar
voor bepaalden tijd ter opvolging van hunne 
bestemming of ter hervatting van hunnen 
dienst zijn vertrokken, de reis hebben afge
broken of na onderbreking de reis niet zoo 
spoedig mogelijk hebben voortgezet en vol
bracht, dan wel nà aankomst of terugkomst 
in het gewest hunne werkzaamheden niet of 
niet naar behooren hebben aanvaard of hervat; 

b. uit 's Lands dienst zijn ontslagen of van 
hunne werkzaamheden ontheven zijn, alvorens 
een vijfjarigen diensttijd te hebben vervuld, 
den duur van verloven niet inbegrepen. 

2. Indien de betrokken personen op het 
tijdstip, waarop zij voor uitzending als bedoeld 
in artikel 1 worden aangewezen, minderjarig 
zijn, rust de uit het vorige lid voortvloeiende 
verplichting mede op hunne wettelijke vertegen
woordigers. 

3. De invordering van de te betalen gelden 
geschiedt bij voorkeur door inhouding van door 
den schuldenaar ten laste van den Lande ge
noten wordende inkomsten. 

4. Verhaal langs gerechtelijken weg geschiedt 

bij een door den Gouvernements-Secretaris 
onderteekend afschrift van de door den Gou
verneur genomen beschikking, waarbij de ver
plichting tot terugbetaling wordt vastgesteld, 
aan het hoofd voerende de woorden : ,,In naam 
der Koningin !". Dit afschrift heeft dezelfde 
kracht en mag op dezelfd e wijze en met in
achtneming van dezelfde voorschriften ten 
uitvoer worden gelegd als de grossen van in 
kracht van gewijsde gegane vonnissen in zaken 
van burgerlijk recht. 

7. Wij behouden Ons voor om van de be
palingen van dit besluit in zeer bijzondere ge
vallen af te wijken bij een met redenen omkleed 
besluit. 

8. Dit besluit is niet van toepassing op per
sonen als in artikel 1 bedoeld, wier uitzending 
is geregeld vóór den dag van inwerkingtreding 
daarvan; te hunnen aanzien blijven de vóór 
die inwerkingtreding geldende uitzendings
regelingen van kracht. 

9. 1. Dit besluit kan onder den titel: ,,West
Indisch Uitzendingsbesluit 1925" worden aan
gehaald. 

2. Bij de inwerkingtreding vervallen : 
a. Ons besluit van 28 Juni 1917 (Staats

blad n°. 480, Gouvernementsblad n°. 72, Publi 
catieblad n°. 20), gewijzigd bij Onze besluiten 
van 11 Februari 1918 (Staatsblad n°. 112) 
Gouvernementsblad n°. 30, Publicatieblad n°. 27, 
en 12 Maart 1919 (Staatsblad n°. 105, Gouver
nementsblad n°. 38, Publicatieblad n°. 38), 
tot vaststelling van regelen omtrent toeken
ning van verloven en wachtgelden aan- en 
omtrent terugbetaling van genoten uitkeerin
gen, enz. door ter vervulling van burgerlijke 
ambten naar Nederlandsch West-Indië ge
zonden personen ; 

b. Ons besluit van 16 Februari 1924 (Staats
blad n°. 50, Gouvernementsblad n°. 22, Publi
catieblad n°. 13), tot vaststelling van regelen, 
betreffende de uitzending van personen voor 
's Lands burgerUjken dienst in Suriname en 
in Curaçao. 

Onze l\Iinister van K oloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 29 Jan. 1925.) 

15 Januari 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aanschaffing van schoolmeubelen voor 

een bijzondere lager school. Noch uit 
art. 72, noch uit art. 75 der Lager Onder
wijswet kan worden afgeleid, dat de 
schoolmeubelen, waarvoor de benoodigde 
gelden worden aangevraagd niet reeds 
vóór de aanvrage voor rekening en risico 
van het schoolbestuur zouden mogen 
worden aangeschaft. 

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

den Raad der gemeente Wijmbritseradeel tegen 
het besluit van Gedep. Staten van Friesland 
van 23 Juli 1924, waarbij is bepaald, dat die 
Raad bij zijn besluit van 21 Mei 1924 de door 
het Roomsch-Katholiek Schoolbestuur te 
Blauwhuis Westhem ge ,raagde mecleweiking 
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tot aanschaffin~ van een 13-tal schoolbanken 
;ten behoeve zijner bijzondere school aldaar 
ten onrechte heeft geweigerd, en dus die 
medewerking alsnog behoort te verleenen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 December 1924, n°. 1216; . . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wet,enschappen van 
10 ,Ta-nuari 1925, n°. 16990, Afdeeling Lager
ûndenvijs-Financiëel; 

0. dat de Raad van ·w~jmbritseradeel in 
zijne vergadering van 21 Mei 1924 op grond 
van strijd met de wet afwijzend heeft besC'hikt 
op de aanvrage van het Roomsch-Katholiek 
Schoolbestuur te Westhem om de kosten van 
aanschaffing van schoolmeubelen uit de ge
meentekas te mogen ontvangen, aangezien 
het schoolbestuur reeds vóór de aanvrage, 
althans vóór 's Raads beslissing tot de aan
schaffing der schoolmeubelen zou zijn over
gegaan; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit be
sluit bij Gedep. Staten van Friesland in beroep 
was gekomen, dit College bij besluit van 23 
Juli 1924 heeft verklaard, dat de Raad zijne 
medewerking ten onrechte heeft geweigerd ; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen 
dat blijkens art. 75, 2• lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 de gemeenteraad zijne mede
werking aan eene aanvrage om gelden, als 
bedoeld bij art. 72 dier wet, slechts weigeren 
mag, wanneer niet is voldaan aan de ver
eischten in art. 73 dier wet omschreven ; dat 
uit niets is gebleken, dat zich dit geval hier 
voordoet; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de 
Raad bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat uit de bewoordingen der aan
vrage is op te maken, dat de banken op den 
datum der aanvrage reeds waren aangeschaft ; 
dat uit de uitdrukking "wenscht aan te schaf
fen", in art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
voorkomende, is af te leiden, dat de aanvrage 
aan de aanschaffing vooraf moet gaan ; dat 
in ieder geval het schoolbestuur, naar 's Raads 
meening, niet vóór het verstrijken van den 
in art. 75, l• lid, genoemden termijn eigen
machtig tot aanschaffing van schoolmeubelen 
mag overgaan, omdat anders een schoolbestuur 
den door de wet gestelden termijn willekeurig 
zou kunnen verkorten; da.t, indien de rede
neering van Gedep. Staten juist ware, een 
verzoek om beschikbaarstelling van gelden 
voor aanschaffing van schoolmeubelen nimmer 
zou kunnen geweigerd worden, daar in act. 73 , 
geen vereischten zijn gesteld, waaraan een 
dergelijke aanvrage moet voldoen, waardoor 
de schoolbesturen den vrijen greep in de ge
meentekas zouden hebben ; 

0. dat de aanvrage van het Roomsch
Katholiek Schoolbestuur te Westhem strekt 
om de· kosten van aanschaffing van school
meubelen uit de gemeente-kas te mogen ont
vange,.1; 

dat deze aanvrage, zooals zij is gedaan, steun 
vindt in art. 72, 1 • lid, der Lager-Onderwijswet 
1920; 

dat noch uit art. 72, noch uit, art. 75 der wet 

kan worden afgeleid, dat de schoolmeubelen, 
waarvoor de benoodigde gelden worden aan
gevraagd, niet reeds vóór de aanvrage - voor 
rekening en risico van het schoolbestuur
zouden mogen worden aangeschaft;_ 

dat daarom, nu door het schoolb~stuur aan 
de in art. 73 omschreven vereisc;ten, voor 
zoover in deze van toepassing, i voldaan, 
Gedep. Staten terncht hebben b slist, dat 
's Raads medewerking alsnog behoort te worden 
verleend: 

Gezien · de Lager-Onderwijswet 1920: 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de llitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage den 15 Januari 1925. 
WILHELMrnA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(B. S.) 

16 Januari 1925. BESLUIT, betreffende de 
verboden kringen van de vijf batterijen ten 
zuiden van Naarden. S. 16. 

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

Oorlog van 16 Decemher 1924, Vele Afd. 
n°. 42; 

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

Gelet op de Koninklijke besluiten van 5 No
vember 1879 (Staatsblad n°. 165), 4 November 
1890 (Staatsblad n°. 161) en 15 Dec mber 1919 
(Staotsblad n°. 809) ; 

Den Raad van State gehoord ( dvies van 
6 Januari 1925, n°. 15) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 14 Januari 1925, Vele 
Afd. n°. 48; 

Hebben besloten en besluiten: 
1. In te trekken het bepaalde bij Konink

lijk besluit van 15 December 1919 (Staatsblad 
n°. 809), voor zooveel de vijf batterijen ten 
zuiden van Naarden betreft. 

2. Te bepalen, dat de lijst, behoorende bij 
het Koninklijk besluit van 15 December 1919 
(Staatsblad n°. 809), voor zooveel de hiervoor 
onder artikel 1 genoemde batterijen betreft, 
wordt vervangen door bij dit beèluit vast
gestelde lijst. 

3. Te bepalen, dat dit besluit met de daarbij 
behoorende lijst in werking treec\t op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het besluit is geplaatst. 

Onze 'Minister van Oorlog is belq,_st met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 16den Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, AN DIJK. 
( Uitgeg. 29 J an. 1925.) 



Gemeenten, 
waarin het ves 
tingwerk en de 

verboden kringen 
liggen. 

Vestingwerken of gedeelten van vesting
werken, behoorende tot : 

de eerste 
klasse. 

Bussum, Hil ver- IDe vijf batte
su,n, Naarden, rijen ten zuiden 
Huizen. van Naarden. 

de tweede 
klasse. 

de derde 
klasse. 

LIJST. 

Vestingwerken 
of gedeelten 
van vesting
werken, be
hoorende tot 
geene klasse. 

13Phuort bij l_tct Koninklijk Besluit vu11 ](j Januari 1925 (/::Jt,wtsbl(t(l n°. i(i). 

Beschrijving 
van de in 

Artikel negen 
du Wet be

d,Jelde lijnen. 

Perceelen, binnen een verboden kring 

liggende, ten aanzien van welke de Wet 

geheel of gedeeltelijk niet van toepassing is. 

Het perceel, kadastraal Gemeente Bussum, 
Sectie D, n°. 1238, alsmede de perceelcn en ge
deelten van perceelen, gelegen aan de keelziJde 
van het vestingwerk tusschen den grooten ver
boden kring aan die zijde en de gebroken en 
gebogen lijn gevormd door de aaneenschake
ling van : 

a. het verlengde in noordelijke richting van 
de vu urlijn der rechterflank van de meest wes
telijke batterij ; 

b. de rechte lijnen getrokken tusschen de 
uiteinden aan de keelzijde van de vuurlijnen 
dor naar elkander gekeerde fl anken of facen 
van do naast elkander gelegen bat~erij en ; 

c. de rechte lijn vanaf het uiteinde aan de 
kcclzijde van de vuurlijn der linkerface van de 
meest oostelijke batterij in uoordoo tel ij kc 
ri chting loodrecht op die vuurlijn getrokken ; 

d. de lijnen zoo n;i, mogelijk hu de keelzijden 
der batterijen in dier voege getrokken, dat geen 
hare r punten nader is gelegen dan een honderd 
meter bij oenig punt van de lijnen. voorstel
lende die, wa,trvan volgens a rt. 8 dor wet aan 
die zijden de afstanden der verboden kringen 
worden gemeten. 

Mij Lcken<l , 
D e ,lfinister van Oorlog, VAN DrJK. 
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1G Januari 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Als werkforens moet worden beschouwd 

de beheerende vennoot eener vennoot
schap onder firma voor wien in het in de 
gemeente aanwezig kantoor voortdurend 
een werkkamer beschikbaar is gebleven . 

W1J WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar van J . van der 

B. te 's-Gravenhage,ingediencl namens H . J. W. 
te Soest op grond van art. 265i der Gemeente
wet tegen den aanslag van den laatstgenoemde 
in de gemeente Amsterdam in de plaatselijke 
inkomstenbelasting als forens ; 

Den Raad van Sta.te, enz. ; 
0. dat H. J. W. te Soest bij aanslagbiljet 

van 4 Augustus 1922 over het belastingjaar 
1921/ 1922 als werkforens in de gemeente 
Amsterdam is aangeslagen ; 

dat namens hem J . van der B. daartegen 
bezwaar heeft gemaal,t aanvoerende dat 
H. J . \V. niet meer clan één dag per naancl te 
Amsterdam heeft vertoefd ; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsbe
r ichten en het medegedeelde in de openbare 
vergadering der afdeeling van den R aad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, H. J. 
W. is beheerencl vennoot van de vennootschap 
onder firma \V. en van der B., gevestigd te 
Amsterdam; 

da,t hij a ls zovclanig te Amsterdam op meer 
· clan 90 dagen va~ het belastingjaar 1921/ 1922 
de beschikking heeft gehad over het in die 
gemeente gelegen kantoor der vennootschap ; 

dat dit kantoor gedurende het belastingjaar 
blijkbaar voor hem bestemd was, om persoon
lijk zijne werkzaamheden uit te oefenen; 

dat immers een werkkamer voortdurend 
voor hem beschikbaa,r is gebleven en hij het 
kant.oor een dag per maand bezocht ; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
H. J. \V . op meer dan 90 dagen van het be
lastingjaar te Amsterdam de beschikking heeft 
gehad over eene vast e inrichting tot persoon
lijke uitoefening van zijn bedrijf; 

dat hij dus terecht overeenkomstig a rt. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet in die 
gemeente a ls forens is aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bezwaar ongegrond t e verklaren. 
__ (A. B.) 

16 Januari 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Als werkforens moet worden beschouwd 

de directeur eener naamlooze vennoot
schap voor wien in het in de gemeente 
aanwezig kantoor der vennootscha p -
dat hij eenmaal per maand bezoekt - bij 
voortduring een schrijftafel beschikbaar is. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de bezwaren, ingebracht 

door A. Q. de R. te 's-Gravenhage op grond 
van art. 265i der Gemeentewet, ingediend 
tegen de aanslagen over de belastingjaren 
1921/22 en 1922/23 in de gemeente Amsterdam 
in de plaatselijke inkomstenbela~ting a ls forens ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat A. Q. de R. te 's-Gravenhage bij 

aanslagbiljetten van 21 Juni 1922 en 29 Oct. 
19:!3 over de belastingjaren 1921/22 en 1922/23 
als werkforens in de gemeente Amsterdam is 
aangeslagen ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gernaak t, 
aanvoerende dat hij is lid van de directie der 
Naamlooze Vennootschap Im- en Export
maatschappij voorheen Cornelis Prince, welke 
Naamlooze Vennootschap gevestigd is t e 
Amsterdam en een bijka ntoor heeft te 's-Gra
venhage ; dat hij als zoodanig in elk der be
lastingjaren niet meer clan 90 dagen te Am
st erdam kwam ; dat van het beschikbaar 
hebben te Amsterdam van een kantoor of 
andere vaste inrichting tot persoonlijke uit
oefening van zijn beroep, geen sprake is; dat 
voor zijn mede-directeur, di e d e zaken te Am
sterdam leidt, een afzonderlijk vertrek in het 
kantoor der Naa mlooze Vennootschap bestaat ; 
dat voor hem echt-er een zoodanig vertrek 
niet bestaat en nooit bestaan heeft ; dat hij 
evenmin te Amsterdam een gemeubilee rde 
woning beschikbaar heeft gehouden, noch 
a ldaar nachtverblijf heeft gehouden ; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
en het medegedeelde in de openbare verga
dering der Afcleeling van d en Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin over 
deze zaak verslag is uitgebracht, A. Q. de R. 
is lid van de directie der Naamlooze Vennoot
schap Im- en Exportmaatschappij voorheen 
Cornelis Prince, gevestigd te Amsterda m ; 

dat hij als zoodanig te Amsterdam op meer 
dan 90 dagen van elk der belastingjaren 
1921/1922 en 1922/23 de beschikking heeft 
gehad over het in die gemeent,e ge legen ka ntoor 
der vennootschap ; 

dat voorts dit kantoor voor hem bestemd 
was, om persoonlijk zijne werkzaamheden uit 
te oefenen, blijkende zulks uit het feit, dat hij 
i n voormelde kwaliteit een dag per maand dit 
kantoor bezocht,, a lwaar bij voortduring voor 
hem een schrijftafel beschikbaar is gebleven ; 

dat daarom moet worden aangenomen, dat 
A. Q. de R. op meer dan 90 dagen van elk der 
belastingjaren te Amsterdam d e beschikking 
heeft gehad over eene vaste inrichting tot 
persoonlijke uitoefening van ·zijne betrekking; 

dat hij dus t erecht overeenkomstig art. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet, over 
elk der bovengemelde belastingjaren in di e 
gemeente a ls forens is aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en ve rstaan : 

de bezwaren ongegrond te verklaren. 
__ (A. B.) 

l 9 Januari l 925. ARRES'l' van den Hoo.i:;en Raad. 
H et enkel laten staan van een automo

biel op den openbaren weg, d ie onder 
meer ook voor het verkeer met die voer
tuigen bestemd is, levert niet op gebruik
making van dien weg als bergplaats. 

Dit kan wel het geval worden als de 
tijd gedurende welken de a utomo biel op 
dezelfde plaats blijft staan aanmerkelijk 
langer is clan bij het norma le verkeer met 
auto's plee~t voor t e komen , d och zoo
danige afwijking van hetgeen bij dat 
verkeer gebruikelijk is, was niet t elaste
gelegd, waar de aanklacht niet meer 
inhield, dan dat de automobiel van bekl. 
een k lein uu r voor een huis heeft stilgestaan _ 

(Verord. Straatpolitie Utrecht art. ';il.) 

Mrs. N\jpels, Fentener v. Vlissingrn, Segers, 
H esse en Taverne. 
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De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Utrecht, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van die Rechtbank van 28 October 
1924, waarbij in hooger beroep, na vernietiging 
van een vonnis van den Kantonrechter te 
Utrecht van 30 Juni 1924, Mr. J. G. A. van G. 
M. is ontslagen van alle rechtsvervolging. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aad8heer 

Segers; · 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij memorie : 
Schending en verkeerde toepassing van de 

artt. 41 en 74 van de Verordening Straatpolitie 
te Utrecht van 10 December 1918 /Gemeente
blad 1918 n°. 80\, in verband met de artt. 23 
en 91: Sr., alsmede de artt. 211, 214, 216, 221, 
247 en 256 Sv. en de artt. 3 en 11 der wet 
houdende Algemeene Bepalingen der Wetgeving 
van het Koninkrijk ; 

0. dat bij vonnis van den Kantonrechter 
te Utrecht van 30 Juni 1924 wettig en over
tuigend bewezen is verklaard hetgeen den 
gerequireerde bij dagvaarding was ten laste 
gelegd, namelijk: dat hij te Utrecht op 25 
April 1924 vanaf des namiddags ongeveer 7 uur 
en 50 minuten tot des namiddags ongeveer 
8 uur en 40 minuten op den openbaren weg, 
de Maliebaan, vóór perceel N°. 57, een auto
mobiel heeft laten staan, alzoo dien openbaren 
weg als bergplaats heeft gebruikt ; 

dat de Kantonrechter het bewezen verklaarde 
heeft gequalificeerd als : ,,te Utrecht den open
baren weg gebruiken als bergplaats" en den 
gerequireerde deswege met toepassing van de 
artt. 41 en 74 der Verordening van Utrecht 
op de Straatpolitie, heeft veroordeeld tot be
talin~ van eene geldboete van f 1, subsidiair 
één aag hechtenis ; 

dat de R echtbank dit vonnis van den K an
tonrechter heeft bevestigd voor zooverre daarbij 
het aan beklaagde te laste gelegde feit bewezen 
is verklaard, maar het overigens heeft ver
nietigd en, het bewezene niet strafbaar oor
deelende, den beklaagde van alle rechtsvervol
ging heeft ontslagen, zulks inzonderheid op de 
navolgende gronden : 

"dat de uitdrukking den openbaren weg als 
bergplaats gebruiken, indien opgevat in den 
door den Kantonrechter aangegeven letter
lijken zin van aldaar iets "opber~en" of "be
waren", eene innerlijke tegenstrijdigheid bevat, 
daar toch het plaatsen van een voorwerp op 
den openbaren weg, waar het binnen ieders 
bereik en het publiek in den weg staat, w'el het 
tegengestelde is van wat men naar het gewone 
spraakgebruik verstaat onder opbergen of 
bewaren van een voorwerp ; 

"dat men met deze uitdrukking echter kenlijk 
op het oog heeft een gebruik van den openbaren 
weg, in dien zin, dat men voorwerpen aldaar laat 
staan instede van deze op te bergen ; 

dat men aldus het misbruik beoogt t e treffen, 
dat particulieren van den openbaren· weg ma
ken, door aldaar voorwerpen te laten staan 
langer dan voor het verkeer, waarvoor deze 
dient, noodzakelijk is ; 

dat het er dus op aart komt uit te maken of 
beklaagde in deze zijn au0 langer op de straat 
heeft laten staan dan voor het verkeer met 
dat voertuig noodzakelijk was ; 

dat nu het automobielverkeer niet alleen 

meebrengt, dat men met dit voertuig rijdt, 
doch ook dat men op die plaatsen, welke men 
daarmee wenscht aan t e doen, dit stil laat 
houden en laat wachten tot men weder verder 
rijdt; 

dat in het laatste geval het geen gewoonte 
is en veelal ook niet wel doenlijk om de auto 
naar een garage te laten brengen, laat staan 
dit zelf te doen, wanneer men - zooals veelal 
voorkomt - geen chauffeur heeft, doch den 
wagen zelf bestuurt, waardoor nog gezwegen 
van kosten en tijdverlies, het nut, dat men 
van een auto heeft grootendeels, zoo niet geheel, 
verloren zou gaan ; 

dat dus beklaagde door te doen als hem 
feitelijk is telastegelegd niet heeft gehandeld 
in strijd met de gewoonten van het verkeer 
en den openbaren weg niet heeft misbruikt 
voor doeleinden strijdig met deszelfs bestem-
ming; . 
. dat in bepaalde gevallen, bijvoorbeeld in 

drukke stadsgedeelten , een zoodanig handelen 
strijdig met de verkeersbelangen ja onduldbaar 
kan zijn, doch daargelaten dat hiervan in dit 
geval allerminst is gebleken, ook dan nog om 
de bovenvermelde r eden van een gebruiken als 
bergplaats geen sprake zou kunnen zijn en de 
wetgever, wilde hij voorkomen, dat zoodanige 
gevallen zich zouden voordoen, zich van andere 
min ondubbelzinnige (lees: dubbelzinnige) ter
men had moeten bedienen" ; 

0. dat tot toelichting van het cassatiemiddel 
is aangevoerd, dat de Kantönrechter zeer juist 
heeft overwogen, dat men een plaats dàn als 
bergplaats gebruikt, wanneer men aldaar een 
voorwerp opbergt of bewaart, totdat men het 
weder noodig heeft en dat de gerequireerde 
die de automobiel in stede van deze in een 
garage te plaatsen, totdat hij deze weder noodig 
had, bijna een uur op straat heeft laten staan, 
de openbare straat als bergplaats heeft ge-
bruikt; . 

dat in deze overwegingen slechts dàn de door 
de Rechtbank daarin gevonden tegenstrijdig
heid aanwezig kan zijn, wanneer de beklaagde 
schuldig was verklaard aan wegbergen, wat 
echter niet is geschied ; 

dat voorts het vonnis der Rechtbank in 
werkelijkheid slechts overwegingen bevat over 
de wenschelijkheid en doelmatigheid Yan de 
toepassing van de bewuste bepaling, doch dat 
de rechter zulks niet heeft te beoordeelen, ter
wijl de omstandigheid, dat de gerequireerde 
"niet handelde in strijd met de gewoonten van 
het verkeer" diens strafbaarheid niet opheft, 
wanneer hij slechts gehandeld heeft volgens 
een verkeerde gewoonte ; 

0. hieromtrent : 
dat art: 41 der Utrechtsche verordening 

Straatpolitie luidt : · 
1. H et is verboden den openbaren weg t e 

gebruiken als berg- of werkplaats. 
2. Burgemeester en Wethouders . etc., 
terwijl art. 74 de overtreding van bedoeld 

art. 41 strafbaar stelt met hechtenis van ten 
hoogste z~s dagen of geldboete van ten hoogste 
f 25; . · 

0. dat, wanneer de Rechtbank met den 
Kantonrechter bewezen verklaart het bij dag
vaarding den beklaagde te laste gelegde feit, 
daaronder kennelijk niet zijn begrepen de in die 
dagvaarding voorkomende woorden "alzoo dien 
openbaren weg als bergplaats heeft gebruikt" ; 
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dat de Rechtbank deze woorden veeleer 
beeft beschouwd als eene qualificat.ie, die zü 
echter in tegenstelling met den Kantonrechter 
op het bewezene niet van toepassing achtte ; 

dat dfze beslissing der Rechtbank juist is en 
gezegrl art. 41 toepassing mist ; 

dat immers het enkel laten staan van een 
automobiel op den openbaren weg, die onder 
meer ook voor het verkeer met die voertuigen 
bestemd is, niet oplevert gebruikmaking van 
dien weg als bergplaats ; 

dat dit wel het geval kan worden, als de tijd 
gedurende welken de automobiel op dezelfde 
plaats blijft staan aanmerkelijk langer is dan 
bij het normale verkeer met auto's pleegt voor 
te komen, doch dat zoodanige afwijking van 
hetgeen bij dat verkeer gebruikelijk is, niet is ten 
Ja te gelegd, waar immers de aanklacht niet meer 
inhoudt dan dat de automobiel van requirant 
een klein uur voor een huis heeft stilgestaan; 

Verwerpt het beroep. 

Uit. de conclusie van den Adv.-Gen. llir. Besier 
hal~n wij aan : 

"Ook ik kan mij niet in allen deele vereenigen 
met de beteekenis, welke de Rechtbank aan 
art. 41 der Verordening heeft gegeven. Wel 
ga ik met baar betoog grootendeels mede, 
doch hare vertolking van het begrip "den open
baren weg als bergplaats gebruiken" sch\jnt 
mij toch te eng, wanneer zij daarvan uitsluit 
elk laten wachten van een auto op den open
baren weg tot men weder verder rijdt. Indien 
zoodanig laten wachten zich uitstrekt over een 
tijdsverloop, dat in verband met de omstandig
heden alle redelijke grenzen overschrijdt, zou 
ik meenen, dat de weg wel degelijk in den zin 
der Verordening als bergplaats wordt gebruikt. 
Ik zeg : in verband met de omstandigheden, 
immers het maakt een groot verschil, of b.v. 
een geneesheer het voertuig, dat hem bij de 
woning van een patiënt heeft gebracht, mis
schien eenige uren laat wachten, wanneer de 
aan den zieke te wijden zorgen dit plotseling 
blijken te vereischen, dan wel of de bestuurder 
van een voertuig, die elders woont, daarmede 
dagelijks naar zijn kantoor rijdt en het dan 
gedurende de kantooruren op den openbaren 
weg laat staan, gelijk juist deze beklaagde 
blijkens in het dossier aanwezige stukken op 
een anderen dag zou hebben gedaan. In een 
geval als het laatstbedoelde laat dan ook !ie 
bestuurder stellig het voertuig langer op de 
straat staan "dan voor het verkeer met dat 
voertuig noodzakelijk is", in welke omstandig
heid de Rechtbank in de overweging, welke 
aan de door mij minder juist geoordeelde voor
afgaat, terecht het kenmerk van het als berg-
plaats gebruiken zoekt. . 

Tot een onderzoek of het bewezen verklaarde 
laten staan van de automobiel, heeft plaats 
gehad onder omstandigheden, welke het tijds
verloop gedurende hetwelk dit is geschied, naar 
redelijkheid niet konden wettigen, had intus
schen de Rechtbank geen aanleiding, · nu zij 
blijkbaar de telastelegging op. in cassatie on
aantastbare wijze aldus heeft uitgelegd, dat 
den beklaagde als feit niet meer was te laste 
gelegd dan het laten staan van de automobiel 
~edurende vijftig minuten. Hare beslissing 
komt mij derhalve juist voor. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep." 
(N. J.) 

21 J anuri 1925. BE L · IT tot vernietiging van 
het besluit van den Raad van Arbeid te 
Goes va.n 11 October 1924, waarbij de 
vergoeding voor secretariaatswerkzaam
heden bij dien Raad wordt vastgesteld op 
f 200 's jaars. S. 17. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen ;\finister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 Januari 
1925, n°. 144, Afdeeling Arbeidersverzeke
ring; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Goes bij besluit van 11 October 1924 de 
vergoeding voor secretariaatswerkzaamheden 
bij dien Raad heeft vastgesteld op f 200 
's jaars; 

0., dat de Verzekeringsraad zich dd. 18 De
cember 1924 tot Ons heeft gewend, met verzoek 
vorenbedoeld besluit van den Raad van Arbeid 
te Goes te vernietigen wegens strijd met het 
algemeen belang ; 

Overwegende, dat bij de opheffing van het 
ambt van secretaris van een Raad van Arbeid 
met ingang van 1 Juli 1924 de wenschelijkheid. 
is gevoeld, dat de Raden van Arbeid, die het 
bijhouden van de notulen hunner vergaderingen 
en andere secretaris-werkzaamheden aan een 
hunner ambtenaren of aan een ander persoon 
wenschten op te dragen, daarvoor een beloo
ning zouden kunnen toekennen, voor welke 
belooning in verband met den aard en den 
omvang der bedoelde werkzaamheden in het 
algemeen een ma;rimum is gesteld van f 100, 
in bijzondere gevallen, ter beoordeeling door 
den Verzekeringsraad, van f 200 ; 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad van 
oordeel i ·, dat de werkzaamheden, waarvoor 
de bijzondere belooning wordt gegeven, bij 
den Raad van Arbeid te Goes in verhouding 
tot de overeenkomstige werkzaamheden bij 
andere Raden van Arbeid niet van zoodanigen 
omvang en zoodanig belang zijn, dat een bij
zonder geval als bovenbedoeld, aanwezig moet 
worden geacht ; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Goes door zijn besluit tot he.t toekennen van / 
eene hoogere belooning, mitsdien noodeloos de 
administratiekosten der sociale verzekering 
doet stijgen, hetgeen in strijd met het algemeen 
belang moet worden geacht ; 

Gelet op artikel 86, 1 ° lid, der Radenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het besluit van den Raad van Arbeid te Goes 
van 11 October 1924, waarbij de ver~oeding 
voor secretariaatswerkzaamheden biJ dien 
Raad wordt vastgesteld op f 200 's jaars, te 
vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. • 

's-Gravenbage, den 2lsten Januari __ 1925. 
WILHELMINA. 

De .ilfini$ter van A1·beid, Handel en ]'fijverheid, 
À.ALBERSE. 

' (Uitgeg. 5 -Febr. _1925.) 
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21 Januari 1925. BESLlfIT, betreffende de ver
boden kringen van het fort in den Botshol. 
s. 18. 

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

Oorlog van 4 December 1924, Geheim Litt. S. 
111 · 

G~let op art. 3 der wet van 21 December 1853 
(Staatsblad n°. 138): 

Gelet op de Koninklijke Besluiten van 24 Au
gustus 1897 (Staatsblad n°. 197) en van 19 Fe- . 
bruari 1903 (Staatsblad n°. 77) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 December 1924, n °. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
,an Oorlog van 16 Januari 1925, Geheim 
Litt. L 4; 

Hebben besloten en besluiten: 
Art. 1. De lijst, vastgesteld bij het eerst 

aangehaald besluit, voor zooveel betreft het 
fort in den Botshol wordt ver,angen door de 
bij dit besluit behoorende lijst. 

2. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het besluit is geplaatst. 

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

's-G;avenhage, den 2lsten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 

(Uitgeg. 29 Jan. 1925.) 

Zie nevenstaande tabel. 

2 l Januari 1925. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
11 Februari 1920 (Staatsblad n°. 65) tot 
aanwijzing van bewakingsgebieden, als be
doeld in artikel 1 der wet van 10 Januari 

\ 1920 (Staatsblad n°. 11). S. 19. 

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

-Justitie, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, van Financiën en van Oorlog, van den 
19 December 1924, 2• Afdeelina A, n°. 806, 
van den 29 December 1924, Afd. Binnenlandsch 
.Bestuur, n°. 13123, van 31 December 1924, 
afdeeling Personeel, n°. 2 en van 10 Januari 
1925, II• afd., n°. 6; 

Gezien artikel l der wet van 10 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 11) en Ons besluit van 11 Fe
bruari 1920 (Staatsblad n°. 65) tot aanwijzing 
van bewakingsgebieden, als bedoeld in genoemd 
;i,rtikel l , gelijk dat laatstelijk is gewijzigd bij 
besluit van 23 Mei 1921 (.:'!:::c:~!!ld n°. 736) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
De slotwoorden van artikel l onder c. van 

Ons besluit voornoemd van Il Februari 1920 
(Staatsblad n-o. 65), luidende: ,,alsmede den 
Vlietstroom" worden gelezen als volgt: ,,Wes
tervoort, Arnhem, alsmede de Vlietstroom". 

Onze vo0moemde Ministers zijn, ieder voor 
zoovcr hem betreft, belast met de uitvoering 

E-i 
W. 
~ ,-.., 
H 

_______ , _________ _ 

....; 
<N 
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-van dit besluit, dat in net S/,aatsblad zal worden 
.geplaatst. 

's-Gravenhage, den 2lsten Januari 1925. 
WILHELl\fIN A. 

De MiniBter ~-an JuBtitie, HEEMSKERK. 
De Minister van B innenlandsche Zaken 

en Landbouw. 
CH. RUYS DE BEERE:-!BROUCK. 

De JliniBte1· i-an FinanciP.n, H. COLIJN. 
De !lfinister van Oorlog, VAN DIJK. 

( Uitgeg 2ï J an 1925.) 

21 Januari l 925. B:&SLUIT, bepalende het 
tijdstip van ini·erkingtreding van de wet 
van 13 Januari 1923 (Staatsblad n°. 9), 
houdende nadere voorzieningen ter voor
koming van brnndgevaar voor gebouwen 
en getimmerten. S. 20. 

B epaald op l Februari 1925. 

21 Jrumari ] 925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gedeputeerde Staten kunnen, zoolang 

de rekening eener gemeente niet, hetzij 
door den Raad, hetzij met toepassing van 
art. 126, 2° l id der Gemeentewet voor
loopig is vastgesteld , niet besluiten die 
rekening vast te stellen. 

WIJ ,vrLHELMINA, ENz. 
Beschikkende op het beroep ingesteld door 

den Raad der gemeente H eumen tegen h et 
besluit van Gedep. Staten van Gelderland van 
8 Juli 1924, n°. 277, tot vaststelling van de 
gemeente-rekening over het dienst-jaar 1922; 

Den R aa<l van State, Afdeeling voor de Ge
.schillen van Bestnur, gehoord, advies van 
l 7 December l 924, n°. 930 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
16 Januari 1925, n°. 13212, Afdeeling Binnen
Jandsch Bestuur; 

0. dat de Raad van H eumen op 4 Sep
tember 192:l heeft besloten de rekening 0vei· 
l 922 niet voorloopig vast te stellen uit over
weging o.a. dat de rekening slui t met een 
batig saldo van f 660.16½; dat echter uit den 
begroot.ingspost onder Ftöofdstuk VII, a rt. 5, 
eene buitengewone uitgaaf van f ll081.27 ½ 
heeft plaats gevonden, zonder dat hiervoor de 
vereischte post op de begrooti..ng aanwezig 
wa ; dat de Raad geweigerd. heeft destijds de 
begrooting tot dit bedrag door een geldleenin g 
te doen aanvallen ; aangezien de bet,rokken 
uitgaven zijn geschied alvorens den Raad 
hierin te kennen ; dat de genoemde uit 
gaven op geregelde mandaten hebben plaats 
gehad; 
~ dat Gedep. Staten bij besluiten van 8 Juli 
1924 hebben besloten de in de rekening der 
gemeente Heumen over den dienst 1922 ver
m elde ontvangsten vast te stellen op een bedrag 
van f 115028. 72 ½ en de uitgaven op een som 
van f 11436~.56 ; waarin .de bovenbedoelde 
b,iitengewone uitgave van f 1L08l.27 ½ is op
genomen. zooda t het batig salçlo bedraagt 
f660.16 1I., ; 

dat vàï1 het, besluit van Gedep. Staten de 1 

gemeenteraarl bij Ons in beroep is gekomen ; 

1925 . 

0. dat de Raad der gemeente H eumen op 
4 September 1923 heeft besloten de rekening 
van inkomsten en uitgaven over lfl22 door 
Burgemeester en Wethouders van Heumen bij 
hem ingediend "niet voorloopig vast te stellen " ; 

dat art. 220 van de Gemeentewet uitdruk
kelijk eischt dat de Raa,d de rekening zonder 
uitstel onderzoekt en bij afzonderlijk beslui t 
het, bedrag der ontvangsten en uitgaven voor
loopig vaststelt ; 

dat wanneer de Raad aan dit voorschrift 
niet voldoet, a rt. 126, 2° lid, der Gemeentewet 
uitdrukkelijk voor chrijft welke weg in dezen 
moet worddn gevolgd ; 

dat derhalve Gedep. Staten zoolang de 
rekening der gemeente Heumen niet hetzij 
door den R aad, hetzij met toepassing van 
art. 126, 2° lid der Gemeentewet voorloopig 
is vast,gesteld, niet konden besluiten de reke
ning van de gemeente Heumen over 1922 vast 
te stellen ; 

dat derhalve het bestreden besluit niet kan 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben uoedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit van Gedep. Staten 
van Gelderland van 8 J uli 1924, n°. 277 te 
vernietigen . ' 

Onze l\'linister van Rinnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voo r de Geschil len van Bestmu·. 

's-Gravenhage, den 21 Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De .i\fin. vcm .Binnen!. Zaken en Landb~uw, 
ÜR. RUYS D .E BE:&Rl.:NBRO UCK. 

(B. S.) 

22 J amiari 1925. ARRES'l' van den Hoogen 
Raad. 

De ei~cb, gesteld bij art. IV sub 2 van 
het K. B. van 16 Dec. 1920, S. 899, t e 
weten, dat aan'. den cursus "door meer 
dan een onderw.(jzer gelijktijdi:] vervolg
onderwijs wordt gegeven", moet zóó 
wor<jlen opgevat, dat de rlaar geregelde 
belooning van het hoofd van den cursu 
is verschuldigd voor het tijdvak waarin. 
meerdere leerkrachten uan het onderwiis 
deelnemen. terwijl niet is vereischt ::_ 
gelijk de Gemeente stelde - dat het 
onderwijs Jedure'nde dezelfde uren wordt 
gegeven.* 

(R. 0. art. 2 ; Lageronderwijswet l920, art. 34.) 

Mrs. Bosch, Savel~e,cg, _ Jip·. Fe,ith, Kosters 
- en Ort. 

* Genoemd K. B. vain 16 D,ic. 19.20, S. 899, 
bevatte in art. IV, sub 2 de regeling van de 
be!oJning van het hoofd van den cursus voor 
vervolgonderwijs volgens art. 34 La$.ond. wet 
1920, welk artikel - afgeschaft biJ de wet 
van 16 Febr. 1923, S. 38, luidt : De hoofden 
van en de onderwijzers aan cursussen voor 
vervolgonderwijs, als bedoeld in art. 21, ge
nieten als zoodanig eene belooning volgens de 
regelen, bij alg. maatr. van bestuur vast tf' 
stellen" (Red.) 

3 
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Mr. W. M. Kolff, wonen.de te Deil, in hoeda
nigheid van Burgemeester van de gemeente 
Deil, ten deze bij dagvaarding opgetreden voor 
die gemeente, handelel).de ingevolge besluit 
van Burgemeester en ,vethoµders . dier Ge
meente, te dezer zake genomen krachtens 
art. 179v der Gemeentewet, eischer tot cassatie 
van een vonnis der Arr.-Rechtbank te Tiel 
den 8sten Februari 1924 tusschen partijen 
gewezen, advocaat Jhr. Mr. A. K. C. de Brauw, 

tegen: 
Het Nederlandsch Qnderwijzers Genootschap, 
verceniging met rechtspersoonlijkheid, gevestigd 
te Amsterdam. verweerster, advocaat Mr. M. 
Oppenheimer. 

Conclusie van den Procureur-Genera.al Mr. 
Noyon. 

De gemeente Deil is in de persoon van haren 
burgemeester, den eischer in cassatie, aange
sproken tot betaling van de belooning, toege
kend aan hem die aangesteld is als hoofd van 
eenen cursus voor lagE;ir vervolgonderwijs, 
indien daarbij door meer dan één onderwijzer 
gelijktijdig onderwijs wordt gegeven ; de onder
wijzer hoofd van het vervolgonderwijs te Deil 
heeft zijne vordering op de gemeente gegrond 
op art. 4, 2• van het K. B. van 16 December 
1920, S. 899, gecedeerd aan het in dit geding 
als eischende partij optredende Nederlandsch 
onderwijzers genootschap. 

De vordering is bestreden op grond dat wel 
nevens het hoofd nog eene onderwijzeres 
vervolgonderwijs gaf, maar niet gelijktijdig 
met het hoofd, immers niet op dezelfde uren. 

Deze beperkte opvatting van het woord 
gelijktijdig is verworpen bij het vonnis waarvan 
beroep, waartegen de eischer in cassatie nu 
opkomt met zijn middel : 

Schending en verke_erde toepassing van 
art. IV van het K. B. van 16 December 1920, 
S. 899, en van de artt. 1, 2 en 41b en van de 
rubriek "Vervolgonderwijs" van Bijlage B 
van het K. B. van 23 Januari 1920 (n°. 37) 
zooals dit besluit luidt na voormeld K. B. 
van 16 December 1920, door te bevestigen het 
vonnis van den Kantonrechter te Geldermalsen 
waarbij aan de thans verweerster hare · ver
minderde vordering, steunende op lid 2 en 
lid 3 van de ingevolge art . . IV van v9ormeld 
K. B. van 16 December 1920 aan het slot van 
de volgens art. III van dat _K. B. aangevulde 
Bijlage B van het ;Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1920, S. 37, ingevoegde 
rubriek, hoewel feitelijk vaststaat, althans 
door eischer in cassatie is gesteld en niet is 
betwist, dat aan den cursus, als hoofd waarvan 
de onderwijzer wiens rechten aan de verweerster 
in cassatie zijn overgedragen, was aangewezen, 
over het tijdvak waarover de belooning in 
dit geding wordt . gevorderd, door niet meer 
dan een onderwijzer .gelijktijdig, immers niet 
op dezelfde dagen en uren door meer dan èen 
onderwijzer, onderscheidenlijk herhalings- en 
vervolgonderwijs . wordt gegeven, . zulks op 
overwegingen welke die beslissing niet recht
vaardigen en met de aangehaalde artikelen in 
strijd zijn. ; 

In het vonnis waarvan beroep wordt onder 
meer overwogen, dat .er geene begrijpelijke 
reden zoude zijn voor uitlegging ~àn het woord 

gelijktijdig in beperkten zin. De eischer 
betoogt daaromtrent dat er eene goede r eden 
voor is, omdat in ~eva! er slechts een zoo gering 
aantal leerlingen 1s, dat het onderwijs gemak
kelijk door een onderwijzer gegeven kan worden, 
het Rijk benadeeld zoude kunnen worden, 
indien het hoofd gedaan koude krijgen, dat 
nog een tweede onderwijzer wordt aangesteld, 
die wegens het geringe aantal leerlingen, dat 
niet te splitsen is, althans geene splitsing be
hoeft, niet met zijnen ambtgenoot te gelijk, 
op dezelfde uren onderwijs zoude kunnen 
geven, maar feitelijk de lessen van zijnen 
ambtgenoot gedeeltelijk zoude overnemen. 
dan zoude zonder noodzaak de bijzondere 
'belooning van het hoofd ten laste van het Rijk 
gebracht worden. Hierbij wordt uit h et oog. 
verloren, dat niet het hoofd van het onderwijs 
te beslissen heeft over het aantal der daarmede 
te belasten onderwijzers, maar het gemeente
bestuur, dat hen aanstelt en dus geroepen is te 
waken tegen aanstelling van onnoodige onder
wijzers. Ik doe opmerken, dat de beweerde 
reden, waarvan trouwens niet blijkt, in het 
onderhavige geval niet bestaat omdat het 
hoofd gewoon onderwijs aan jongens en de 
nevens hem aangestelde onderwijzeres hand
werkonderwijs aan meisjes geeft, zoodat van 
onnoodige verdeeling van het onderwijs over 
meer onderwijzers in het geheel geene sprake is. 

Ik zoude de beteekenis der bepaling dan ook 
veeleer hierin willen zoeken, dat aan het hoofd 
eene bijzondere belooning wordt toegekend 
voor het opzicht en de meer omvangrijke 
administratie die van hem gevorderd worden, 
indien niet hij alleen met het onderwijs belast is. 
Bij deze opvatting heeft gelijktijdig als beteeke
nis van gedur,-nd0 denzelfden cursus op dat 
gedeelte van den cursus waarin meer onder
wijzers werkzaam zijn; 

Wordt nu de cursus aangevangen met een 
onderwijzer dan is er .geene reden tot toeken
ning van eene bijzondere belooninî" aan hem die 
aan het hoofd is .; wordt in den oop van den 
cursus nog een onderwijzer aangesteld dan 
neemt hij, die als hoofd wordt aangewezen, de 
bijzondere positie in die aanspra.ak geeft op 
hoogere belooning, welke aanspraak hij daaren
tegen verliest indien in den loop van den cursus 
het aantal onderwijzers tot één wordt terugge
bracht. 

Hiermede is, dunkt mij, ook weerlegd het 
betoog van den eischer, dat bij de door hem 
gewraakte opvatting het woord gelijktijdig 
zonder beteekenis zoude zijn, het beteekent dan 
immers :· zoolang door meer dan één onder
wijzer onderwijs wordt gegeven, eene uitlegging 
die met den zin van het woord in het geheel 
niet in strij tl is. 

Ik acht het vonnis juist gewezen en conclu
deer tot verwerping van het beroep met ver
oordeeling van den eischer q.q. in de kosten. 

"'~ -. ~ 
- ·De Hooge Raad, enz. ; ,,, 

0. dat, voorzooveel thans van , belang, uit 
het bestreden vonnis en het daarin. voor . wat 
de feiten betreft overgenomene uit •·het .vonnis 
van den \ Kantonrechter te Geldermalsen, 
den 6den April 1923 tusschen partijen gewezen, 
~h; . , 
. dat het Nederlandsch Onderwijzersgenoot
schap ·bij inleidende dagvaarding heeft gesteld 
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dat H. Wiersma te Enspijk, gemeente Deil, 
aan de openbare lagere school van 1 tot en 
met 21 Januari 1921 en van 31 October 1921 
tot en met 3 Februari 1922 in dienst der ge
meente Deil als onderwijzer aan den cursus 
voor ,·ervolgonderwijs is werkzaam geweest, 
als hoedanig hij door de gemeente Deil was 
aangesteld ; 

dat Wiersma krachtens aanstelling gedurende 
genoemde tijdvakken ook als hoofd van ge
noemden cursus is werkzaam geweest ; 

dat gedurende die tijdvakken aan dezelfden 
cursus behalve door den onderwijzer Wiersma 
ook door eene onderwijzeres vervolg-onderwijs 
werd gegeven, zoodat aan dien cursus door 
meer dan één onderwijzer gelijktijdig vervolg
onderwijs werd gegeven in den zin van art. IV, 
onder 2, van het K. B. van 16 December 
1920, s. 899; 

dat gedurende de drie weken van het eerste 
der bovengenoemde tijdvakken per week aan 
voormelden cnrsus zestien uren onderwijs is 
gegeven en gedurende de veertien weken van 
het tweede der bovengenoemde tijdvakken 
per week twaalf uren ; 

dat dus voor het eerste tijdva k krachtens 
art. 34 der Lager Onderwijswet 1920 in verband 
met art. IV, onder 2, van voormeld K. B. aan • 1 

Wiersma als onderwijzer, die als hoofd van 
den cursus was aangewezen, eenc belooning 
toekwam van f 24 en voor het tweede tijdvak 1 

van f 84, samen f 108, ingevolge nader bij dag
vaarding aangeduide wetsbepalingen tè ver-
1ninderen tot f 100 ; 

dat Wiersma zijne vordering te dezer zake 
aan het ederlandsch Onderwijzers Genoot-

1 schap heeft overgedragen, op welke gronden 
het Genootschap veroordeeling van partij 
Kolff q.q. tot betaling van ' voormeld bedrag 
met renten en kosten heeft gevorderd ; 

dat na tegenspraak door partij Kolff qq. en 
vermindering der vordering door het Genoot
schap tot f 90. de Kantonrechter te Gelder
malsen bij vonnis van 6 April 1923 den eisch 
heeft toegewezen ; 

dat partij Kolff qq. in eersten aanleg tegen 
de vordering had aangevoerd, dat Wiersma in 
den zin van art. IV onder 2 van genoemd K. B. 
niet gelijktijdig met, dit is op dezelfde uren 
als de aan den cursus benoemde onderwijzeres 
vervolg-onderwijs heeft gegeven, doch dat de 
Kantonrechter dit verweer heeft verworpen 
en in hooger beroep, naar aanleiding van eene 
desbetreffende grief van partij Kolff qq., de 
Rechtbank heeft overwogen : ,,dat art. 34 der 
Lageronderwijswet 1920 bepaalt, dat hoofden 
van cursussen voor vervolgonderwijs als zoo
danig eene belooning genieten volgens regelen 
bij algemeenen maatregel van bestuur vast 
te stellen, terwijl Burgemeester en Wethouders 
met inachtneming van die regelen de beloo
ningen vaststellen ; 

,,dat art. 4, 2de van het K. B. d.d. 16 Decem
ber 1920, S. 899, nu bepaalt dat de onderwijzer, 
die is aangewezen als hoofd van een cursus, 
waaraan door meer dan één onderwijzer gelijk
tijdig vervolgonderwijs wordt gegeven, als 
zoodanig een belooning geniet, welke op den 
grondslag van f 26 per kalenderjaar voor elk 
der uren, gedurende welke per week onderwijs 
wordt gegeven, berekend wordt na.ar het aantal 
weken, dat die cursus duurt en naar het aant al 

uren, gedurende welke per week vervolgonder
wijs wordt gegeven; 

.,dat de Kantonrechter heeft beslist, ,,dat 
gelijktijdig moet worden opgevat als te bedoe
len in denzelfden cursus, sprekende gemeld 
K. B. steeds van cursus, zoodat dit als een 
geheel moet worden beschouwd, komende dan 
eer t de taak van den hoofdonderwijzer beter 
tot zijn recht, wijl hij dan door niet op dezelfde 
uren onderwijs te geven zich geheel aan de 
regeling van en het toezicht op dit onderwijs 
kan wijden, wat hem onmogelijk is, indien 
hij op diezelfde uren zelf onderwijs moet geven, 
hetgeen de controle van hem op het onderwijs 
van het personeel steeds zou doen strekken ten 
nadeele van zijn leerlingen, wat niet de bEdoe
ling van de regeering kan geweest zijn;" 

,,wat betreft de motiveering : 
dat gelijktijdig moet worden opgevat als te 

bedoelen in denzelfden cursus, sprekende 
gemeld K . B. steeds van cursus, zoodat dit 
als een geheel moet worden beschouwd", 
dat partij Kolff aanvoert, dat haar die moti
veering geheel ontgaat ; 

"dat de Rechtbank zich met deze motiveering 
van den Kantonrechter kan vereenigen, die 
daarmede in voormeld verband niets anders 
heeft willen zeggen dan dat de meerdere 
leerkrachten van een cursus voor vervolg
onderwijs moeten arbeiden gelijktijdig geduren
de den cursus ; 

dat voorts aangaande de verdere motiveering 
van den Kantonrechter betreffende dit punt, 
naar het oordeel der Rechtbank de uitlegging 
van gemeld K. B. geen andere kan zijn dan 
dat een onderwijzer, die tevens hoofd is van 
een cursus voor vervolgonderwijs, als hoofd 
een extra belooning geniet, wanneer aan dien 
cursus t egelijkertijd door nog iemand meer als 
onderwijzer vervolgonderwijs wordt gegeven ; 

dat naar het oordeel der Rechtbank ,het een 
in zijn wezen niet te begrijpen reden zou zijn 
het woord "gelijktijdi~f ' hier zoo uit te leggen, 
dat gemeld onderwiJS door beide personen 
steeds op dezelfde dagen en uren zou moeten 
gegeven worden, doch zij van meening is, dat 
het er niets toe doet, op welke dagen en uren 
door die beide personen in zoo'n cursus les 
gegeven wordt ; 

dat zij dan ook meent, dat die extra belooning 
in voormeld geval aan den onderwijzer tevens 
hoofd toekomt, wijl, wanneer er behalve hij, 
nog een of meerdere personen als onderwijzer 
les geven, dit voor hem extra beslommeringen 
medebrengt van administratieven en paeda
gogischen aard, welke door hem meermalen 
buiten zijn eigenlijke lesuren zullen uitgeoefend 
moeten worden om als hoofd een goed beeld 
te krijgen van hetgeen er, zoowel wat betreft 
het onderwijs, als wat de leerlingen aangaat, 
plaats vindt op den cursus voor vervolgonder
wijs;" 

op welke gronden de Rechtbank het vonni, 
van den K antonrechter heeft bekrachtigd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld: Zie Concl. Proc.-Gen. 

0. hieromtrent: 
dat art. IV onder 2 van meergenoemd K. B. 

van 1920 luidt als volgt : 
"De onderwijzer, die is aangewezen als hoofd 

van een cursus, waaraan door meer dan een 
onderwijzer gelijktijdig vervolgonderwijs wordt 

3* 
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ge~even, geniet als zoodanig een belooning, 
welke op den grondslag van f 26 per kalender
jaar voor elk der uren, gedurende welke per 
week onderwijs wordt gegeven, berekend wordt 
naar het aantal weken, dat die cursus duurt, 
en naar het aantal uren gedurende welke per 
week vervolgonderwijs wordt gegeven ;" 

. dat de kennelijke strekking van dit voor
schrift is eene bijzondere belooning aan het 
hoofd van den cursus toe t e kennen, omdat 
hij met de leiding daarvan belast is en een 
toezicht heeft te houden en op administratief 
en opvoedkundig gebied werkzaamheden heeft 
t e verrichten, die aan het overige onderwijs
personeel van den cursus vreemd zijn ; 

dat het doel van het voorschrift niet ten 
volle tot zijn recht zou komen, indien de uit
drukking "een cursus waaraan door meer 
dan een onderwijzer gelijktijdig vervolgonderwijs 
wordt gegeven", a.Jsdus werd uitgelegd, dat 
noodzakelijkerwijs meer dan een onderwijzer 
gedurende dezelfde uren aan den cursus on
derwijs moet geven ; 

dat de tekst v,i,n het voorschrift Piet tot eene 
zoodanige uitlegging dwingt, daar de uitdruk
king "gelijktijdig onderwjjs geven aan een 
cursus" zeer wel is te verstaan in dezen zin, 
dat gedurende het tijdvak van den cursus 
meerdere leerkrachten aan het onderwijs 
deel.nemen; 

dat wel van de zijde van partij Kolff q.q. is 
betoogd, dat aan den rursus het karakter van 
"school" zou ontbreken, indien het onderwijs 
niet gedurende dezelfde uren door meer dan 
een onderwijzer werd gegeven, maar dat 
eene bezoldigingsregeling als deze niet de 
plaats is voor eene organisatie van den 
cursus; 

dat dan ook eene bedoeling der Regeering 
om in dit verband ter loops zoodanige organi
satie te treffen, niet mi>t genoegzame duidelijk
heid in het voorschrift tot uit-ing komt om te 
dwingen tot cene opvatting, waarbij de boven 
uiteengezette kennelijke strekking der bepaling 
ten deele verijdeld zou worden ; 

0. dat mitsdien het middel is ongegrond; 
Verwerpt het beroep. (N. J.) 

23 Janunri 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
De Kroon beslist dat een mede-Directeur 

van een Naamlooze Vennootschap die als 
zoodanig de beschikking . had over het 
kantoor daarvan, gelegen 111 de gemeente 
waar die vennootschap gevestigd was, 
niet geacht kan worden de beschikking 
te hebben gehad over een v11,ste inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van zijne be
trekking, omdat dit kantoor niet voo-r 
hem bestemd was om persoonlijk zijne 
werkzaamheden uit te oefenen, aangezien 
hij zijne administratie~dders in een andere 
gemeente voerde. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het bezwaar van L. van 
Geens te Amsterdam op grond van art. 265i 
der Gemeentewet ingediend tegen den aan
slag in de gemeente Tilburg in de plaatselijke 
inkomstenbelasting als forens ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de 

gesc.hillen van bestuur, geh~orcl, ad vies van 
21 November H)24, n°. 10731 ; 

Op de voordracht van Onzen .i\Iinister van 
Financiën van 20 Januari 1925, n°. 134, af 
deeling Directe Belastingen; 

0. dat L. van Geens t,e Amsterdam hii a3n
s!agbiljet van 26 Januari l 924 over het be
lastingjaar 1923/24 als werkforens in de ge
meente Tilburg is aangeslagen; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt ; 
0. dat blijkens d e o,Tergelegde ambtsl:.i>

richten en het medegedeelde in de openbare 
vergadering der afdeeling · van den Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebràcht, L. van 
Geens gedurende het belastingjaar 1.923/24 
·was mede-directeur van de N.V. Eerste Til 
burgsche bontweverij; 

dat hij als zoodanig te Tilburg de beschik
king had over het in die gemeente gelegen 
kantoor der vennootschap; 

dat evenwel mede is gebleken dat dit kan
toor niet voor hem be~temd was, om pel'soon

' lijk zijne werkza11,mheden uit te oefenen, aan
gezien hij zijne admini., tratie te Amsterdam 
voerde; 

dat hij clan ook niet gezegd kan worden op 
• meer dan 90 dagen van het belastingjaar t e 

Tilburg de beschikking te hebben gehad over 
eene vaste inrichting t ot persoonlijke uitoefe
ning van zijne betrnkking ; 

dat de opgelegde aanslag dus in strijd is 
met art. 244a onder 3° der gewijzigde gemeente
wet ; dat de belanghebbende ook niet op grond 
van eene andere wetsbepaling over gRnoemd 
belastingjaar in die gemeente als forens kan 
worden aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den aanslag van L. van Geens als foren s 
in de phHtselijke inkomstenbelasting der ge

. meente Tilbu cg over het belastingjaar 1923/24 
' te vernietigen. 

Onze Minister van Finan0iën is belast met 
, de uitvoering van dit besluit, waarvan af

schrift zal worden gezonden aan den -Raad 
van State, afdeeling voor de Geschillen van 
bestuur. 

's -Gravenhage , den 23 Januari 1925. • 
WILHEL1\1INA. 

De Jlinister m n Fi nanciën, H. COLIJN. 
(B. S.) 

23 Jnnuari 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van ·waterstaat aan de Gedep. 
Staten der verschillende provinciën, be
treffende bekendmaking heffingen: van 
scheepvaartrechten. 

Ik heb cle eer U hierbij afschrift te doen 
toekomen van mijne naar aanleiding van Uw 
aangehaald schrijven tot de Schippersver
eeniging "Schuttevaer" en tot de Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en 
van Financiën gerichte missives van heden. 

Voor zooveel dit thans nog niet mocht 
geschieden, moge ik U verzoeken in de Uwer
zijds te geven voorschriften vooral de ver
plichting te willen opnemen, dat de tarie,en 
der .krachtens het Keizerlijk decreet van 1811 
toegest11,ne heffingen op duidelijke -wijze worden 
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kenbaar gemaakt, biJVOOrbeeld door het aan
brengen van een tariefbord of iets dergelijks, 
ter plaatse van heffing. 
• Ik zoude het op prijs stelJen in kennis te 
worden gesteld met het gevolg dat door U 
aan dit verzoek zal zijn gegeven. (B. S.) 

24 Januari 1925. KONINKLIJK BESLU IT. 
Eene onderwijzeres, ook a l is zij aan

gest e ld voo,· tijdelijke waarneming der 
betrekking van eene verplichte leer
kracht,, blijft, wanneer zij na 15 Mei 1923 
aan de school in functie is getreden boven 
het aantal, gesteld in art. 28 1. o. -wet , 
zooals dat artikel van 1 Jan. 1923- 1 Juli 
1924 luidde, buiten aanmerking met be
trekkkng tot de berekening der Rijks
vergoeding. 

WIJ WILHELMINA, ENZ.; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, K . 
en W. het bedrag der Rijksvergoeding over 
1923 voor de school van de R.-K. schoolver
eeniging der Parochie van den H. Jozef te 
's-Gravenhage heeft bepaald op f 16,628.34, 
uit overweging dat in verband met het bepaalde 
in art. I, sub/ der wet van 23 Juni 1923 (Staats
blad n°. 287), de Rijksvergoeding niet kan 
worden toegekend voor de onderwijzers, die 
na 15 Mei 1923 aan de school in functie zijn 
getreden boven het aantal, gesteld in a rt. 28 
der l. o. -wet 1920, zooals dat a rtikel, krachtens 
art. XIII der wet van 16 Februitri 1923 (Staats
blad n°. 38) wordt gelezen; dat dientengevolge 
de Rijksvergoeding niet kan worden verleend 
voor de onderwij zeres R. H . C. Dieulefit , 
aangezien anders de Rijksvergoeding 1.ou 
worden genoten voor een grooter aantal onder
wijzers van bijstand dan de wet toelaat; dat 
de omstandigheid, dat de onderwijzeres Dieulefit 
gedurende de maand Decem her l 923 tijdelijk 
de functie waarnam van de onderwijzeres 
M. A. Lommers, die afwezig was met inhouding 
van vol salaris, hierin geen verandering brengt ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat het op grom! van art. 28 der l. o.-wet, 
zooals dat artikel vóór 1 J anua1 i 1923 luidde, 
aanspraak kon maken op de Rijksvergoeding 
voor een hoofd en vijf onderwijzers van bij
stand ; da t nu wel in art. I, sun / der wet van 
23 Juni 1923 (Staat.~blad n°. 287) is bepaald, 
dat geen Rijksvergoeding wordt verleend voor 
de onderwijzers, die na 15 Mei 1923 aan de 
school in functie zijn getreden boven het aan
t al, gesteld in art. 28, zooals dat artikel van 
1 Jamui,ri 1923- 1 Juli 1924 luidde, doch dat 

'deze bepaling in het onderhavige geval niet 
toepasselijk 1s ; dat t,och z. i. de bedoeling 
van laatstbedoelde bepaling is, dat vacatures 
welke na 15 Mei 1923 zouden ontstaan, niet 
ten laste van het Rijk zouden mogen worden 
aangevuld, indien daardoor het aantal onder
wijzers, gesteld in art. 28, zooals dat van l 
Jan. 1923-1 Juli 1924 luidde, zou worden 
overschreden en niet., zooals Onze Minister 
interpreteert, dat ook buiten aanmerking 
zouden blijven de onderwijzers, die na 15 
Mei 1923 zouden worden aangesteld voor de 
tijdelijke waarneming van eene door ont
stentenis tijdélijk opengevallen plaats ; 

dat voorts naar de meening ,,an het school 
bestuur de bestreden beslissing in strijd is 
met het bepaa.Jde in art. 97, 1° lid, juncto 
art. 56, l • lid der wet; dat toch volgP-ns deze 
a rtikelen het Rijk behoort t e vergoeden de 
jaarwedden der hoofden en der volgem rle 
artt. 27 en 28 verpli chte onderwijzers, als 
mede de wedden van hen, die overeenkomstig 
art. 41 zijn aangewezen voor tijdelijke waar
neming eener betrekking van ondenvijzer of 
van hoofd der school : dat ook, wanneer men 
zich op h et st andpunt zou s t elle n , d at d e 
jaarwedd en van plaatsvervangers alleen dan 
door het Rijk behooren t e worden vergoed, 
wanneer zij de het-rekking " ·aarnemen van 
het volgens de artt. 27 en 28 verplichte per
soneel, het salaris van de onderwijzeres Dieulefit 
ten laste van het Rijk kan worden gebracht; 
dat toch aan de bovengenoemde school, waar
aan zes leerkrachten verbonden waren, vijf 
daarvan volgens de meergenoemde artt. 27 
en 28 verplicht waren ; da t het nu niet aan
gaat om eenvoudig de onderwijzeres M. A. 
Lommers al. de zesde, niet verplichte leer
kracht aan te merken, doch rekenin~ dien t 
te worden gehouden met het feit, ctat het 
schoclbe tuur deze onderwijzeres tot het ver
plichte personee! rekende, omtrent welk punt, 
alleen het schoolbestuur had te beslissen; 

0. dat a rt. LXIV, § 2 der wet, van 16 Febr. 
1923 (St,a,atsblad n°. 38), zooals dit is gewijzigd 
door de wet van 23 Juni 102:l (Staatsblad 
n°. 287) bepaalt , dat van het tijdstip af , waarop 
de eerstgenoemde wet in werking treedt, tot 
en met het jaar 1925 voor de op d a.t tijd stip 
bestaande scholen de Rijksvergoerling, bedoeld 
in de artt,. 56 en ()7 der 1. o.-wet 1920, be
rekend ,vordt ten behoeve van s<>holen voor 
gewoon 1. o. en uitgebreid 1. o. als bedoeld in 
art. 3 der wet, naar ·den maatstaf van het get a l 
onderwijzers, gesteld in het l • tot en met het 
4e lid van art. 28, zooa1s dat artikel vóór 
1 J anuari 1923 lui dde, met dien verstande dat 
buiten aanmerking blijven de onderwijzers, 
die na 15 Mei 1923 aan de school in functie 
zijn getreden boven he• aantal, gest eld in 
art. 28, zooals dat thans luidt : 

dat in verband hiermede het schoolbestuu r 
aanspraak kan maken op vergoeding der ja0 r
wedden van 6 onderwijzers (het hoofd der 
school daaronder begrepen), met dien ver
stande, dat, aangezien volgens art. 28, zooal~ 
dit thans luidt, voor deze school het aantal 
verplichte ondenvijzers met inbegrip van het 
hoofd, 5 bedraagt, de nà 15 Mei 1923 aan 
de school in functie getreden onderwijzeres 
R. H. C. Dieulefit buiten aanmerking behoort 
te blijven; 

dat ook voor het overige het bedrag der 
R~jksvergoeding door Onze Mini ster met juist
heid is berekend ; 

Gezien de l. o. -wet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de bestreden beslissing 
van Onzen Minister van Ondenvijs, K. en W. 
het bedrag der Rijksvergoeding over 1923 voor 
deze school vast, te stellen op f 16,628.34. 

.. (Gem. St.) 
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26 Januari 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 18 der Wet van 21 No
vember 1924 (Staatsblad n°. 522} tot uit
voering van artikel 90, laatste lid, der 
Grondwet. S. 21. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Financiën en Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 29 December 1924, n°. 8 (AfdeeEng 
Pensioenen en Eerediensten) en van 16 De
cember 1924, n°. 12942 (Afdeeling Binnen
landsch Bestuur) ; 

Gezien artikel 18 der Wet van 21 November 
1924 (Staatsblad n°. 522) tot uitvoering van 
artikel 90, laatste lid, der Grondwet : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1925, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Financiën en van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 17 Ja
nuari 1925, n°. 68 (Afdeeling Pensioenen en 
Eerediensten) en 23 Januari 1925, n°. 515 (Af
deeling Binnenlandsch Bestuur) : 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Bij eene aanvrage om weduwen
pensioen worden overgelegd een uittreksel uit 
het re_gister, waarin de huwelijksakte van het 
destijds door de weduwe met haar overleden 
echtgenoot aangegaan huwelijk is ingeschreven, 
afgegeven nà den datum van overlijden van 
haren echt~enoot, hare geboorteacte en de acte 
van overlijden van haren echtgenoot. 

2. Bij eene aanvrage om weezenpensioen 
van de moeder of van den vader der weezen 
worden overgelegd de huwelijksacte der ouders, 
de ge.boorteacten der kinderen en de acte van 
overlijden van den vader of van de moeder. 

Bij eene aanvrage om pensioen voor weezen, 
die niet de moeder of den vader tot voogdes 
of voogd hebben, worden overgelegddegeboorte
acten der weezen, de acte van overlijden van den 
vader of van de moeder of van beiden, indien 
zij beiden zijn overleden, hun huwelijksacte 
en een gewaarmerkt afschrift van de op de voor
ziening in de voogdij betrekking hebbende be
schikking van den kantonrechter. 

3. Het pensioen wordt bij het Departement 
van Financiën in het daartoe bestemde groot
boek ingeschreven. 

De gepensionneerde ontvangt een bewijs van 
inschrijving van zijn pensioen. 

4. Het pensioen wordt betaàld na afloop 
van het kwartaal, waarover het verschuldigd is. 

De betaling geschiedt ten kantore van den 
door den gepensionneerde aangewezen betaal
meester op quitantie van den gepensionneerde 
of van zijn wettelijken vertegenwoordiger op 
vertoon der pensioenacte en tegen afgifte eener 
attestatie de vita van den gepensionneerde. 

De betaling kan ook geschieden door bij
schrijving op eene postrekening. Een daartoe 
strekkend verzoek moet worden gericht tot den 
Minister van Financiën onder overlegf;ing der 
pensioenacte, en onder mededeeling van het 
nummer dier rekening. 

Voor de pensioenacte wordt een ontvang
bewijs uitgereikt. Dat stuk blijft, zoolang door 
den gepensionneerde voor de betaling van zijn 
pensioen van den Postchèque en Girodienst 

wordt gebruik gemaakt, bij het Departement 
van Financiën berusten. 

5. Het pensiöen, dat ten kantore van een 
betaalmeester wordt betaalbaar gesteld, kan 
binnen drie maanden na de openstelling der 
betaling in ontvan~st genomen worden. Latere 
betali;; geschiedt met dan tengevolge van daar
toe door of namens den belanghebbende bjj het 
Departement van Financiën, Afdeeling Pensi
oenen en Eerediensten, gedaan verzoek. 

6. De gepensionneerde, die uit hoofde van 
verandering van woonplaats, betaling verlangt 
op een ander kantoor, dan waarop hij laatstelijk 
werd aangewezen, behoort daartoe van zijne 
nieuwe woonplaats opgave te doen aan het De
partement van Financiën_ Afdeeling Pensi
oenen en Eered.ienstcn, vóór 1° Januari, 1 ° April, 
1° Juli en 1° October. 

Wanneer de kennisgeving later geschiedt, 
kan daaraan eerst in het daarop volgende kwar
taal gevolg worden gegeven. 

7. De over het tijdvak van 1 Mei 1924 tot 
en met ultimo December 1924 verschuldigde 
bijdrage, bedoeld in artikel 16, lste lid der 
voornoemde wet, wordt m ten hoogste 8 gelijke 
termijnen op de schadeloosstelling ingehouden, 
te beginnen mot, die over de maand December 
1924. 

8. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het geplaatst i-,. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat. belast met de uitvoering 
van c1it besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst, en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN 

De .Min. v. Binnenl. Zaken en Landbouw, 
ÜH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. I 6 Febr. 1925. l 

26 Januari 1925. BESLUIT tot herziening van 
den bij Koninklijk besluit van 31 Juli 1922 
(Nederlandsch Staa,tsblacl n°. 475, Indisch 
Staatsblad 1924 n°. 178) vastgestelden al
gemeenen maatregel van bestuur inge
volge artikel 32 van het Wetboek van 
Militair Strafrecht en artikel 23 van de 
Wet op de Krijgstucht. S. 22. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Koloniën, van Justitie, van Marine en van Oor
log van 8 October 1924, l • Afdeeling, n°. 29a, ' 
van 23 October 1924, 2• Afdeeling A, n°. 843, 
van 5 November 1924, Afd. B. l• Bureau 
n°. 58 en van 11 November 1924, Ie Afd., n°. 
192 ; 

Overwegende, dat het noodig is, den bij 
Ons besluit van 31 Juli 1922 (Neclerlandsch 
Staalsblad n°. 475, Indisch Staatsblad 1925, 
n°. 178) vastgestelden algemeenen maatregel 
van bestur:r ingevolge art. 32 van het Wet
boek van Militair Strafrecht en art. 23 van de 
Wet op de Krijgstucht, ten aanzien van de 
daarin voorkomende bepalingen betreffende 
de straf- en de tuchtklassen in Nederlandsch-
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1ndië voor de zeemacht en de in art. 63 onder 
1°. ,van het genoemde Wetboek bedoelde mi
litairen te herzien ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 December 1924 n°. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onze voo,:
noemde Ministers van 24 December 192>:r, 1:e 
.Afdeeling n°. 54, van 7 Januari 1925, 2• afd. 
A, n°. 768, van 17 Januari 1925, l • Afdeeling B, 
l • Bureau, n°. 62, 22 Januari 1925, Je Afd. 
n°. 6; 

H e bben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
De bij Ons besluit van 31 Juli 1922 (Neder

landsch, Staatsblad n°. 475, Indüch Staatsblad 
1924, n°. 178) vast$estelde algemeene maat
regel van bestuur, mgevolge artikel 32 van 
.het Wetboek van Militair Strafrecht en arti
kel 23 van de Wet op de Krijgstucht betreffende 
de straf- en de tuchtklassen voor de zee- en 
voor de laudmacht, ondergaat de navolgende 
wijzigingen : 

I. Artikel 3 vervalt. 
II. De tweede zin van artikel 40 wordt 

gelezen als vo lgt : 
,,De Gouverneur-Generaal is bevoegd dien

.aangaande nadere voorschriften te geven." 
III. Artikel 59 vervalt. 
IV. In artikel 60 vervallen de woorden : ,,en, 

-voor zoover aangaat personen, ingevolge 
.artikel 3 in de klasse van discipline voor de 
landmacht in eene der koloniën of bezittingen 
-van het Rijk buiten Europa geplaatst, de com
mandeerende officier onder wiens bevel zij 
staan' '. 

V. Artikel 6i wordt gelezen als volgt : 
" De bevoegdheden, voor Onzen Minister van 

Marine voortvloeiende uit de artikelen 1, derde 
lid, 5, eerste lid, 6, 7, eerste lid, 8, tweede lid, 
15, 17, tweede lid, 19, 22, laatste lid, 32, 
laatste lid, 34, 42, eerste lid, 4 7, tweede lid, en 
48 komen, voor zoover de strafklasse in Ne
derlandsch-Indië voor de Zeemacht betreft, 
toe aan den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië. 

De Gouverneur-Generaal heeft het recht 
deze bevoegdheden, zoomede die, welke art. 40 
hem toekent, over te dragen aan eene door hem 
.aangewezen autoriteit van de Zeemacht in 
N ederlandsch-1 ndië. 

Het verslag, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 10, en de kennisgevingen ingevolge het 
tweede lid van artikel 10 en ingevolge artikel 49 
geschieden ten aanzien van de strafklasse in 
Yederlandsch- I ndië voor de Zeemacht aan den 
Gouverneur-Generaal." 

VI. Het tweede lid van artikel 63 wordt 
gelezen als volgt : 

,,Bovendien Óestaat aan boord van elk oor
logsschip gelegenheid tot het ten uitvoerleggen 
der straf van plaatsing in eene tuchtklasse, met 
uitzonde:i:ing van die schepen, welke daarvoor 
naar het oordeel van Onzen Minister van Marine 
of - voor zoover het schepen betreft, die staan 
onder het opperbevel van den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indië - naa.t' het 
oorde_el van de~?n Landvoogd niet in aan
merking komen. 

VII. Artikel 64 vervalt. 

VIII. Het eerste lid van artikel 70 wordt 
gelezen als volgt : 

"Het opperbeheer der tuchtklassen aan boord 
berust bij Onzen Minister van Marine." 
' IX. Artikel 82 wordt _gelezen als volgt: 

"De bevoegdheden, voor Onzen Minister 
van Marine voortvloeiende uit de a rtikelen 70, 
eerste lid, en 80, komen, voor zoover betreft 
de tuchtklassen aan boord van schepen onder 
het opperbevel van den Gouverneur-Generaal 
van· Nederlandsch-Indië, aan dezen Landvoogd 
toe. · 

De Gouverneur-Generaal heeft het recht-deze 
bevo~gdheid over te dragen aan een door hem 
daartoe · aangewezen autoriteit van de Zee-
m ,wht in Nederlandsch-Indië." ' 

X. Het gestelde onder b in het eerste lid van 
artikel 83 wordt gelezen als volgt : 

,,b. in Nederlandsch-Indië voor de Zeemacht, 
in inrichtingen of aan boord van vaartuigen 
daartoe •tijdelijk bestemd door den Gouverneur 
Generaal van Nederlansch-Indië of van zijnent
wege door eene door hem aangewezen autori
teit van de- Zeemacht in Nederlandsch-Indië." 

Onze Ministers van Koloniën, van Justitie, 
van Matine en van Oorlog zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State .. 

's-Gravenhage, den 26sten Januari 1925. 
WILHELMI r A . 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van JVlarine, E. P. WESTERVELD. 
De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 

(Uitge,g. 9 Febr. 1925.) 

26 Januari 1925. BESLUIT houdende bezol
digin$sregeling voor het personeel der Ver
zekermgskamer. S. 23. 

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

Justitie, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, en van Koloniën van 24 December 1924, 
Afdeeling A.S. / lc, n°. 828 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1925, n°. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
oemde Ministers van 23 Januari 1925, Afdee

ing A.S ./lc, n°. 843 ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is de 

bezoldigingsregeling voor het personeel der 
Verzekeringskamer opnieuw vast te stellen; 

Hebben goedgevonden en verstaan, 
gerekend van af 1 Januari 1925, te bepalen: 
Art. 1. Voor het personeel der Verzekerings

kamer worden de volgende jaarwedden vast
gesteld: 

voorzitter f 11,500 ; 
lid f 9500; 
secretaris f 4700-î 5600, 3 tweejaarlijksche 

verhoogingen van f 300; 
inspecteur der Verzekeringskamer f 4000-

f 6400, 6 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 300 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 200; 
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referendaris f 4500-f 5400, 3 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 300 ; 

hoofdco=ies f 3400-f 4400, 5 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 200 ; 

commies f 2400-f 3400, 3. tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100 ; 

adjunct-commies f 1700-f 2600, 3 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 200 en 3 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 100 ; 

klerk f 1100-f 2000, 2 tweejaarlijksché ver
hoogingen van f 200 en 5 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 100 ; 

schrijver f 1000-f 1700, 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200, met 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 50 ; . 

concierge-bode f 1400-f 1700, 2 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 100 en 2 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 50; 

2. De ambtenaren der Verzekeringskamer, 
die benoemd zijn tot plaatsvervangend lid 
dier Kamer, genieten eene weddeverh0oging 
van ten hoogste f 1000 per jaar. 
. 3. Wij behouden Ons voor aan bepaalde 
ainbtenaren, hetzij bij eerste aanstelling, hetzij 
door latere buîtengewone persoonlijke verhoo
gingen eene hoogere wedde toe te kennen 
dan het maximum van de aan het ambt ver
bonden wedde. 

4. Het bepaalde bij de artikelen 1, tweede, 
derde en zesde lid, 2, 6, tweede, derde en zesde 
lid, 7, 8, eerste, derde en vierde lid, 9 tot en 
met 17, 19, eerste en tweede lid, 20, 21, 22, 
eerste lid, 23, eerste lid, 26 ;tot en met 30, 31 
en 37, van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925 vindt overeenkomstige 
toepassing. 

5. Totdat daaromtrent nader zal worden 
voorzien, wordt, voor zoover en voor zoolang 
de wedde van eenig ambtenaar ingevolge het 
bepaalde bij de artikelen 1, 3 en 4 van dit besluit 
meer zou bedragen dan de wedde, waarop hij 
volgens Ons besluit van 4 Augustus 1923 
(Staatsblad n°. 395), zooals dat is gewij7.igd bij 
Ons besluit van 25 April 1924 (StaaJ.sblad n°. 
211), aanspraak zou hebben gehad, die wedde 
verminderd tot het bedrag, dat hem zou zijn 
toegekend, indien ten aanzien van de door 
hem bekleede functie laatstgenoemde besluiten 
van kracht waren gebleven. 

Het bovenstaande is slechts van toepassing 
op ambtenaren, aan wier functie volgens Ons 
besluit van 4 Augustus 1923 (Staatsblad n°. 
395), zooals dat luidde vóór de daarin bij Ons 
besluit van 25 April 1924 (Staatsblad n°. 211) 
aangebrachte wijzigingen, een salaris of 
maximum-salaris was verbonden hooger dan 
f 6000, met dien verstande, dat Wij Ons het 
recht voorbehouden in grensgevallen ten gunste 
van eenig ambtenaar van het bepaalde in het 
eerste lid af te wijken. 

Ten aanzien van de wedde van een inspecteur 
der Verzekeringskamer wordt het bepaalde bij 
dit artikel toegepast evenals wanneer aan die 
functie volgens Ons besluit van 4 Augustus 
1923 (Staatsblad n°. 395) eene jaarwedde ver
bonden ware geweest van f 4000-f 6600, met 
13 jaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Onze voornoemde Ministers zijn ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 

worden geplaatst en waarvan afschrift za 
worden gezonden aan den Raad Yan State. 

's-Gravenhage, den 26 sten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De 11:fin. v. B innenlandsche Zaken en Landbouw. 

CH. RuYs DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 29 Jan. 1925. ) 

27 Januari 1925. BESLUIT tot bekendmaking 
van den tekst der gewijzigde Motor- en. 
Rijwielwet. S. 24. · 

WIJ WILHELi\IlNA, EKZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van. 

Waterstaat van 23 Januari 1925, La. H., 
Afdee!ing Waterstaat A. ; 

· Gelet op het eerste lid van § 3 van de wet van. 
1 November 1924 (Staatsblad n°. 492), hou
dende wijziging van de Motor- eri Rijwiel
wet; 

Hebben goedgevonden en ·verstaan: 
te gelasten, dat de Motor- en Rijwielwet

met de daarin bij de wet van 1 N ovem her 1924-
(Staatsblad n°. 492) aangebrachte wijzigingen. 
en plaats gehad hebbende aanvullingen in 
een doorloopend genummerde reeks van arti
kelen wordt samengevat en, met wijziging 
dienovereenkom_stig van de aanhaling daarin 
van a rtikelen of gedeelten van artikelen, met 
de paragrafen 2, 3 en 4 van de laatstgenoemde
wet, in het Staatsblad wordt geplaatst, een en 
ander overeenkomstig de bijlage van dit be
besluit. 

Onze Minister voornoemd is belast met de
uitvoering van dit beslu. it, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 27sten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 5 Febr. 1925.) 

MOTOR- EN RIJ\VIEUVET. 

Wet van den lOden Februari 1905 (Staatsblad 
n°. 69), gewijzigd bij de wetten van den 6den 
October 1908 (Staatsblad n°. 313), den 18den Jul i 
1910 (Staatsblad n°. 237) en den lsten p'oveinber 

1924 (Staatsblad n°. 492). 

WrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te·weten : 
Alzoo Wij in overweging geno'men hebben, 

dàt het noodzakelijk is bij de wet regelen te 
stellen nopens het verkeer op de wegen en de
rijwielpaden in verband met het gebruik · van. 
motorrijtuigen en rijwielen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan : 
1 °. onder motorrijtuigen alle rij - of voertuigen,. 

bestemd om uitsluitend of mede door eene
mechanische kracht, op of aan het rij - of voer
tuig ·zelf aanwezig, anders dan langs spoor
staven te worden voortbewogen; 

2°. onder wegen alle voor het openbaar ver
keer openstaande rijwegen ; de daarin liggende 
bruggen en duikers alsmede de tot de wegen 
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be!Joornnde voetpaden en bel'men of zijkanten 
maken deel van den rijweg ni t ; 

3°. onder rijwielpaden alle paden, ongeacht 
of zij deel uitmaken van een weg, door of met 
goedvinden van den daartoe gerechtigde als 
zoodanig aangednid op door Onzen Minister 
te bepalon wijze, met dien verRtande dat, 
voorzoover het tegendeel niet blijkt, zóodanige 
aanduiding geacht wordt dool' of met goed
vinden van den ~erechtigde te hebben plaats 
gehad ; ten aanzien van paden ender beheer 
van een openbaar lich aam is de beheerder, ten 
aanzien van andere paden de eigenaar als ge
rechtigde te beschouwen ; 

4°. onder bestuurder van een motorrijtuig hij , 
die het rijtuig bestuurt of hij, die, volgens de 
voorwaarden van den in art,. 2 bedoelden a l
gemeeneo maatregel van bestuur, eene zoo
danige plaats innemende, dat hij ieder oogen
blik het besturen kan overnemen, het rijtuig 
onder zijn onmiädellijk toezicht doet besturen, 
met dien verstand!' dat, ingeval aan dengene, 
die het rijtuig bestuurt, bij rechterlijke uit
spraak de bevoegdheid motorrijtuigen te be
sturen is ontzegd, deze als bestuurder van het 
rijtuig wordt aangemerkt ook indien hij het 
rijtnig bestuurt onder het onmiddellijk toe
zicht van éen ander ; 

5°. onder Onze Minister Onze Minister met 
de uitvoering van deze wet belast en onder 
Onze Goniniissaris Onze Commissaris in de 
provincie. 

2. Door Ons worden bij algemeenen maat
regel van bestuur, de Gedeputeerde Staten der 
provinciën gehoord, regelen s.esteld nopens het 
verkeer op de wegen en de njwielpaclen in ver
band met het gebruik van motol'rijtuigen en 
rijwielen. 

In clien algemeenen maatregel van bestuur 
mogen niet ontbreken voorschriften betreffen
de : 

1 °. samenstelling, inrichting en uit,rusting 
van motorrijtuigen, van rijwielen en van rij
en voertuigen, welke door een motorrijtuig 
worden voortbewogen ; 

2°. het geheel of gedeeltelijk gesloten ver
klaren van wegen of rijwielpaden voor het 
berijden in eene of in beide richtingen, hetzij 
met alle, hetzij met een of meer categorieën 
van motorrijtuigenen rijwielen ; 

3°. het voeren van lichten aan motorrijtuigen, 
rijwielen en andere rij- en voertuigen; 

4°. het geven van seinen door bestuurders 
van motorrijtuigen, rijwielen en andere r~j- en 
voertuigen ; 

5°. het uitwijken door en voor motorrijtuigen, 
rijwielen, andere rij- en voertuigen, rij- en trek
dieren, ander vee en voetgangers ; 

6°. het doen stilhouden van motorrijtuigen 
en rijwielen en, voorzooveel motorrijtuigen be
treft, het in rust brengen van den motor ; 

7°. het doen voortbewegen van rij- en voer
tuigen door motorrijtuigen. 

Bij dien algemeenen maatregel van bestuur 
kan door Ons voor motorrijtuigen in verband 
met hunne samenstelling, hun gewicht, hunne 
as- of wielbelasting of hunne afmetingen in 
beladen of onbeladen staat of in verband met 
de omstandigheid, dat rij- of voertuigen door 
die motorrijtuigen worden voortbewogen, het 
inachtnemen van een maximum-snelheid wor
den voorgeschreven. 

3. Bij den in art. 2 bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur kan door Ons worden 
bepaald, welke besluiten, door Gedeputeerde 
Staten of door besturen van gemeenten, water
schappen, veenschappen of veenpolders in
gevolge dien algemeenen maatregel van bestuur 
genomen, Onze goedkeuring en•welke besluiten, 
door besturen van gemeenten, waterschappen. 
veenschappen of veenpolders ingevolge dien 
algemeenen maatregel van bestuur genomen. 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten be
hoeven alsmede van ·welke besluiten, ingevolge 
dien algemeenen maatregel van bestuur ge
nbmen, beroep op Ons openstaat. 

Zoodanig beroep kan door ieder belangheb
bende worden ingesteld binnen dertig dagen, 
nadat het beslujt, waartegen het wördt · in
gesteld, ter openbare kennis is gebracht. 

Het adres van beroep wordt aan Ons gericht, 
maar ingediend bij Onzen Commissaris, die 
daarop den dag van ontvangst aanteekent 
en het ad res vervolgens a·an Ons opzendt. Hij 
geeft een bewijs van ontvangst af . 

Zoodanig beroep kan 'met inachtneming van 
den in het tweede lid bepaalden_ termjjn even
eens door Onzen Commissaris worden ingesteld. 

4. Bij den in art. 2 bedoelden algemeenen 
maatre$el van hestuur kunnen kosten, aan 
zijne mtvoering verbonden, ten laste worden 
gebracht van provinciën, gemeenten, water
schappen, veenschappen of veenpolders. 

5. De Provinciale Staten zijn bevoegd, de 
gemeentebesturen gehoord, regelen te stellen 
nopens het verkeer op de wegP.n en de rij,~iel
paden in verband met het gebruik van motor
rijtuigen en rijwielen voorzooveel betreft 
punten, waaromtrent in deze wet of den in 
art. 2 bedoelden algemeenel'I maatregel van 
bestuur niet is voorzien. 

6. De gemeenteraden zijn bevoegd regelen 
te stellen nopens het verkeer op de wegen en 
de rjjwie!paden in verband met het gebruik 
van motorrijtuigen en rijwielen voorzoo,eel 
betreft punten, waaromtrent in deze wet, in 
den in art. 2 bedoelden algemeenen. maatregel 
van bestuur of in eene provinciale verordening. 
als bedoeld in het vorig artikel, niet is voor
zien. 

7. Bij of krachtens eene plaatselijke veror
dening, als bedoeld in art. 6, kan · ten aanzien 
van wegen binnen bebouwde kommen van 
gemeenten een door alle of door één of meer 
categorieën van motorrijtuigen alsmede een 
door rijwielen in acht te nemen maximum
snelheid, voor motorrijtuigen niet beneden 
twintig kilometer en voor rijwielen niet be
neden tien kilometer per uur, worden vast
gesteld , mits de verordening voorschriften 
bevat ter verzekering, dat de in acht te nemen 
maximum-snelheid wordt aangegeven op door 
Onzen Minister vast te stellen wijze. 

Ten aanzien van binnen bebouwde kommen 
van gemeenten gele~en bruggen, alsmede ten 
aanzien van wegen binnen die kommen, waarop 
in het algemeen een zeer groote verkeersdrukte 
heerscht, kan voor alle of voor één of meer 
categorieën van motorrijtuigen en ten aanzien 
van alle wegen binnen bebouwde kommen van 
gemeenten kan voor motorrijtuigen, door 
middel waarvan één of meer rij- of voertuigen 
worden voortbewogen, door den gemeenteraad 
onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
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een maximum-snelheid van twaalf kilometer 
per uur worden vastgesteld, mits de verorde
ning voorschriften bevat ter verzekering, dat 
de in acht te nemen .maximum-snelheid word Il 
aangegeven op door Onzen ,,Minister vast te 
st111Ien wijze. 

De artt. 167, 169, 170 en 171 der gemeente
wet zijn op de in het tweede lid bedoelde ver
qrdeningen niet van toepassing. Zij worden 
afgekondigd op de wijze, bedoeld in de artt. 172 
en 173 dier wet, met dien. verstande, dat in 
het formulier van afkondiging in plae,ts van 
de mededeeling aan en het bericht van Gede
puteerde Staten worden vermeld de dagtee
kening en het nummer ,van h<>t. besluit van 
Gedeputeerde Staten, waarbij de .verordening 
is goedgekeurd. 

8. Gedeputeerde Staten zijn bevoegd, voor 
zoover zij dit wenschelijk achten te bepalen, 
welke voor de toepassing van deze wet en den 
in art. 2 bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur de grens van eene bebouwde kom 
eener gemeente is. 

9. Het is verboden met een motorrijtuig over 
een weg of rijwielpad te rijden, tenzij : 

1 °. behoorlijk zichtbaar zij een op of aan 
het rijtuig aangebracht nummer met letter, 
aan den eigenaar of houder opgegeven door 
Onzen Commissaris in de provincie, waar de 
eigenaar of houder woont, of, ingeval deze in 
het .buitenlard woont, door Onzen Minister, 
van zoodanige afmetingèn en kleur, zoodanig 
aangebracht en, behoudens in de door dien 
}finister te bepalen gevallen, zoodanig ver
licht, als door dien Minister zal worden voor
geschreven en in de Staatscourant aange-
kondigd; · 

2°. aan den ei$enaar of houder door Onzen 
Commissaris of Mintster ter zake van de sub 1°. 
bedoelde opgave een nummerbewijs zij afge
geven en dit nummerbewijs zijne geldigheid 
niet hebbe verloren; 

3°. aan den bestuurder een rijbewijs voor 
het besturen van een motorrijtuig, als waar
mede over den weg of het rijwielpad wordt 
gereden, zij afgegeven door Onzen Commis
saris in de pro.vincie, waar de bestuurder 
woont, of, ingeval deze in het buitenland 
woont, door Onzen Minister en dit rijbewijs 
zijne geldigheid niet hebbe verloren; 

4°. voor het geval het motorrijtnig wordt 
bestuurd onder het onmiddellijk toezicht van 
iemand, aan wien een rijbewijs, als voor het 
besturen van het motorrijtuig gevorderd, is 
a.fgegeven, en deze volgens de in art. 1, sub 4°., 
bedoelde voorwaarden een zóódanige plaats 
inneemt, dat hij ieder oogenblik het besturen 
kan overnemen, degene, die aldus onder toe
zicht bestuurt, den leeftijd, vereischt voor het 
verkrijgen van een dergelijk rijbewijs, heeft 
bereikt. 

Een rijbewijs, als bedoeld in het vorige lid, 
is niet geldig, tenzij het is voorzien van een 
door of van wege het tot nitgifte van het 
rijbewijs bevoegd gezag gewaarmerkt foto
grafisch portret van hem, t-e w;ens name het 
is aesteld. 

:Een rijbewijs, als bedoeld in het eerste lid, 
wordt afgegeven voor het besturen hetzij van 
motorrijtnigen op meer dan twee wielen, hetzij 
van motorrijtuigen op twee wielen, hetzij van 
die motorrijtuigen op twee wielen, waarmede 

geen grootere snelheid kan worden bereikt clan 
door Onzen Minister ingevolge het tweede lid 
van art. 15 zal zijn bepaald. 

Voor overtreding van het eerste lid zijn aan
sprakelijk de bestuurder, en, voor zooveel be
treft het aldaar sub 1°. en 2°. bepaalde, de 
eigenaar of houder, die in strijd met laatst
genoemde bepalingen doet of laat rijden. 

10. Een ingevolge art. 9 afgegeven rijbewijs 
is, behoudens het bepaalde in het tweede lid 
van art. 9, art. 11, art. 16 en het vierde lid van 
art. 31, geldi$ voor den duur van twee achter
eenvolgende Jaren, gerekend van den dag van 
uitgifte af, en, ingeval de geldigheidsduur van 
het rijbewijs overeenkomstig door Onzen 
Minister ingevolge art. 18 gegeven voor
s chriften i s verlengd, bovendien voor den duur 
der verlenging. 

11. Voor verloren geraakte, versleten of 
te niet gegane, ingevolge art. 9 afgegeven 
nummer- of rijbewijzen kunnen door het tot 
nitgifte dier bewijzen bevoegde gezag dupli
caten worden uitgereikt. Verloren geraakte 
of versleten bewijzen verliezen in dat geval 
hunne geldigheid. 

12. Degene, te wiens name een rijbewijs, 
als bedoeld in art. 9, is gesteld, is verplicht 
het 1:-innen twintig dagen na den dag, waarop 
het ingevolge art. 16 of art. 31 zijne geldigheid 
verloren heeft, in te leveren bij Onzen Minister 
of Onzen Commissaris, naar de onderscheiding, 
bedoeld in het eerste lid sub 3°. van art. 9. 

13. Onze Minister of Onze Commissaris is 
bevoegd, bij eene aanvrage om een rij bewijs, 
als bedoeld in art: 9, te vorderen, dat de aan
vrager op door of namens hem, Minister of 
Commissaris, te bepalen tijd en plaats persoon
lijk verschijne voor en nadere inlichtingen 
verstrekke omtent de aanvrage aan een door 
of namens hem aangewezen ambtenaar. 

Indien door den betrokkene niet voldaan 
wordt aan eene vordering, als bedoeld in het 
eerste lid, zal de aanvrage bniten beschikking 
kunnen worden gelaten. 

14. Het is verboden: 
a. opzettelijk onjniste opgave te doen in 

de schriftelijke aanvrage tot het verkrijgen 
van een nummer- of rijbe,vijs, bedoeld in 
art. 9; 

b. op een motorrijtnig nummers of letters 
aan te brengen of te doen aanbrengen met het 
oogmerk, de herkenning van het ingevolge 
art. 9 gevoerde kenteeken te bemoeilijken ; 

c. op een weg of rijwielpad een motorrijtuig, 
waarop zijn aangebracht nummers of letters, 
waardoor de herkenning van het ingevolge 
art. 9 gevoerde kenteeken wordt bemoeilijk:t, 
te besturen ·of als eigenaar of houder daarvan 
te doen of te laten besturen, doch slechts indien 
onderscheidenlijk de bestuurder, de eigenaar 
of de houder redelijkerwijze kan vermoeden, dat 
op het motorrijtnig zoodanige nummers of 
letters zijn aangebracht ; · 

. d. een motorrijtnig van een ander dan een 
kenteeken, · als in art. 9 bedoeld, te voorzien 
of te doen voorzien met het oogmerk dat ken
teeken te doen doorgaan voor een kenteeken, 
als in art. 9 bedoeld ; 

e. op een weg of rijwielpad een motorrijtnig, 
dat is voorzien van een kenteeken, dat gelijkenis 
vertoont met een kenteeken, als bedoeld in 
art. 9, te besturen of als eigenaar of houder 



43 27 JANUARI. 1925 

daarvan te doen of te laten be turen, doch 
slechts indien onderscheidenlijk de bestuurder, 
de eigenaar of de houder redelijkerwijze kan 
vermoeden, dat het motorrijtuig van zoodanig 
kenteeken is voorzien. 

/. ten opzichte van een motorrijtuig opzet
telijk gebruik te maken van een nummerbe
wijs, als bedoeld in a rt. 9, dat aan een ander 
dan den eigenaar of houder van het rijtuig 
is uitgereikt, a ls wa re het aan deze uitge 
reikt. 

15. E en rijbew.ijs, als bedoeld i..n art. 9, wordt 
aan een ieder op aanvrage afgegeven. Het 
wordt niet afgegeven : 

1 °. aan hem, die den leeftij d van achttien 
jaren niet heeft bereikt; 

2°. aan hem, wien ingevolge a rt. 31 de be
voegdheid motorrijtuigen te besturen is ont
zegel, voor den duur der ontzegging ; 

3°. aan hem, wiens rijbewijs ingevolge art. 16 
ongeldig is verklaard en wiens geschiktheid tot 
het besturen van een motorrijtuig, als in het 
ongeldig verklaarde rijbewijs vermeld, niet uit 
een proef, welke hij daarna heeft afgelegd, is 
gebleken ; aan zoodanigen persoon kan echter 
een rijbewijs voor het besturen van een ander 
clan een dergelijk motorrijtuig worden afge
geven; 

4°. aan hem, die bij zijn aanvrage niet 
overlegt : 

a. e_ene verklaring, afgegeven door een hier 
te lande tot de uitoefening der geneeskunde 
bevoegd persoon en behelzende, dat door dien 
geneeskundige bij een niet vroeger dan veertien 
dagen vóór de aanvrage gehouden onderzoek 
bij den aan vrager geen liohaams- of zielsge
breken zijn waargenomen, welke dezen zouden 
kunnen beletten, een motort'Ïjtuig naar behooren 
te besturen ; 

b. een of meer welgelij kende fotografische 
portretten van den aanvrager overeenkomstig 
de in a rt. 18 bedoelde voorschriften ; 

c. hetzij eene verklaring, afgegeven door een 
daartoe door Ons in elke provincie aan te wijzen 
persoon, behelzende, dat uit een onder toe
zicht van dien persoon gehouden proefrit is 
gebleken, dat de aanvrager voldoende vaardig
heid bezit in het besturen van een motorrij
tuig, als waarop de aanvrage betrekking heeft, 
hetzij een ander bewijsstuk, afgegeven overeen
komstig door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen regelen, waaruit van 
zoodanige vaardigheid blijkt. Voor het afleggen 
van een proefrit is een bedrag van t ien gulden 
aan de Staatskas verschuldigd ; 

5°. aan hem, die niet voldoet aan andere 
eischen, welke door Ons bij algemeenen maat
regel van bestuur mochten worden gesteld ten 
aanzien van de afgifte van rijbewijzen. 

Het onder 1 °. van het eerste lid bepaalde 
geldt niet ten aanzien van hem, d ie den leeftijd 
van zestien jaren heeft bereikt, voo1· zooveel 
betreft het besturen van motorrijtuigen op 
twee wielen, waarmede geen grootere snelheid 
kan worden bereikt, dan door Onzen Minister 
zal zijn bepaald. 

Het bepaalde sub 4°. a van het eerste lid 
geldt ten aanzien van het eerste rijbewijs, het
welk eenen aanvrager wordt uitgereikt na de 
inwerkingtreding van dit artikel Het bepaalde 
sub 4°. c van het eerste lid geldt ten aanzien 
van het eerste rijbewijs, hetwelk eenen aan-

vrager na de inwerkingtreding van dit artikel 
voor het besturen van een der in het derde lid 
van art. 9 genoemde categorieën van motor
rijtuigen wordt uitgereikt. Onze Minister of 
Onze Commissaris, na,a,r de onderscheiding, 
bedoeld in het eerste lid, sub 3°. , van art. 9, 
is bevoegd ook bij een tweede of verdere aan
vrage de overlegging van stukken, a ls in het 
eerste lid, sub 4°., a en c, bedoeld, te vor
deren. 

Onze Minister of Onze Commissaris, naar de 
onderscheiding, bedoeld in het eerste li.d, sub 
3°., van art. 9, kan de verstrekking van een 
rijbewijs bovendien afhankelijk stellen van de 
overlegging van een verklaring, als bedoeld 
sub 4°. a van het eerste lid, van één of meer 
door hem aan te wijzen $eneeskundigen en 
de uitreiking van een rijbeWJjs weigeren, indien 
mocht blijken, dat op het tijdstip der indiening 
van de aanvrage nog geen twee jaren zijn ver
loopen, sedert een veroordeeling van den aan
vrager ter zake van een der in de artt. 426 
of 453 van het Wetboek van Strafrecht om
schreven overtredingen onherroepelijk is gewor
den. 

16. Op de vordering van daartoe door Ons 
aan te wijzen personen is degene, te wiens 
name een $'eldig rijbewijs, als bedoeld in art. 9, 
staat en die vermoed wordt- ongeschikt te zijn 
tot het besturen van een motorrijtuig, als in 
dat rijbewijs vermeld, verplicht. een proef af 
te leggen, teneinde zijne geschiktheid tot het 
besturen van een dergelijk motorrijtuig te 
bewijzen. 

Indien bij die p roef de on$eschiktheid van 
den betrokkene blijkt of indien deze aan de 
in het eerste lid bedoelde verplichting niet 
voldoet zonder dat van eene geldige reden 
daartoe blijkt, is Onze Minister of Onze Com
missaris, naar de onderscheiding, bedoeld 
in het eerste lid sub 3°. van art. 9, bevoegd het 
betreffende rijbewijs van den betrokkene on
geldig te verklaren. 

Onze Minister of Onze Commissari s, naar de in 
het tweede lid genoemde onderscheiding, doet 
van de ongeldigverklaring onverwijld mede
deeling aan den betrokkene. Onze Commis
saris, die een rij bewijs ongeldig verklaart, doet 
daarvan tevens onverwijld mededeeling aan 
Onzen Minister. Deze doet van de ongeldig
verklaring aankondiging in de Staatscoiirant en 
in het A lgemeen Politieblad. 

In geval van ongeldigverklaring van een 
rijbewiJs verliest dit zijne geldigheid op den dag 
na dien, waarop de betrokkene van die ongel
digverklaring mededeeling heeft ontvangen, 
tenzij het vóór dien dag reeds uit anderen 
hoofde zijne geldigheid heeft verloren. 

17. Omtrent de proef, bedoeld bij art. 15, 
eerste lid sub 3°., den proefrit en de afgifte 
van de verklaring, bedoeld bij art. 15, eerste 
lid sub 4°. c, de betaling van het in laatstge
noemd lid bedoelde bedrag, alsmede de proef, 
bedoeld bij art. 16, worden door Ons bij al
gemeenen maatregel van bestuur regelen ge
steld. 

18. Omtrent den inhoud der aanvragen om 
nummer- en rijbewijzen, den inhoud der ge
neeskundige verklaring en de fotografische 
portretten, bedoeld in art. 15, het opgeven van 
nummers en letters, den inhoud van nummer
en rijbewijzen, het aanleggen van registers van 
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· houders der bewijzen en het bekend maken 
van den inhoud der registers worden, behoudens 
de bepalingen, welke daaromtrent mochten 
worden gesteld bij den in art. 2 · bedoelden 
algemeenen maatregel van bestuur, voorschrif
ten door Onzen Minister gegeven. 

Omtrent verlenging van den geldigheids
duur van de in art. 9 bedoelde rijbewijzen 
kunnen door Onzen Minister voorschrift'en 
worden gegeven. . 

De in het eerste en tweede lid bedoelde 
voorschriften worden door Onzen Minister in 
de Staatscourant bekend gemaakt. 

19. Aan den bestuurder van een motorrij 
tuig wordt, bij inkomst hier te lande zonder 
dat het rijtuig is voorzien van de in art. 9, 
eerste lid, sub 1°., bedoelde kenteekens en 
zonder dat de aldaar sub 2°. en 3°. bedoelde 
nummer- en rijbewijzen zijn afgegeven, een 
rijbewijs afgegeven, · ·geldig gedurende acht 
dagen na den dag der afgifte, tenzij hij ingevolge 
liet eerste lid sub 1 °., 2°. en 3°. of het tweede 
lid van art. 15 voor het besturen van het 
motorrijtuig geen rijbewijs, als bedoeld in 
art. 9, zoude kunnen verkrijgen of naar het, 
oordeel der in het tweede lid bedoelde amb
tenaren kennelijk ongeschikt is tot het besturen 
van het motorrijtuig. 

De afgifte geschiedt aan het kantoor der 
invoerrechten, waar de ·douane-formaliteiten 
worden vervuld, door de ·daar dienstdoende 
ambtenaren. 

Gedurende den in het eerste lid genoemden 
termijn is a-rt. 9, eerste lid sub 1°., 2°. en 3°., 
op den eigenaar, houder of bestuurder van het 
motorrijtuig niet van toepassing, mits een 
op of aan ·het rijtuig aangebracht buitenlandsch 
kenteeken door de in het tweede lid bedoelde 
ambtenaren zij vermeld in het rijbewijs en be
hoorlijk zichtbaar zij. 

20. Op den in het buitenland woonachtigen 
eigenaar, houder of bestuurder van een motor
rijtuig, die als rechthebbende gebruik maakt 
van een geldig internationaal rijbe-ivijs, af
gegeven in het buitenland ingevolge art. 3 
van het internationale verdrag betreffende 
het verkeer met automobielen, op 11 October 
1909 te Parijs gesloten, zijn art. 9, eerste lid, 
sub 1°., 2°. en 30., en art. 19 dezer wet niet van 
toepassing, 'mits de ingevolge art. 4 van dat 
verdrag op of aan het rijtuig aangebrachte 
beide kenteekens behoorlijk zichtbaar zijn. 

Onze l\1inister voornoemd is bevoegd be
sturen van als rechtspersoon erkende, be
hartiging van verkeersbelangen ten doel 
hebbende vereenigingen te machtigen tot het 
afgeven van internationale rijbewijzen, als be
doeld bij genoemd verdrag, ten behoeve van 
het verkeer met motorrijtuigen in het buiten
land. 

21 . Het is verboden op een weg of een 
rijwielpad een wedstrijd met motorrijtuigen 
of rijwielen te houden of daaraan deel te 
nemen. 

Als deelnemer worden beschouwd de be
stuurder van een motorrijtuig of rijwiel, waar
mede aan een wedstrijd wordt deelgenomen, 
en de eigenaar of houder van een motorrijtuig 
of rijwiel, die daarmede aan een wedstrijd doet 
of laat deelnemen. 

Van het in het eerste lid vervat verbod kan 
ontheffing worden verleend : 

1 °. ten behoeve van wedstrijden met motor
rijtuigen, door Onzen Minister ; 

2°. ten behoeve ·van wedstrijden met rij
wielen, voor wegen en r ijwielpaden, ondet· 
beheer van het Rijk, door Onzen Minister, 
voor andere wegen en rijwielpaden, door Ge
deputeerde Staten der provincie. 

· 22. Het is den bestuurder van een motor
rij tuig of rijwiel verboden daarmede te rijden 
over een weg ofseen rijwielpad : 

a. op zoodanige wijze of met zoodanige 
snelheid, dat de vrijheid of de veiligheid Yan 
het verkeer wordt belemmerd of in gevaar 
gebracht; 

b. terwijl hij verkeert onder zoodanigen in
vloed van het gebruik van alcoholhoudenden 
drank, dat hij niet in staat moet worden geacht 
het motorrijtuig of rijwiel naar behooren te 
besturen. 

23. De bestuurder van een motorrij tuig of 
rijwiel is op een weg of rijwielpad verplicht 
gevolg te geven aan de door de in art. 34 ge
noemde ambtenaren en beambten in het be
lang van de vrijheid of de vei ligheid van het 
verkeer gegeven bevelen en aanwijzingen. 

24. Het is den bestuurder van een motor
rijtuig verboden na een ongeval ten gevolge 
van botsing, aan- of overrijding met dat 
rijtuig of biJ gelegenheid van eene poging tot 
voorkoming ':'an botsing, aan- of overrijding 
met dat nJtmg ·: 

a. waarbij een mensch is gedood of ge
kwetst, de gezondheid van een mensch is be
nadeeld of aan een ander dan een inzittende 
van dat rijtuig ernstige schade is berokkend , 
door te rijden of weg te rijden, tenzij het vast
stellen van de identiteit, hetzij van het motor
rijtuig, hetzij van zijn persoon of van dengene, 
die tijdens het ongeval het rijtuig bestuurde, 
daardoor niet wordt bemoeilijkt ; 

b. waarbij een mensch letsel heeft bekomen 
of de gezondheid van een mensch is benadeeld, 
deze opzettelijk in hulpeloozen toestand te 
laten. 

In het onder a van het eerste lid bedoelde 
geval is strafvervolging uitgesloten tegen den 
in dat lid bedoelden bestuurder, die binnen 
vier en twintig uren na het ongeval daarvan 
kennis geeft aan een der in art. 34 genoemde 
ambtenaren of beambten en daarbij tevens de 
voor de vaststelling van de in eerstgenoemde 
bepaling bedoelde identiteit van het motor
rijtuig, van zijn persoon en van dengene, die 
tijdens het ongeval het rijtuig bestuurde, vei·
eischte opgaven verstrekt. 

25. Ingeval van botsing, aan- . of overrijding 
met een motorrijtuig op de wegen of rijwiel
paden is de eigenaar van het motorrijtuig of 
- indien het bij art. 9 bedoelde aan het rijtuig 
aangebrachte nummer met letter door het 
bevoegde gezag is opgegeven aan den houder -
de houder aansprakelijk voor de schade, toe
gebracht aan, niet door dat motorrijtuig ver
voerde, personen en goederen, tenzij aanneme
lijk is, dat de schade is te wijten aan overmacht, 
daaronder begrepen schuld _van iemand, __ vo?r 
wien de eigenaar of houder met aansprakehJk 1s. 

De eigenaar of houder, die het. motorrijtuig 
niet zelf bestuurt, is aansprakelijk voor de 
gedragingen van dengeen, door wien hij het 
rijtuig doet of laat rijden. 

Wanneer het ongeval iemands dood ten ge-
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volge heeft of kwetsing of verminking van eenig 
deel des lichaams, vinden de artt. 1406 en 1407 
van het Burgerlijk Wetboek overeenkomstige 
toepassii;1g met betrekking tot de personen, 
die eene rechtsvordering tot schadevergoeding 
hebben, en de wijze, waarop de schade wordt 
gewaardeerd. 

Terzake van een zelfde ongeval is het totaal 
bedrag der ingevolge het eerste lid verschul
digde vergoeding voor aan goederen toege
brachte schade beperkt tot de waarde van het 
motorrijtuig op het oogenblik van het ongeval, 
tenzij wordt aangetoond schuld van den ei~e
naar of houder zelf of van iemand, voor WJen 
de eigenaar of houder aansprakelijk is. In
geval van geschil heeft de eigenaar of houder 
aan te toonen tot welk bedrag zijne aanspra
kelijkheid is beperkt. 

Het bepaalde bij de vorige leden vindt 
geene toepassing ten aanzien van schade, door 
een motorrijtuig toegebracht aan losloopende 
dieren, aan een ander motorrijtuig in beweging 
of aan personen en goederen, welke daarmede 
worden vervoerd. 

De rechter kan het bedrag der schadever
goeding beperken, wanneer aannemebjk is, 
dat het ongeval mede i te wijten aan de 
schuld van iemand, voor wien de eigenaar of 
houder niet aansprakebjk is. 

De rechtsvordering tot schadevergoed ing 
vervalt door tijdsverloop van zes maanden, 
te rekenen van den dag, waarop h~t ongeval 
heeft plaats gehad. 

De bij dit artikel gegeven voorschriften laten 
onverkort de uit het gemeen~ recht voort
vloeiende aansprakelijkheid. 

26. Het is dengene, die weet, dat hem bij 
rechterlijke uitspraak de bevoegdheid motor
rijtuigen te besturen is ontzegd, verboden 
gedurende den tijd, dat hem die bevoegdheid 
ontzegd is, op een weg of rijwielpad een motor
rijtuig te besturen. 

Het is dengene, die weet, dat een te zijnen 
name gesteld rijbewijs ingevolge het bepaalde 
bij art. 16 ongeldig is verklaard, verboden, 
indien hem daarna geen ander rijbewijs, als 
bedoeld in art. 9, voor het besturen van een 
motorrijtuig, als in het ongeldig verklaarde 
rijbewijs vermeld, is uitgereikt, op een weg of 
rijwielpad een dergebjk motorrijtuig te be
sturen. 

27. Op de eerste vordering van de in art. 34 
gen::iemde ambtenaren en beambten is de be
stuurder van een motorrijtuig verplicht het 
rijtuig te doen stilhouden, alsmede de in art. 9, 
eerste lid, sub 2°. en 3°., bedoelde nummer- en 
rijbewijzen of het in art. 19 of in art. 20, eerste 
lid , bedoelde rijbewijs te vertoonen. 

De genoemde ambtenaren en beambten zijn 
bevoegd, zich te vergewissen omtrent de na
leving van bij of krachtens deze wet gegeven 
voorschriften en zoo nuoclig een motorrijtuig 
of een door een motonijtuig voortbewogen rij
of voertuig, ten aanzien waarvan zij een on
derzoek wenschen in te stellen, naar een nabij
gelegen plaats te voecen of te doen voeren. De 
bestuurder van een motorrijtuig, ten opzichte 
waarvan het onderzoek wordt inge teld, en de 
bestuurder van het motorrijtuig, waardoor een 
rij- of voertuig wordt voortbe'Yogen, ten op
zichte waarvan het onderzoek wordt ingesteld, 
zijn verplicht, desgevorderd hunne tot het een 

en het ander noodzakelijke medewerking te 
verleenen. . 

De bestuurder vao een motorrijtuig, die door 
een der genoemde ambtenaren of beambten in 
ovectreding bevonden wordt van een bij of 
krachtens deze wet gegeven voorschrift, is 
verplicht de hem door dien ambtenaar of be
ambte ter bescherming van bij het verkeer 
betrokken belangen gegeven bevelen op te 
volgen. 

28. Op overtreding van den in art. 2 be
doeldPn algemeenen maatregel van bestuur 
wordt daarbij, behoudens het bepaalde bij 
art. 31, tweede lid, geene andere of hoogere 
straf gesteld dan hetzij van hechtenis van ten 
hoogste dertig dagen of geldboete van ten 
hoogste clriehonclerd gulden, hQtzij van geld
boete van ten hoogste driehonderd gulden. 

Op overtreding van de in art. /'i bedoelde 
provinciale verordeningen wordt daarbij geene 
andere of hoogere straf gesteld clan hetzij van 
hechtenis van ten hoogste twaalf dagen of 
geldboete van ten hoogste vjjf en zeventig 
gulden, hetzij van geldboete van ten hoogste 
vijf en zeventig gulden. 

Op overtreding van de in art. 6 becloelcle 
plaatselijke verordeningen wordt daarbij geene 
andere of hoogere straf gesteld dan htitziJ van 
hechtenis van ten hoogste zes dagen of geld
boete van ten hoogste vijf en twintig gulden, 
hetzij van geld boete van ten hoogste vijf en ,. 
t"';ntig gulden. 

29. Overtreding van het bepaalde bij de 
artt. 14, 24 en 26 wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste drie maanden of geld
boete van ten hoogste duizend gulden. 

Overtreding van het bepaalde bij art. 22 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maandi>.n of geldboete van ten hoogste 
duizend gulden. 

Overtreding van het eerste lid van art. 9, 
van art. 12 en van het eerste lid van art. 21 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
dertig dagen of geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden . 

Overtreding van art. 23 en art. 27 wordt, 
voor zooveel daartegen niet bij het Wetboek 
van Strafrecht is voorzien, gestraft met hech- · 
tenis van ten hoogste dertig da~en of geld
boete van ten hoogste honderd viJftig gufden. 

30. De bij het eerste lid van art. 29 strafbaar 
gestelde feiten worden beschot1wd als misdrijven 
en die, strafbaar ~estelcl krachtens het eerste lid 
van art. 28 en bij het tweede, derde en vierde 
lid van art. 29, als overtredingen. 

31. Bij veroorde.eling van den bestuurder 
van een motorrijtuig wegens overtreding van 
de artt. 14, 21, 22, 24 of 26 dan wel wegens 
het plegen met een motorrijtuig van een der in de 
artt. 307 en 308 van het ,Wtitboek,van Strafrecht 
bedoelde i'E'.isdrijven kan hem de bevoegclheicl, 
motorrijtuigen te besturen, vóor ten hoogste 
een jaar worden ontzegd. 

Bij veroordeeling van den bestuurder van een 
motorrijtuig wegens overtreding van den in 
art. 2 bedoelden algemeenep maatregel van be
stuur kan hem in de gevallen, ,waarin dit in 
dien algemeenen maatregel van bestuur is be
paald, de bevoegdheid 1notorrijtuigen te bestu
ren voor ten hoogste een jaar worden ontzegçl. 

Indien tijdens het plegen van e.en der straf
bare feiten, genoemd in het eerste lid of in-
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gevolge het tweede lid bij den in art. 2 bedoelden 
algem_eenen ~aatregel van bestuur aangewezen, 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldi~e 
wegens een dezer strafbare feiten onherroepeliJk 
is geworden, kan hem de bevoegdheid, motor
rijtugen te besturen, voor ten hoogste t,wee 
jaren worden ontzegd. 

Bij toepassing van het eerste of tweede lid 
verliest het aan den veroordeelde ingevolge 
art. 9 afgegeven rijbewijs zijn, of verliezen de 
aan deze ingevolge genoemd artikel afgegeven 
rijbewjjzen hunne geldigheid, zoodra de ver
oordeeling onherroepelijk is geworden. De 
betrokken ambtenaar van het Openbaar 
Ministerie brengt dit onverwijld ter kennis 
van Onzen l\1:inister, die daarvan aankondiging 
doet in ·de Sf,aatscourant en in het Algemeen 
Politieblad. 

Voor zooveel den veroordeelde betreft, is 
het vierde lid van toepassing op een ingevolge 
art. 20, eerste lid, afgegeven rijbewijs. 

32. Voor zoover bij deze wet of den in art. 2 
bedoelden algemeenen maatregel van bestuur 
de eigenaar of houder van een motorrijtuig niet 
reeds naast den bestuurder voor overtreding 
van de daarin vervatte strafbepalingen aanspra
kelijk is gesteld, zal die eigenaar of houder op 
~elijke wiJze aansprakelijk zijn voor de door den 
oestuurder van een motorrijtuig gepleegde 
overtreding van de tegen deze als zoodanig 
gerichte strafbepalingen, vervat in die wet en 
dien algemeenen maatregel van bestuur, tenzij 
bekend is, wie die bestuurder is, of wel deze op 
de eerste aanmaning van den betrokken amb
tenaar van het Openbaar Ministerie binnen een 
daarbij te stellen termijn door den eigenaar of 
houder is bekend ~emaakt. · , 

Het bepaalde biJ het eerste lid geldt niet, in
dien door den eigenaar of houder van het 
motorrijtuig aannemelijk wordt gemaakt, dat 
van dat rijtuig tegen zijn wil is gebruik gemaakt 
en dat hij dit gebruik niet heeft kunnen peletten. 

33. Indien de eigenaar of houder · van een 
motorrijtuig is eene naamlooze vennootschap, 
wederkeerige verzekerings- of waarborgmaat
schappij , coöperatieve of andere rechtsper
soonlijkheid bezittende vereeniging of stich
ting, worden in de gevallen, waarin wegens 
overtreding straf wordt bedreigd tegen eige
naren of houders van motorrijtuigen in deze 
wet of in den in art. 2 bedoelden algemeenen 
maatregel van bestuur, de ·leden van het 
bestuur als eigenaren of houders van -het 
motorrijtuig aangemerkt. 

34. Met het opsporen van de feiten, straf
baar gesteld bij deze wei den krachtens art. 2 
vastgestelden algemeenen maatregel van be
stuur en de in art. 5 bedoelde provinciale ver
ordeningen, 2ijn, behalve de b_ij art. 8 van het 
Wetboek van Strafvordering aangewezen per
sonen, belast de maréchaussée, alle ambte
naren van Rijks- en gemeentepolitie, de amb-· 
tenaren der invoerrechten en accijnzen, dienst
doende binnen den afstand van de Rijksgrens, 
aangewezen ingevolge art. t 77 der wet van 26 
Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 April 1896 (Staats
blad n°. 70), de ·ambtenaren van verkeers
inspecties alsmede de volgende ambtenaren en 
beambten van den Rijks- en den Provincialen 
\Yaterstaat : 

voor zooveel den Rijkswaterstaat betreft, de 
hoofdingenieurs-directeuren, hoofdingenieurs, 
ingenieurs, technisch-hoofdambtenaren,. tech
nisch-ambtenaren en opzichters; 

voor zoo veel den Provincialen Waterstaat 
betreft, de hoofdingenieurs-directeuren, hoofd
ingenieurs, ingenieurs, adjunct-ingenieurs, bouw
kundigen, hoofdopzichters, technisch-ambte
naren en opzichters ; 

voorts de sluis- en brugwachters van de in 
de wegen gelegen sluizen en bruggen en de kan
tonniers of wegarbeiders, voor zooveel deze 
van eene aanstelling als onbezoldigd Rijksveld
wachter of als gemeenteveldwachter zijn voor
zien. 

35. De in art. 34 bedoelde hoofdingenieurs
directeuren, hoofd.ingenieurs, ingenieurs, ad
junct-ingenieurs, technisch-hoofdambtenaren, 
bouwkundigen, hoofdopzichters, technisch
ambtenaren en opzichters van den Rijks - en 
den Provincialen Waterstaat, ambtenaren der 
invoerrechten en accijnzen en ambtenaren van 
verkeersinspecties zijn bevoegd, desnoods bij
gestaan door de ambtenaren van de Rijks- en 
gemeentepolitie en op kosten der overtreders, 
te doen wegnemen, beletten, verrichten, of in 
den vorigen toestand herstellen, hetgeen in 
strijd met deze wet, de door Ons ingevolge 
art. 2 uitgevaardigde voorschriften of de in 
art. 5 bedoelde provinciale verordeningen wordt 
gemaakt of gesteld, ondernomen, nagelaten, 
beschadigd of weggenomen. 

Spoedeischende gevallen uitgezonderd, ge
schiedt dit niet dan nadat de belanghebbende 
schriftelijk is gewaarschuwd. 

De ambtenaar of beambte, die een bevel ge
geven heeft, als bedoeld in het laatste lid van 
art. 27, is bevoegd, desnoods bijgestaan door 
de ambtenaren van de Rijks- en gemeente
politie, te beletten of te verrichten, hetgeen in 
strijd met dat bevel is ondernomen of nagelaten. 
Hij maakt hiervan proces-verbaal op en deelt 
dit aan dengene, tot wien het bevel was gericht, 
binnen · driemaal vier en twintig uren· in af
schrift mede. 

36. Voor motorrijtuigen, bij openbare dien
sten in gebruik, kan door Onzen Minister van 
bepalingen dezer . wet ontheffing worden ver
leend. Onze Minister doet daarvan aan
kondiging in de Staatscourant. 

37. In geval van oorlog, oorlogsgevaar, 
staat van oorlog of staat van beleg dan wel in 
het geval, bedoeld bij art. 1 sub 2°. der wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128), gelden deze 
wet en de krachtens die wet vastgestelde 
algemeene maatregelen van bestuur en pro
vinciale en plaatselijke verordeningen niet ten 
aanzien van motorrijtuigen en. rijwielen, voor 
zoover die worden gebezigd ten behoeve van 
's Rijks dienst; · . · 

Door het bepaalde in het vorig lid wordt de 
gewone aansprakelijkheid, uit andere wette
lijke voörschriften voortvloeiende, niet opge
heven of verminderd. 

38. De voorschriften, vervat in het eerste lid, 
sub 4°. c en het derde lid van art. 15, het laatste 
voor zooveel betreft de overlegging van.stukken, 
als bedoeld ih het eerste lid, sub 4°. c van dat 
artikel, zijn, tenzij Onze- Minister of On2e Com
missaris, naar. de onderscheiding, bedoeld in 
het eerste lid onder 3°. van art. 9, voor bij
zondere gevallen anders bepaalt, niet van toe-
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passing ten aanzien van hen, aan wie voor 
1 Mei 1924 een rijbewijs is afgegeven. 

39. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel ,,;\fotor- en Rijw\elwet". 

§ § 2, 3 en 4 van de wet van den lsten .Yovember 
1924 (Staatsblad n°. 492), houdende wijziging van 

de .Jfotor- en Rijwielwet. · 
2. Het bepaalde bij het tweede lid van 

artikel 10 1 en bij artikel 12 ~ der Motor- en 
Rijwielwet, zooals zij bij deze wet is gewijzigd, 
is gednrende een door Ons vast te stellen tijd
vak, aanvangende bij de inwerkingtredin~ 
onder cheidenlijk van dat lid van artikel 10 
en van artikel 12 2, niet van toepassing op 
vóór die inwerkingtreding afgegeven rijbewijzen. 

§ 3. Op Onzen last wordt de Motor- en Rij
wielwet met de daarin bij deze wet aangebrachte 
wijzigingen en plaats gehad hebbende aanvul
lingen voor zoover noodig in een doorloopend 
genummerde reeks van artikelen samengevat 
en, met wijziging dienovereenkomstig van de 
aanhaling daarin van artikelen of gedeelten van 
artikelen, in het Staatsblad geplaatst. 

De aanhaling van artikelen of gedeelten van 
artikelen der Motor- en Rijwielwet in andere 
wetten en in algemeene maatregelen van be
stuur wordt geacht overeenkomstig wijziging 

· te ondergaan. 
§ 4. Door On wordt bepaald, op welk tijd

stip of op welke tijdstippen onderscheidenlijk 
de bepalingen dezer wet in werking treden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 27 Ja
nuari 1925 (Staatsblad n°. 24). 

:\lij bekend, 
De 1ltinister van Waterstaat, G. J , VAN Sw.uY. 

,,b. op schepen van den Dienst der Gouver, 
nements :Marine en der Bebakening ·en Kust
verlichting in Nederlandsch Oost-Indié en op 
Koloniale vaartuigen in Nederlandsch • Wést
Indië. met dien verstande, dat, voor zooveel 
deze laatste betreft, de diensttijd slechts zal 
gelden om tot het afleggen van het èxamen ter 
verkrijging van het diploma A , te worden toe-
gelaten". . . · ' • 

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

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van . dit be luit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en aan den 
Raad van State in afschrift medegedeeld za l 
worden. 

's-Gravenhage, den 2'isten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY: 
( Uitgeg. 9 Febr. 1925.). 

31 Januari 1925. BESLUIT; houdende be
schlkking op het· beroep, ingesteld door het 
gemeentebestuur van Cappel/,e op d'IJBsel 
in zake den aanslag van Mr. P. J. van 
Wijngaarden, ' te Rotterdam, in de p1aatses 
lijke inkomstenbelasting der gemeente 
Cappelle op d'IJssel als forens. S. 26. 

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

het gemeentebestuur van Oappelle op dl]Jssel 
tegen de uitsprll.ak van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 28 Augustus 1923; 
B. n°. 2068 (3de afdeeling), G.S. n°. 5/1, inzake 
den aanslag van Mr. P. J. van Wijngaarden 
te Rotterdam in de plaatselijke inkomsten-
belasting der gemeente Cappelle op d'IJssel 

27 Januari 1925. BESLUIT tot nadere wijzi- als forens; 
ging van het "Reglement voor de ma.chi- Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge-
nisten-examens", vastgesteld bij Konink- schlllen van Bestuur, geboord, advies van 30Ja-
lijk besluit van 27 December 1907 (Staats- nuari 1924, n°. 1183 (van ·1923); 
blad n°. 354). S. 25. Op de voordracht van Onzen- Minister van 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . Financiën, van 23 .Januari 1925, n°. ·71, Af-
Op de voordracht van Onzen Minister van deeling Directe Belastingen ; •· : , 

Waterstaat van 31 December 1924, n°. 5443, Overwegende, dat M11._ P. J. van Wijngaarden 
afdeeling Scheepvaart; te Rotterdam over het belastingjaar 192If22 als 

Den Raad van State gehoord, advies van werkforens in de plaatselijke inkomstenbelas-
20 Januari 1925, n°. 28; ting der gemeente Cappelle op d'IJssel is àari.- ' 

Gezien het nader rapport van Onzen voor- geslagen op grond dat hij ·aldaar op meer dan 
noemden Minister van 23 Januari 1925, n°. 293, 90 dagen van het belastingjaar de besèhikking 
afdeeling Scheepvaart; zou hebben .~ehad: over _eene vaste ïnrichting 

Heoben goedgevonden en verstaan : tot -persoonhJke rutoefenmg van éene · betrek-
Art. 1. Artikel 7, 1, IV, laatste zin onder b, king; · · 

van het "Reglement voor de machlnisten- dat, nadat hij daartegen bij Gedeputeerde 
examens", vastgesteld bij Koninklijk besluit Staten van Zuid-Holland bezwaar gemaakt had, 
van 27 December 1907 (Staatsblad n°t 354), dit College, bij besluit van 28 Augustus 192-3 
gewijzigd, bij ,de Koninklijke besluiten• van B. n°. 2068, 3de Afdeeling, G.S. n°. 5/1, den 
14 Juli 1916 (Staatsblad n°. 322), van 20 De- bestreden -aanslag heeft vernietigd, uit over-
cember 1917 (Staatsblad n°. -724); van 10 Maart. weging, dat de reclamant de fnnotie bekleedt 
1919 (Staatsblad n°. 99), van 25 Februari 1920 van regent van de"in de-gemeente Cappell,e op 
(Staatsbla<l n°. 86), van 17 September 1921 d'IJssel gevestigde "van Cappell'ens~ichting'l en 
(Staatsblad n°. 1070), van 2 September 1922 hij als zoodanig volgens het • gemeentebestuur 
(Staatsblad n°. 510), van 5 December 1923 de beschikking zou hebben géhad over de 

(, taatsblad n°. 538) en van 8 September., 1924 regent,enkamer dier stichting als ever eene vaste 
(Staatsblad n°. 440) wordt gelezen als volgt: inrichting •tot•persoonlijke uitoefening van e'ene 

betrekking ;,; da~ - naar , de meening • van den 
· 1 Dit artikel is artikel 9 in vorenstaanden r_eclamant de :beschikking" -over • de ~-ege1:1-ten-
tekst der wet. kamer hem ruet persoonl1Jk doch rutslrutend 

2 Dit artikel is artikel 10 in vorenstaanden aan het college ·van :regenten' als geheel toe-
tekst der wet. ,,., . , komt ; dat volgens art . .' 244a, eerste · !ia, 3°., 
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der Gemeentewet als forens kunnen worden 
aangesla~en de natuurlijke personen, die zelf 
de beschikking hebben over eene vaste inrich
ting, doch niet zij, die deel uitmaken van een 
licnaam, dat over een zoodanige inrichting de 
b3schikking heeft ; dat weliswaar het lidmaat
schap van een dergelijk lichaam kan mede
brengen, dat ook de leden afzonderlijk ter ver
vulling van dat gedeelte der werkzaamheden, 
aan het lidmaatschap verbonden, dat indivi
dueel kan of moet worden uitgeoefend, de be
schikking over eene vaste inrichting ontvangen, 
doch dat, voor zoover bij regenten eener wel
dadige stichting zooclanige individueel uit te 
03fenen werkzaamheden voorkomen, deze in 
den regel in het houden van eenig toezicht 
bestaan en in elk geval bij den reclamant niet 
\'an dien aard zijn geweest, dat hij geacht moet 
worden voor dat doel de beschikking over de 
vaste inrichtingen der stichting te hebben 
gehad ; dat door het gemeentebestuur wel is 
tegengeworpen, dat in den stichtingsbrief niet 
van eene College van regenten, doch uitsluitend 
van regenten wordt gesproken, doch dat deze 
opmerking als van weinig belang ter zijde kan 
worden gesteld, nu de facto de reaenten wel 
een College vormen en uit de beschikkingen van 
den stichter niet blijkt, dat deze het tegendeel 
heeft gewild; dat van den reclamant mitsdien 
ten onrechte is aa:q.genome\l, dat hij. t,.ijdens 
het belastingjaar 1921/22 in de gemeente 
Cappelle op d'IJssel de beschikking heeft gehad 
qver eene vaste inrichti~~ tot persoonlijke uit
oefening van eene betreKking ; dat ook niet is 
a1,ngetoond, dat hij uit anderen hoofde als 
fo rens in de plaatselijke belasting naar het 
inkomen dienst 1921/22 dezer gemeente moet 
wo relen aangeslagen ; , 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur van Cappel/e. op d' JJssel 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende dat 
de kwestie of regenten al dan niet een college 
vormen zijns inziens niets afdoet aan de vraag 
of de regenten ter persoonlijke uitoefening van 
hun regentschap de beschikking hadden over de 
regentenkamer; dat ook van een Naamlooze 
\'ennootschap de directeuren de directie vormen 
en het niet aan twijfel onderhevig is of de 
directeuren afzonderlijk in de forensenbelasting 
kunnen worden aangeslagen ook al zouden zij 
te zamen de beschikking hebben over één of 
eenige clirectiekamers ; dat naar de meening 
van het gemeentebestuur in deze niet mag be
s list worden buiten het testament om; dat het 
testament spreekt van regenten zonder meer 
zoodat de conclusie gewettigd is dat ieder der 
regenten ten volle de bevoegdheid van een re
gent kan en ~ag en zoo noodig moet uitoefenen 
gelijk ieder directeur de volle directie uitoefent, 
tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald ; \lat voor 
de uitoefening van de functie van regent de 
re"entenkamer krachtens den wil van den 
e rflater ter beschikking staat ; dat voor reke
ning van Gedeputeerde Staten kan worden ge
laten of de werkza.amheden van een ;regent in 
den regel bestaan in het houden van eenig 
toezicht, doch dat wanneer Gedeputeerde 
Staten stellen, dat die werkzaamheden in dit 
geval van weinig beteekenis zijn geweest, daar
tegen moge worden aangevoerd, dat noch 
kl'achtens testament noch krachtens den aard 
der functie het regentschap alleen maar bestaat 

in het houden van eenig toezicht en dat. als de 
heer Van Wijngaarden, zijn taak aldus heeft 
opgevat, dit een zaak is tusschen hem en zijn 
geweten, getoetst aan de bedoeling des erflaters, 
doch allerminst kan leiden tot vrijstelling van 
een belasting, waaronder hij bij meer intens 
toezicht en beheer wèl zou vallen ; dat, een 
dergelijke vrijstelling Jicht zou kunnen ont
aarden in een premie op het verwaarloozen 
van verplichtingen ; dat bij Ons besluit van 
19 Februari 1923, n°, 26 een commissaris eener 
Naamlooze Vennootschap geacht werd terecht 
in de forensenbelasting te zijn aangeslagen, wijl 
hij geacht moet worden de beschikking ove1· 
de kantoren enz. der vennootschap te hebben 
gehad tot persoonlijke uitoefening van zijne 
betrekking van commissaris; dat naar dien
zelfden maatstaf de belanghebbende geacht 
moet worden de beschikking te hebben gehad 
over de Regentenkamer, zelfs over de geheele 
stichtin~; dat de arbeid van den belangheb
clende zwh niet enkel bepaalde tot het houden 
van eenig of van weinig toezicht, doch wel 
speciaal ook tot daden van beheer, wat bewezen 
wordt onder anderen door de rekening, die het 
gemeentebestuur ontving, waaruit bleek, dat 
22 Mei 1922 doo r de firma Van der Hoop, 
Offers en Zn., Commissionnairs in effecten te 
Rotterdarn, effecten toe J:.ehoorencle aan de "Van 
Cappellenstichting" bij de Bijbank der Neder- · 
lanclsche Bank gedeponeerd waren ten name 
van den heer Van Wijngaarden; weshalve het 
gemeentebestuur heeft verzocht dat met ver• 
nietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten de bestreden aanslag alsnog worcle ge
handhaafd. 

Overwegende, dat, al moge indertijd in het 
testament waarbij de van Cappellenstichting 
in het leven werd geroepen, bepaald zijn, dat 
er een "Regenteukamer" zou zijn, daarmede 
geenszins is bewezen, dat de aldus geheeten 
kamer nog steeds tot persoonlijke verrichting 
van aan het regentschap verbonden werkzaam
heden is bestemd ; 

dat, in t egendeel, alle regenten.vergaderingen 
sinds jaar en dag worden gehouden te Rotterdam 
ten kantore van Mr. W. Nolen, alwaar ook alle 
beslissingen worden genomen en alle daden 
van b'estuur worden verricht, · terwijl de t e 
Cappelle op d'IJssel aanwezige zoogenaamcle 
"Regentenkamer", welke ook in vroegere jaren 
en naar 's-erflaters bedoeling ha re bestemming 
moge zijn geweest, thans tot geenerlei aan het 
regentschap verbonden werkzaamheid meer 
bestemd is of gebezigd wordt ; , 

dat Mr. P, J, van Wijngaarden, die gedu
tencle het belastingjaar 1921/22 niet op meer 
dan 90 dagen ter verrichting van aan het 
regentsch!!,p verbonden werkzaamheden in de 
gemeente Cappelle op d' JJssel aanwezig is 
geweest, >älclaar mitsdien evenmin op meer clan 
90 dagen van gemeld belastingjaar de beschik
king heeft gehad over een vaste inrichting tot 
persoonlijke verrichting van zoodanige werk
zaamheden ; 

Gezien artikel 244a, 3°, , der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 



4B 31 JANUARI. 1925 

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

's-Gravenhage, den 3l sten Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De ./Jfinister van Financiën, H. COLIJN, 
( Uitgeg. 3 Maart 1925.) 

MINISTERIE VAN FINANCIËN. 

Afdeeling: 
DIRECTE BELASTINGEN. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 18 September 

1923, n°. 26. 

's-Gravenhage, 23 Jan. 1925. 
Aan de Koningin. 

)lits deze heeft de ondergeteekende de eer 
aan Uwe Majesteit weder aan te bieden het 
beroepschrift, door het gemeentebestuur van 
Cappelle op d'IJssel op grond van artikel 265i 
der Gemeentewet ingediend tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
28 Augustus 1923, B. n°. 2068 (3de afd.) G.S. 
.n°. 5/1, inzake den aanslag van M:r. P. J. van 
Wijngaarden te Rotterdam in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Cappelle op 
d' IJssel als forens. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit de 
volgende uitspraak voorgedragen. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Cappelle op d'IJssel 
tegen de uitspraak van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 28 Augustus 1923, B. n°. 
2068 (3de afdeeling) G.S. n°. 5/1, inzake den 
aanslao- van M:r. P. J. van Wijngaarden te 
Rotterlam in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Cappelle op rl'IJssel als forens; 

Dzn Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schi llen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Januari 1924, n°. 1183 (van 1923); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 

Overwegende, dat Mr. P. J. van Wijngaarden 
te Rotterdam over het belastingjaar 1921/22 
als werkforens in de plaatselijke inkomsten
b 3]asting der gemeente Cappelle op d'IJssel is 
aangeslagen op grond dat hij aldaar op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar de beschik
king zou hebben ~ehad over eene vaste iMich
ting tot persoonliJ ke uitoefening van eene be
trekking; 

dat, nadat hij daartegen bij Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland bezwaar gemaakt had, 
dit College bij besluit van 28 Augustus 1923, 
B. n°. 2068, 3de Afdeeling, G.S. n°. 5/1, den 
bes•reden aanslag heeft vernietigd, uit over
weging, dat de reclamant de functie bekleedt 
van regent van de in de gemeente Cappelle op 
d'IJssel gevesti~de "van Cappellenstichting" 
en hij als zoodamg volgens het gemeentebastuur 
de beschikking zou hebben gehad over de re
gentenkamer dier stichting als over eene vaste 
inrichting tot persoonlijke uitoefening van eene 
betrekking ; dat naar de meening van den 
reclamant de beschiklring over de regenten
kamer hem niet persoonlijk doch uitsluitend 

19~5. 

aan het college van regenten als geheel toe
komt ; dat volgens artikel 244a, eerste lid, 3°., 
der Gemeentewet als forens kunnen worden 
aangeslagen. de natuurlijke personen, die zelf 
de beschiklring hebben over eene vaste inrich
ting, doch niet zij, die deel uitmaken van een 
lichaam, dat over een zoodanige inrichting de 
beschikking heeft ; dat weliswaar het lidmaat
schap van een dergelijk lichaam kan mede
brengen, dat ook de leden afzonderlijk ter ver
vulling van dat gedeelte der werkzaamheden, 
aan het lidmaatschap verbonden, dat indivi
dueel kan of moet worden uitgeoefend de be
schiklring over eene vaste inrichting ontvangen, 
doch dat, voor zoover bij regenten eener wel
dadige stichting zoodanige individueel uit te 
oefenen werkzaamheden voorkomen, deze in 
den regel in het houden van eenig toezicht 
bestaan en in elk ~eval bij den reclamant niet 
van dien aard ziJn geweest, dat hij geacht 
moet worden voor dat doel de beschikking over 
de vaste inrichtingen der stichting te hebben 
gehad ; dat door het gemeentebestuur wel is 
tegengeworpen, dat in den stichtingsbrief niet 
van een College van regenten, doch uitsluitend 
van regenten wordt gesproken, doch dat deze 
opmerking als van weinig belang ter zijde kan 
worden gesteld, nu de facto de regenten wel 
een College vormen en uit de beschikkingen 
van den stichter niet blijkt, dat deze het tegen
deel heeft gewild; dat van den reclamant 
mitsdien ten onrechte is aangenomen, dat hij 
tijdens het belastingjaar 1921/22 in de gemeente 
Cap])(lle op d'IJssel de beschikking heeft gehad 
over eene vaste inrichting tot persoonlijke uit
oefening van eene betrekking; dat ook niet is 
aangetoond, dat hij uit anderen hoofde als 
forens in de plaatselijke belasting naar het in
komen dienst 1921/22 dezer gemeente moet 
worden aangeslagen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur van Cappelle op d'IJssel 
bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat de kwestie of regenten al dan niet een col
lege vormen zijns inziens niets afdoet aan de 
vraag of de regenten ter persoonlijke uitoefe
ning van hun regentschap de beschikking 
hadden over de regentenkame.r; dat ook van 
een Naamlooze Vennootschap de directeuren de 
directie vormen en het niet aan twijfel onder
hevig is of de directeuren afzonderlijk in de 
forensenbelastin~ kunnen worden aangeslagen 
ook al zouden z\1 te zamen de beschikking heb
ben over één of eenige directiekamers ; dat naar 
de meening van het gemeentebestuur in deze 
niet mag beslist worden buiten het testament 
om ; dat het testament spreekt van regenten 
zonder meer, zoodat de conclusie gewettigd is 
dat ieder der regenten ten v0lle de bevoegdheid 
van een regent kan en mag en zoo noodig 
moet uitoefenen gelijk ieder directeur de volle 
directie uitoefent, t enzij uitdrukkelijk anders 
is bepaald ; dat voor de uitoefening van de 
functie van regent de regentenkamer krachtens 
den wil van den erflater ter beschikking staat ; 
dat voor rekening van Gedeputeerde Staten 
kan worden gelaten of de werkzaamheden van 
een regent in den regel bestaan in het houden 
van eenig toezicht, doch dat wanneer GedPpu 
teerde Staten stellen, dat die werkzaamheden 
in dit geval van weinig beteekenis zijn gewPest, 
daartegen moge worden aangevoerd, dat noch 

4 
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· krachtens t est ament noch krachtens den aard 
der functie het regentschap alleen maar bestaat, 
in het houden van eenig toezicht en dat, als 
de heer Van Wijgaarden zijn taak aldus heeft 
opgevat, dit een zaak is tusschen hem en zijn 
geweten, getoetst aan de bedoeling des erf
later•, doch allerminst kan leiden tot vrijstel
ling van een belastin~, waaronder hij bij meer 
intens toezi<•ht en l -eheer w1,l zou vallen ; dat 
een dergelijke vrijstellin5 licht zou kunnen ont
aarden in een premie op het verwaarloozen 
vau verplichtingen ; dat bij Ons be8luit van 
19 Februari 1923, n°. 26, een commissaris eener 
Naamlooze Vennootschap geacht werd terecht 
m oe forensenbelasting te zijn aangeslagen, 
wijl h~j geacht moet worden de beschikking 
over de kantoren enz. der vennootschap te 
hebben gehad tot persoonlijke uitoefening van 
zijne betrekking van Commissaris ; dat naar 
dienzelfden maatstaf de belanghebbende ge
acht moet worden de beschikking te hebben 
gehad over de Regentenkamer, zelfs over de 
geheele stichting ; dat de arbeid van den be
langhebbende zich niet enkel bepaalde tot 
het houden van eenig of weinig toezicht, doch 
wel speciaal ook tot daden van beheer, wat 
bewezen wordt onder an<ieren door de rekenin~, 
die het gemeentebestuur ontving, waarmt 
bleek, dat 22 Mei 1922 door de firma Van der 
Hoop, Offers en Zn., Commissionnairs in effec
ten te Rotterdam, effecten toebehoorende aan 
de "Van Cappellenstichting" bij de Bijbank der 
Nederlandsche Bank gedeponeerd waren ten 
name van den heer Van Wijngaarden; weshalve 
het gemeentebestuur heeft verzocht, dat met 
vernietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten de bestreden aanslag alsnog worde ge
handhaafd; 

Overwegende dat blijkens de stukken Mr. 
P. J. van Wijngaarden te Rotterdam, de be
trekking bekleedt van regent van de in de ge
meente Gappelle op d'IJssd gevestigde "van 
Cappellenstichting" ; 

dat hij als zoodanig mede over het belasting
jaar 1921/22 te Gappelle op d'IJssel de beschik
king heeft gehad over de regentenkamer der 
stichting; 

dat deze regentenkamer moet worden aange
merkt ais eene vaste inrichting in den z;n van 
art. 244a, 3°., der gewijzigde Gemeentewet tot 
persoonlijke uitoefening van de betrekking 
van regent; 

dat nu wel naar de meening van Gedeputeerde 
Staten de regentenkamer ter beschikking zou 
staan van het College van regenten als geheel 
en niet van elk der regenten afzonderlijk, doch 
dat al moge in den stichtingsbrief slechts de 
taak der Regenten te zamen zijn aangewezen, 
hieruit niet volgt dat aan de Regenten individu
eel geen werkzaamheden zouden toekomen en 
dat zij daarvoor de beschikking over de meer
genoemde regentenkamer zouden missen ; 

dat Mr. P. J. van Wijngaarden mitsdien 
t erecht overeenkomstig art. 244a, 3°., der ge
wijzigde Gemeentewet in Gappelle op d'IJssel 
over het belastingjaar 1921 /22 als forens is 
aangeslagen en Gedeputeerde Staten ten on
rechte dezen aanslag hebben vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Gede
puteerde Staten van Zuid-Holland van 28 Au-

gustus 1923, B. 2068, 3de Afdeeling, G.S. n°. 5/1. 
den aanslag van Mr. P. J. van Wijngaarden te 
Rotterdam als forens in de plaatselijke inkom
stenbelasting der gemeente Gappelle op d'IJssel 
over het belastingjaar 1921 /22 te handhaven. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de geschillen van Bestuur. 

De Minister van Binnenlandsehe Zaken en 
Landbouw is vervolgens, krachtens de alge
meene machtiging Uwer Majesteit van 12 April 
1922, n°. 55, met de genoemde Afdeeling van 
den Raad van State in overleg en in nader 
overleg getreden. Die Afdeeling heeft echter 
geen aanleiding kunnen vinden haar boven-
staand advies te wijzigen. . 

De ondergeteekende kan zich met dat advies 
niet vereenigen, doch meent dat het beroep 
ongegrond is. 

De gronden, waarop dit oordeel steunt, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit dat Uwer Majes
teit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging wordt 
aangeboden. 

De .Minister van Financién, H. COLIJN. 

31 J anua: i 1925. BE€1LUIT ho,.1dend" nadere 
voorcohriften tut uitvoermg van a.rt. 16-
en art. 28, vierde lid, der Nij verheids
onderwijswet. S. 27. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen J\'.linister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
11 December 1924, n°. 14143, Afdeeling 
Nijverheidsonderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is nadere 
voorschriften vast te stellen tot uitvoering 
van artikel 16 en van artikel 28, vierde lid, 
der Nijverheidsonderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
20 Januari 1925 n°. 32 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 Januari 1925, n°. 
726, Afdeeling Nijverheidsonderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1925 te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. Waar in dit besluit gesproken 

wordt van "Onze Minister" is daaronder te 
verstaan Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. 

Waar in dit besluit wordt gesproken van 
directeuren, leeraren, personeel, ambtenaren 
of leerlingen, zijn hieronder, tenzij uitdrukkelijk 
anders is bepaald, begrepen directrices, leera
ressen, vrouwelijk v.ersoneel, vrouwelijke ambte
naren en vrouwelijke leerlingen. 

2. De artikelen 17, 17a, 17b, 17c en 17d 
der wet houdende voorzieningen tegen be
smettelijke ziekten, alsmede de algemeene 
maatregelen van bestuur ingevolge die arti
kelen vastgesteld, zijn toepasselijk op alle 
scholen voor nijverheidsonderwijs. 

3. Tot de lste klasse van scholen, als 
bedoeld in artikel 11, eerste lid, der Nijver
heidsonderwijswet. worden alleen toegelaten 
zij, die voldoend lager onderwijs hebben ge
noten en ten minste den leeftijd van 12 jaar 
hebben bereikt. 

Tot de l ste klasse van scholen, als bedoeld 
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in artikel 11, tweede lid, dier wet worden in den 
regel alleen toegelaten zij, die, in het bijzonder 
voor zooveel de aan het onderwijs op die scholen 
verwante hoofdvakken betreft, eene kennis be
zitten gelijk aan die, welke gevorderd wordt 
voor de toelating tot de 4de klasse eener hoo
gere burgerschool. 

Voor bepaalde groepen van scholen voor 
middelbaar nijverheidsonderwijs kan Onze 
Minister toelatingseischen vaststellen, welke 
af1Vijken van de bepalingen van het tweede 
lid van dit artikel. 

Tot een avondschool, als bedoeld in artikel 
11, eerste lid onder a der Nijverheidsonderwijs. 
wet, worden niet toegelaten zij, die een dag• 
school voor ambacht of handwerk bezoeken. 

4. Alvorens een leerling kosteloos wordt 
toegelaten, overtuigt het school• of gemeente
bestuur zich van diens onvermogendheid, 
zoomede van die zijner ouders of verzorgers. 

Alvorens een leerling tegen gedeeltelijke 
betaling van het schoolgeld wordt toegelaten, 
overtuigt het school• of gemeentebestuur zich 
van de minvermogendheid der in het eerste lid 
bedoelde personen. 

Het school- of gemeentebestuur doet, bij de 
indiening van de rekening en verantwoording, 
opgave aan Onzen Minister van !Jet aantal 
leerlingen, dat is toegelaten, gesplitst naar de 
c-nderscheidene bedragen der schoolge!dheffing. 

De heffing en invordering van schoolgelden 
aan Rijksscholen wordt door Onzen l\Iinister 
bij verordening gereg6ld. 

5. Beslissingen omtrent toelating en bevor• 
dering van leerlingen worden genomen door den 
directeur, de betrokken leeraren en een ver
tegenwoordiger van het school- of gemeente
bestuur. 

6. In één lokaal wordt niet aan meer dan 
ééne klasse of door meer dan één leeraar te gelijk 
onderwijs gegeven, tenzij in bijzondere gevallen 
met toestemming van Onzen Minister. 

7. Voor directeur, leeraren en verder perso
neel van gesubsidieerde nijverheidsscholen 
worden door de school- of gemeentebesturen 
instructiën vastgesteld, welke de goedkeuring 
van Onzen Minister behoeven. 

Zij bekleeden geen nevenbetrekkingen, tenzij 
met goedkeuring van Onzen Minister. 

8. Met inachtneming van de voorschriften 
der instructie gedragen de leeraren en het verder 
personeel zich in zaken, die op de schooltucht 
of op de inwendige huishouding der school be
trekking hebben, naar de beslissing van den 
directeur, behoudens hooger beroep, wat de 
Rijksscholen aangaat, op Onzen Minister, en 
wat de van Rijkswege gesubsidieerde bijzondere 
en gemeentelijke scholen aangaat, onderschei• 
denlijk op de school- en gemeentebesturen. 

9. Ten minste éénmaal in het jaar bespreekt 
het sehool- of gemeentebestuur in eene gemeen• 
schappelijke vergadering met directeur en leer
aren de belangen van inrichting en onderwijs. 

Waar het eene gemeentelijke school betreft, 
kan het gemeentebestuur zich doen vertegen
woordigen. 

10. Ter bespreking var> vlijt, gedrag en vor
deringen der leerlingen en van de belangen van 
het onderwijs roept de directeur de leeraren zoo 
dikwijls te zamen als hij noodig acht, doch ten 
minste eenmaal per kwartaal. Directeur en 
Jeeraren zijn verplicht deze bijeenkomsten, 

welke buiten de gewone schooluren worden ge• 
houden, bij te wonen. 

11. Bij afwezigheid van leeraren worden de 
lessen waargenomen door andere leeraren, aan 
te wijzen door den directeur. 

12 Van ongunstige rapporten, · door of van• 
wege het school- of gemeentebestuur uitgebracht 
over directeuren, leeraren en vnder personeel, 
wordt den betrokkene zoo spoedig mogelijk een 
afschrift gegeven. Deze is, desgevorderd, ver• 
plicht schriftelijk te verklaren, dat hij van den 
inhoud kennis beeft genomen. 

Een en ander geldt ook van ongunstige rap• 
porten, door den directeur uitgebracht over 
leeraren of varder personeel. 

13. Directeuren, leeraren en ander personeel 
worden voor vast aangesteld, indien uit een van• 
wege het best.uur ingesteld geneeskundi~ onder
zoek is gebleken, dat zij geen orgarnsche of 
andere lichaamsgebreken hebben, welke hen 
voor de vervulling hunner betrekking ongeschikt 
zouden maken. 

Tijdelijke aanstelling voor één jaar kan echter 
plaats hebben : 

a. als mag worden aangenomen, dat de 
werkzaamheden waarmede de benoemde aan• 
stonds of later zal worden belast, te zamen 
niet meer dan drie jaren in beslag zullen 
nemen; 

b. als blijkens de akte van áanstelling eene 
vaste aanstelling afhankelijk wordt gemaakt 
van het verkrij~en van een bepaald, in die akte 
genoemd, bewiJS van bekwaamheid ; 

c. in de gevallen bij wet, a.!gemeenen maat• 
regel van bestuur of uit kracht daarvan gegeven 
voorschrift aangewezen. 

Voorts kan tijdelijke aanstelling plaats hebben 
op proef, voor niet langer dan één jaar, zoo noo
dig met nog één jaar te verlengen. Echter kan 
het lichaam, dat der>. benoemde heeft aangesteld, 
op diens verzoek den proeftijd na twee jaren nog 
uiterlijk met één jaar verlengen. 

14. Directeuren, leeraren en ander personeel 
ontvangen zoo spoedig mogelijk na hun benoe
ming een afschr;H van de gedagteekende en 
onderteekende akte van aanstelling, die de be
trekking, alsmede den naam en de voornamen 
van den benoemde, benevens jaar en dag van 
geboorte vermeldt. 

Die akte vermeldt voorts althans : 
a. of de benoeming vast of tijdelijk is ; 
b. zoo mogelijk den dag van ingang der 

benoeming; 
c. het salaris volgens de geldende Rijks

regeling; 
d. voor zooveel betreft directeuren en leer. 

aren : de bepaling, dat een getal lesuren kan 
worden opgedragen, als in verband met de be. 
langen van het onderwijs zal blijken noodig te 
zijn, behoudens de bepalingen, te dezen aanzien 
vermeld in de bijlagen van dit besluit. 

Den benoemde wordt éénmaal kosteloos in 
afschrift of afdruk een exemplaar verstrekt van 
de instruct.ie, naar welke hij zich 'heeft te ge• 
dragen. Dit geldt ook voor wijzigingen in· de 
instructie. 

De benoemde geeft een onderteekende ver
klaring af, dat hij van de instructie, respectieve
lijk van de daarin aangebrachte wijzigingen, 
kennis heeft genomen. 

15. Buiten het geval, bedoeld bij artikel 32 
van dit besluit, wordt aan directeuren, leeraren 

4"' 
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en ander personeel in vasten dienst ontslag 
verleend: 

a. op eigen verzoek ; 
b. wegens het bereiken van den 65-jarigen 

leeftijd; 
c. door opheffing van de school of van de 

betrekking, of wegens verandering in de inrich
ting van het dienstvak, waarbij zij werkzaam 
zijn en waardoor hunne werkzaamheden over
bodig zijn geworden ; 

d. indien uit een vanwege het bestuur in
gesteld geneeskundig onderzoek lichamelijke 
of geestelijke ongeschiktheid is gebleken ; 

e als straf. 
In de gevallen, bedoeld onder a, b, c en d, moet 

het ontslag eervol worden verleend. 
ln het geval , bedoeld onder a, wordt het ont

_; Jag niet verleend met ingang van een dag, 
vroeger dan eene maand, of later dan drie maan
den na den dag, waarop het verzoek om ontslag 
is ingekomen. Van deze bepaling kan worden 
afgeweken, wanneer dringende redenen van 
openbaar belang zulks vorderen, alsook over
eenkomstig het verzoek van den betrokkene zelf, 
wanneer althans de belangen der school zich 
niet tegen inwilliging hiervan verzetten. 

In het geval, bedoeld onder b, wordt het ont
slag verleend met ingang van den lsten Januari. 
volgende op den dag, waarop de 65-jarige leef
tijd wordt bereikt. 

In bijzondere gevallen kan met machtiging 
van Onzen Minister na het bereiken van den 
65-jarigen leeftijd telkens voor den tijd van één 
jaar het toekennen van eervol ontslag worden 
uitgesteld. 

Vrouwelijke ambtenaren, die na den datum 
van afkondiging van dit besluit in het huwe
lijk treden, worden met ingang van den 
dag van haar huwelijk eervol ontslagen, be
houdens: 

a. wanneer de vrouw den vijf-en-veertig
jarigen leeftijd heeft vervuld ; 

b. in buitengewone gevallen, ter beoordee
ling van Onzen Minister, wanneer het onderwijs
belang in ernstige mate door het ontslag zou 
worden geschaad. 

De betrokkene ontvangt van verleend ontslag 
terstond schriftelijke mededeeling. 

16. In het geval, genoemd onder c van het 
vorig artikel, wordt den eervol ontslagene, in
dien hij in het bezit is van een vaste aanstelling 
in eene dagbetrekking, welke als zijne hoofd
betrekking is te beschouwen, met ingang van 
den dag van ontslag, voor zoover hij alsdan 
niet uit anderen hoofde in de termen valt om 
pensioen te genieten, ten laste van de vereeni
ging of het lichaam, voor rekening waarvan zijn 
bezoldiging laatstelijk kwam, een wachtgeld 
toegekend. 

Een zoodanig wachtgeld kan ook worden toe
gekend aan dengene in vasten dienst, die ontslag 
vraagt, nadat het voornemen hem is medege
deeld, om zijn betrekking op te heffen of de 
inrichting van zijn dienstvak zoodanig te ver
anderen, dat zijn werkzaamheden overbodig 
zullen worden. 

17. Met betrekking tot den duur en het 
bedrag van het wachtgeld wordt de volgende 
onderscheiding gemaakt : 

a. zij, die uit hoofde van den aard hunner 
bekwaamheden redelijkerwijze geacht moeten 
W,>rden een gelijkwaardige positie anders dan 

in openbaren dienst niet binnen een redelijken 
termijn te kunnen verkrijgen ; 

b. de overigen. 
18·. Aan een directeur, leeraar of beambte, 

als bedoeld in artikel 17, onder a, wordt het 
genot van wachtgeld toegekend gedurende een 
tijdvak,gelijkaan zijn diensttijd, ten bedrage van: 

a. indien hij ten tijde van het ontslag kost
winner is van een gezin, gedurende de eerste 
drie maanden de laatstelijk door hem genoten 
wedde, gedurende de volgende drie maanden 
85 ten honderd en daarna 70 ten honderd van 
de laatstelijk door hem genoten wedde ; 

b. in de overige gevallen, gedurende de 
eerste drie maanden de laatstelijk door hem 
genoten wedde. gedurende de volgende drie 
maanden 75 ten honderd en daarna öO ten hon
derd van de laatstelijk door hem genoten wedde. 

Aan een directeur, leeraar of beambte, als 
bedoeld in artikel 17 onder b, wordt het genot 
van wachtgeld toegekend gedurende drie maan
den, vermeerderd voor hem, die ten tijde van 
het ontslag kostwinner van een gezin was, met 
een maand voor elk jaar door hem volbrachten 
diensttijd, tot een maximum van in totaal een 
jaar. Het wachtgeld voor de in dezen bedoelde 
personen bedraagt gedurende de eerste drie 
maanden het bedrag van de laatstelijk door den 
betrokkene genoten wedde en daarna 70 ten 
honderd daarvan. 

In buitengewone gevallen, ter beoordeeling 
van Onzen Minister. kan het wachtgeld tot een 
bedrag van ten hoogste 70 ten honderd van het 
laatstelijk genoten wachtgeld voor een bepaal
den tijd na het verstrijken der vorenomschreven 
termijnen worden voortgezet. 

19. Onder diensttijd wordt voor de vast
stelling van het wachtgeld verstaan de aan het 
ontslag voorafgaande tijd, die is doorgebracht 
in een dagbetrekking aan scholen voor middel
baar-, nijverheids-, handels-, lager of buitenge
woon onderwijs, met dien verstande echter, dat: 

a. diensttijd, vóór het bereiken van den 
vollen leeftijd van 21 jaren vervuld, buiten 
aanmerking blijft ; 

b. indien de iliensttijd wegens verleend ont
slag onderbroken is geweest, de tijd vóór de 
onderbreking slechts medetelt, indien de onder
breking minder dan een jaar heeft geduurd. 

20. Onder laatstelijk genoten wedde wordt, 
behoudens het bepaalde in de volgende leden, 
verstaan de bezoldiging, die in de verlaten 
betrekking op den dag vóór het ontslag werd 
genoten, met inbegrip eventueel van de kinder
toelage, vermeld in de bijlagen van dit besluit, 
die door den betrokkene zou zijn genoten, in
dien hij op de evenbedoelde bezoldiging in dienst 
ware gebleven. 

Indien in de regeling van de bezoldiging eene 
wijziging komt, welke, indien de betrokkene op 
de in het eerste lid bedoelde bezoldiging in 
dienst ware gebleven, in die bezoldiging of (en) 
in de kindertoelage wijziging zou hebben ge
bracht. geldt van de inwerkingtreding dier wij
ziging af het aldus gewijzigde bedrag als laatste
lijk genoten wedde. 

Voorts wordt, indien terzake van pensioen 
verhaal wordt geoefend, bij de vaststelling van 
de laatstelijk genoten wedde op de bezoldiging 
in mindering gebracht het bed1;ag, hetwelk van 
den betrokkene, ware hij op .die bezoldigino in 
dienst gebleven, zou zijn geheven. <> 
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Voor betrekkingen, die geleidelijk worden op
geheven, kan t en aanzien van het voor de vast
stelling van het wachtgeld als laatstelijk genoten 
wedde aan te nemen bedrag van het bepaalde 
in het eerste Jid, onder goedkeuring van Onzen 
Minister. worden afgeweken. 

21. Wanneer de op wachtgeld gestelde 
inkomsten is gaan 1:1enieten uit of in verband 
met arbeid of bedriJf, ter hand genomen nadat 
hem het ontslag is aangezegd, wordt, onver
minderd het bepaalde in artikel 23, tweede lid, 
zoodra en zoolang het wachtgeld vermeerderd 
met die inkomsten de laatsteliJk genoten wedde 
zou overschrijden, het watJhtgeld met het bedrag 
dier overschrijding verminderd. 

Van het ter hand nemen van eenigen arbeid 
of bedrijf doet de op wachtgeld gestelde onver
wijld mededeeling aan Onzen Minister en aan 
het lichaam of de vereeniging, voor rekening 
waarvan zijn bezoldiging laatstelijk kwam. 
Daarbij doet hij, voor zoover mogelijk, opgave 
van de inkomsten, die bij ujt de ter hand geno
men werkzaamheden zal trekken, terwij.1 hij 
voorts verplicht is om, indien die inkomsten 
tijdelijk of blijvend wijziging ondergaan, daar
van tijdig vóór he't verschijnen van den eerst
volgenden wachtgeld-termijn nadere opgave 
te doen. Ziin de inkomsten niet vooraf op te 
geven, dan doet hij tijdig vóór het verschijnen 
van eiken wachtgeld-termijn opgave van de · 
inkomsten, die hij sinds het terhandnemen der 
werkzaamheden of sinds de vorige opgave heeft 
genoten. Brengt echter de aard der werkzaam
heden, ter beoordeeling van Onzen Minister, 
mede, dat de inkomsten over een langeren ter
mijn moeten worden berekend, dan geschiedt 
de opgave dienovereenkomstig en wordt op het 
wachtgeld een vermindering toegepast van een 
voorloopig vastgesteld bedrag, onder voorbe
houd van verrekening aan het einde van den 
evenbedoelden termijn. 

Bij de vaststelling van het bedrag der ver
mindering kan onder goedkeuring van Onzen 
Minister van de opgave van den betrokkene 
worden afgeweken. Indien de inkomsten vrij
willig, zonder voldoende redenen, worden 
prijs gegeven of door eigen schuld verloren gaan, 
bliJft niettemin de vermindering tot het Jaat,ste
lijk bepaalde bedrag toegepast. 

Indien een op wachtgeld gestelu" de in dit 
artikel bedoelde opgave nalaat of ook onj uist 
of onvolledig doet, kan het wachtgeld. behou
dens goedkeuring van Onzen Minister, ge
heel of ten deele worden vervallen verklaard . 

De op wachtgeld gestelde wordt geacht door 
het aanvaarden van het wachtgeld te bewilligen, 
dat allen, die daarvoor naar het oordeel der 
betrokken autoriteit in aanmerking komen, 
omtrent zijne omstandigheden alle inlichtingen 
geven, die de betrokken autoriteit zal dienstig 
oordeelen. 

22. Indien de op wachtgeld gestelde een 
hem aangeboden ambt of betrekking, dat of die 
hem naar het oordeel van Onzen Minister in 
verband met zijn persoonlijkheid en omstandig
heden redelijkerwijze kan worden opgedragen, 
weigert te aanvaarden of ook anderszins, indien 
hij in de gelegenheid komt om op een wijze, 
die in verband met zijn persoonlijkheid en om
standigheden, naar het oordeel van Onzen 
Minister, voor hem passend kan worden geacht, 
inkomsten te verkrtjgen, daarvan geen gebruik 

màakt, dan vervalt, onverminderd het bepaalde 
in artikel 23, tweede lid, het wachtgeld voor het 
bedrag, waarmede het wachtgeld, vermeerderd 
met de verzuimde inkomsten, de laatstelijk 
genoten wedde zou hebben overschreden. 

De op wachtgeld gestelde is voorts verplicht, 
zich te gedragen naar de voorschriften, die hem 
door Onzen Minister hetzij in het algemeen, 
hetzij voor eenig bijzonder geval worden ge
geven. strekkende om een ambt of betrekking te 
verkrijgen of tot een andere bron van inkomsten 
te geraken. Bij niet-nakoming van rlie voor
schriften kan het wachtgeld gelieel of ten deele 
worden vervallen verklaarrl. 

De bepaJingen van dit artikel vinden over
eenkomstige toepassing voor <lens.ene, wien het 
voornemen is medegedeelcl. om ztjn betrekking 
op te heffen of de inrichting van zijn dienstvak 
zoodanig te veranderen, dat zijn werkzaamheden 
overbodig zullen worden, in dezer voege, dat, 
indien hij een ambt of betrekking weigert of niet 
van een gelegenheid gebruik maakt, als bedoeld 
in het eerste lid, de toekenning van wachtgeld 
achterwege blijft of slechts tot een verminderd 
bedrag geschiedt en dat bti niet opvolging van 
de voorschriften, als bedoeld in het tweede lid, 
de toekenning van wachtgelrl achterwege kan 
blijven of slechts tot een verminderd bedrag 
geschieden. 

23. H et wachtgeld vervalt. zoodra de op 
wachtgeld ~estelde uit anderen hoofde dan de 
opheffing ziJner betrekking in de termen komt 
om pensioen te genieten. 

Indien tengevolge van de toepass ing van 
artikel 21 of artikel 22 het wachtgeld gelijk zou 
worden aan of dalen beneden het bedrag, het
welk de op wachtgeld gestelde a1s pensioen uit 
hoofde van de opheffing zijner betrekking kan 
genieten, dan vervalt voor den duur daarvan 
het wachtgeld tot het vol!e bedrag. Dit verval 
g>iat, evenals een vermindering met of een verval 
van het volle bedrag van het wachtgeld als 
rechtstreeksch gevolg van art ikel 21 of a rtikel 
22, in met den dag, voorafgaande aan dien, 
waarop de reden van vermindering of verval 
intreedt. 

Voort s kan het wachtgeld worden vervallen 
verklaard, indien de op wachtgeld gestelde zich 
zoodanig gedraagt, dat hij, ware hij in dienst 
gebleven, zou zijn ontslagen, of indien hij zich 
in het buitenland vestigt of geacht moet worden 
aldaar duurzaam te verblijven. 

24. Indien de op wachtgeld gestelde direc
trice, leerares of vrouwelijke beambte in het 
huwelijk treedt, vervalt met ingang van den dag 
van dat huwelijk het wachtgeld. 

25. Aan hem, d ie op wachtgeld zal worden 
of is gesteld, kan, indien hij elders a rbeid o 
bedrijf gaat ter hand nemen. terzake van de 
kosten, die vooe hem aan de daartoe noodige 
verhuizing zijn verbonden, een bedrag worden 
toegekend, indien bij gebreke van die toeken
ning die a rbeid of dat bedrijf door hem redelij
kerwijze niet zou zijn te aanvaarden. 

Dit bedrag wordt niet toegekend, dDn na 
goedkeuring van Onzen Minister. 

26. Het wachtgeld wordt uitbetaald in 
maandelijksche termijnen door het lichaam of 
de vereeniging, voor rekening waarvan de bezol
diging van den op wachtgeld gestelde laatstelijk 
kwam. Met toestemming van den op wacht
geld 5estelde kan de uitbetaling in langere ter-
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mijnen geschieden. Bij overlijden wordt het 
wachtgeld uitbetaald tot aan het einde der 
maand, waarin )let overlijden plaats heeft.. 

27. Vaststellin~ van en wijz·gingin het bedrag 
van het wachtge1d geschiedt door het lichaam 
of de vereeniging, voor rekening waarvan de 
bezoldi~ing van. den op wachtgeld gestelde 
laatstelijk kwam. Deze vaststelling en wijzi
ging geschiedt, evenals de voortzetting, bedoeld 
in artikel 18, laatste lid, niet, dan na goedkeu
ring van Onzen Minister. 

28. Directeuren, leeraren en verder personeel 
worden geacht verlof tot afwezi~heid te hebben : 

a. voor het voldoen aan militaire verplieh
tingen; 

b. voor het, na oproeping krachtens wet of 
Koninklijk besluit, verplicht verschijnen voor 
eenig publiekrechtelijk orgaan of voor eenig 
persoon of college, van overheidswege aange
wezen· 

c. bij ziekte, daaronder beorèpen gebreken, 
zwangerschap of bevalling, welke de uitoefening 
van den dienst beletten ; 

d. voor het afleggen van eenig van Rijks
wege erkend examen : 

e. voor het uitoefénen vau de functie van 
lid eener commissie, belast met het afnemen 
van eenig examen ingevolge de Nijverheids
onderwijswet. 

De betrokkene is verplicht van afwezigheid 
wegens één der gevallen van het eerste lid 
behoorlijk, zoo mogelijk vooraf, mededeeling 
te doen. 

Voor het uitoefenen van de functie van lid 
eener van Rijkswege samengestelde commissie, 
anders dan onder e genoemd, is de goedkeuring 
van Onzen Minister vereischt. Deze goed
keuring wordt niet geweigerd, dan om redenen 
van onderwijsbelang. 

Op zijn verzoek wordt den betrokkene voor 
korten tijd verlof verlee11d in geval van buiten
gewone huiselijke of familieomstandigheden of 
andere buitengewone omstandigheden, die zijn 
aanwezigheid vordere,:,. 

Op zJn verzoek kan den betrokkene studie
verlof worden verleend, doch met stilstand van 
zijne bezoldigmg. 

29. Gedurende den tijd van het verlof, ge
noemd onder a van het vorig artikel, genieten 
directeuren, leeraren en ander personeel : 

. a. voor zo0ver zij zich in werkel\jken dienst 
bevinden voor eerste oefening, geene bezoldi
ging; 

b. voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
bevinden voor herhalingsoefeningen of den 
daarmede in artikel 3, derde lid, van Ons besluit 
van 26 October 1923 (Staatsblad n°. 494) ge
lijkgestelden werkelijken clienst, de volle bezol
diging; 

c. voor zoover zij zich in werkelijken dienst 
bevinden wegens buitengewone omstandig
heden: 

de eerste maand de volle bezoldiging, en daar
na hetgeen deze meer bedraagt dan hunne mili
taire belooning, zulks met inachtneming van het 
bepaalde in artikel 4 van Ons voormeld besluit. 

Zij, die zich hebben verbonden bij het reserve
kader, of op andere wijze militaire plichten vrij
willig op zich hebben genomen, genieten even
eens verlof, zoolang zij zich ingevolge hunne 
verbintenis in werkelijken dienst bevinden, ter
wijl gedurende elke periode van werkelijken 

dienst ten aanzien van het genot hunner bezol
diging geldt hetgeen onder a en b van dit artikel 
is bepaald voor het met die periode het meest 
overeenkomend tijdperk. 

30. Bij verzuim wegens ziekte, die niet aan 
hunne schuld te wijten is, behouden directeuren, 
leeraren en verder personeel gedurende 6 achter
eenvolgende maanden hunne volle bezoldiging 
en gedurende de zes daarop volgende maanden 
de helft van die bezoldiging, waimeer zij zich 
onderwerpen aan de controle-voorschriften, 
gesteld door de vereeDiging of het lichaam, in 
dienst waarvan zij zijn. Zoolang zij zich niet 
aan die voorschriften of aan de daarop gegronde 
voorschriften van hen, die de controle uit
oefenen, onderwerpen, kan de uitbetaling van 
hunne bezoldiging geheel of gedeeltelijk worden 
geschorst. 

Wordt de ambtenaar binnen ééne maand na 
de hervatting van zijne werkzaamheden n11-
ziekteverlof weder ziek, zoo wordt deze laatste 
ziekte voor de toepassing van dit artikel be
schouwd als eene voortzetting van de vooraf
gegane ziekte, tenzij uit eene geneeskundige 
verklaring blijkt, dat zulks niet het geval is. 

31. 1. Aan de gehuwde • vast aangestelde 
vrouwelijke ambtenaar, die hare bevalling 
tegemoet ziet, wordt een verlof verleend, in
gaande ten hoogste 4 en ten minste 3 maanden 
vóór het tijdstip, waarop de bevalling kan 
worden verwacht, en eindigende ten hoogste 
twee maanden en ten minste één maand nà de 
bevalling. 

2. Over den tijd van dit verlof blijft de 
vrouwelijke ambtenaar in het genot van de helft 
van hare bezoldiging. 

3. Is zij twee maanden na de bevalling, vol
gens het oordeel van den behandelenden of 
controleerenden geneesheer, niet in staat hare 
werkzaamheden aan de school te hervatten, 
dan kan haar een verlof wegens ziekte worden 
toegestaan voor ten hoogste zes maanden, 
gedurende welken tijd zij in het volle genot 
van hare bezoldiging zal zijn. 

4. Blijkt bij het verstrijken van het verlof, 
in het vorig lid bedoeld, uit een rapport van den 
geneesheer, dat de vrouwelijke ambtenaar nog 
niet in staat is bare werkzaamheden te her
vatten, dan kan haar opnieuw voor ten hoogste 
zes maanden verlof worden verleend. Over 
den tijd van dit verlof wordt haar de helft van 
hare bezoldiging uitbetaald. 

32. Aan den zieken ambtenaar, die binnen 
anderhalf jaar iu het geheel gedurende meer dan 
een jaar verf of wegens ziekte heeft genoten, 
kan op grond van die ziekte eervol ontslag 
worden verleend, zulks met ingang van een dag, 
~.ie niet vroeger ligt dan drie maanden na dien, 
waarop de mededeeling van het ontslag aan den 
ambtenaar wordt toegezonden. 

33. De disciplinaire straffen zijn, 
a. schriftelijke berisping ; 
b. schorsing voor ten hoogste drie maanden, 

al dan niet met geheele of gedeeltelijke inhou
ding van bewldiging; 

c. ontslacr. 
34. De disciplinaire straffen worden uit

gesproken: 
ten aanzien van Rijksscholen door Onzen 

Minister; 
ten aanzien van bijzondere scholen door het 

s~hoolbestuur; 
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ten aanzien van gemeentelijke scholen door 
burgemeester en wethouders. 

35. Van het opleggen van eene straf ont-
. vangt de gestrafte onverwijld kennis door toe-
7.ending van een afschrift van het beRluit tot 
strafople~ging. Daarbij wordt hem tevens 
schrifte]tJk medegedeeld, vóór welken datum 
hij bij Ons in hooger beroep kan komen. 

Een en ander gPschiedt bij aangeteekenden brief. 
86. De straf, behalve die van schriftelijke 

berisping, wordt niet ten uitvoer gelegd, zoolang 
zij niet. onherroepel\jk is geworden, tenzij bij de 
.strafoplegging, om dringende redenen van 
openbaar belang. onmiddellijke tenuitvoer-
1eg§. ng is bevolen. 

8,. Van eene uitspraak tot het opleg~en van 
-eene disciplinaire straf, bedoeld in artikel 33, 
kan de betrokkene binnen 30 dagen na den dag, 
·waarop de in artikel 85 van dit besluit gen'lemde 
.afsc,hriften ter post zijn bezorgd, bij Ons in 
.hooger beroen komen. 

88. Onverminderd het in artikel 30 van dit 
beslmt bepaalde, kunnen directeuren, leeraren 
-en ander personeel worden geschorst : 

a. wanneer eene strafrechtelijke vervolging 
tegen hen wordt inr,esteld; 

b. wanneer dP disciplinairP straf van ontslag 
is opgelegd, en die strat nog niet voor tenuitvoer
legging vatbaar is , 

c. wanneer schorsing naar het oordeel van 
.het tot schorsing bevoegd orgaan wordt gevor
derd door het belang van den dienst. 

De in dit artikel $enoemde schorsing wordt 
uitgesproken door de m artikel 84 van dit besluit 
aangewezen autoriteit. 

39. Van het ingevolge het vorig artikel ge
nomen besluit tot schorsing ontvangt de be
trokkene onverwijld kennis door toezending 
van een afschrift. Daarbij wordt hem tevens 
schriftelijk medegedeeld, vóór welken datum 
hij bij On$ in beroep kan komen. 

40. Tijdens schorsin~. als bedoeld in artikel 
ö8 van dit besluit, wort1t de bezoldiging op de 
gewone wijze uitbetaald. 

41. De bezoldiging van het personeel der 
Rijks- en van Rijkswege gesubsiclieerde bijzon
dere en gemeentelijke scholen, bedoeld in artikel 
11 der Nijverheidsonderwijswet. geschiedt over
-eenkomstig de regelen, vervat in de bijlagen van 
dit besluit. 

Op het personeel van de in het vorig lid ~e
noemde scholen wordt overeenkomst\~ de oe
palingen van Ons besluit van 28 November 
1922 (Staatsblad n°. 638) verhaal uitgeoefend. 

42. Het in het voorgaand artikel bedoeld 
personeel geniet, voor zoover het een dag
betrekking vervult, welke als hoofdbetrekking 
is aan te merken, boven en behalve de wedde en 
toelagen, naar de regelen vervat in de bijlagen 
van dit besluit toe te kennen. gedurende het 
jaar 1925, bij wijze van tijdelijke toel~ge. voor 
hunne wettige of wettelijk erkende, zoomede 
voor de uit een vroeger huwelijk van hun echt
genoot ~esproten kinderen, beneden clen leeftijd 
van 18 Jaar, die zij op den lsten ,Januari van het 
jaar bezitten, eene kindertoelage, bedragende 
per kind 3 ten honderd van de wedde, met in
begrip van toelagen, die zij op dien datum, of 
bif latere inclieusttrPding, op den datum van in
diensttreding geniet,en, zulks met dien ver
stande: 

a. dat de toelage, behoudens het bepaalde 1 

in het tweede en derde lid, ten minste f 50 en 
ten hoogste in totaal f 200 per kind per jaar 
bedraagt; 

b, dat, ingeval beide ouders eene betrekking 
bekleeden, waarin gelijke kindertoelage wordt 
genoten, uitsluitend rekening wordt gehouden 
met de wedde of het totaal aan wedden, met 
inbegrip van de toelagen, van den hoogst
bezoldigden ouder ; 

,,. dat, indien de andere ouder, anders dan 
op grond van dit artikel. ten laste van 's Rijks 
schatkist eene kindertoelage geniet. de in dit 
artikel bedoelde toelage slechts wordt uit~ 
gekeerd, indien en voor zoover deze toelage 
hooger is dan hetgeen door den anderen ouder 
uit evengenoemden hoofde wordt genoten. 

Voor de betrekkingen, clie bezolcligd worden 
met een evenredig gedeelte van de wedde va,n 
een andere betrekking, geldt als minimum een 
in dezelfde evenredigheid bepaald gedeelte van 
het in het eerste lid, onder a, gestelde mi
nimum. 

0.-:.verminderd het bepaalde in het vorig lid, 
geldt het in het eerste lid, onder a, gestelde 
minimum niet voor de betrekkingen, welke als 
nevenbetrekkingen zijn te beschouwen, tenzij de 
ambtenaar meer dan Mn van dergelijke betrek
kingen bekleedt en daarin een volle dagtaak 
vindt, in welk geval, indien de toelage over de 
gezamenlijke bezoldiging minder bedraagt dan 
het evengenoemde min.imum, die toelage met 
dat verschil wordt verhoogd. 

48. In gevallen, waarin dit besluit niet voor
ziet en de bepalingen van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 toe
passing vinden. kan Onze Minister overeen
komsti~ deze bepalingen eene beslissing nemen. 

In bijzondere gevallen kan, wanneer daartoe 
gegronde redenen bestaan, met machtiging van 
Onzen :Minister van de regelen. bedoeld in 
artikel 41, woràen afaeweken. 

44, Ons besluit van 4 Juni 1923 (Staatsblad 
no, 250) is vervallen. 

Overgangsbepalingen. 

45. Aan op 31 December 1924 in dienst 
zijnde gehuwde mannelijke directeuren. leeraren 
en ander personeel, genoemd in de bijlagen B 
en C. en aan hen, op 31 December 1924 in dienst 
en in die bijlagen genoemd, clie kunnen aan
toonen, dat zij op dien datum uit anderen hoofde 
kostwinner zijn van een gezin, wordt gedurende 
het jaar 1925. in de dagbetrekking, welke als 
boofdoetiekking aan te merken, een persoon
lijke toelage toegekend ten bedrage van het 
verschil tusschen 90 ten honderd van het bedrag, 
dat zij op 1 Januari 1925 zouden hebben genoten 
aan wedde en toelagen volgens de bepalingen 
van Ons besluit van 4 Juni 1923 (Staatsblad n°. 
250), zooals dat luidde vóór rle daarin bij Ons 
besluit van 20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 310) 
aangebrachte wijzigingen, indien dit van kracht 
ware gebleven en het bedrag, dat zij thans op 
1 Januari 1925 genieten aan wedde en toelagen 
volgens de bepalingen van dit besluit. Het in 
den vorigen volzin bepaalde vindt overeen
komstige toepassing voor de overige op 31 De
cember 1924 in dienst zijnde ambtenaren, ge
noemd in de bijlagen B en C, in dier voege, dat 
het in dien volzin genoemde percentage wordt 
gesteld op 80. 

De persoonlijke toelage, in het eerste lid be-
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doeld, wordt voor hen, wier wedde op 31 De
cember 1924 werd geregeld overeenkomstig de 
bepalin~en van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren, berekend met inacht
neming van de bepalingen van dat Bezoldiwngs
besluit, zooals dat luidde vóór de daarin bij Ons 
besluit van 23 April 1924 (Staatsbltul n°. 200) 
aa.ngebrachte wijzigingen, met dien verstande 
evenwel, dat voor zoover de bezoldiging van 
directeuren en leeraren was geregeld overeen
komstig die der Rijks hoogere burgerscholen 
met 3- en 5-jarigen cursus, de berekening der 
persoonlijke toelage geschiedt met inachtne
ming van de bepalingen van Ons besluit van 
25 i\Iei 1923 (Staatsblad n°. 217). 

De persoonlijke toelage, bedoeld in het lste 
lid, wordt herzien met mgang van den datum, 
waarop wijziging komt in de wedde of in de toe
lagen, berekend volgens de bepalingen van dit 
besluit. 

Voor directeuren, aan wier functie volgens 
Ons besluit van 4 Juni 1923 (Staatsblad n°. 250), 
zooals dat luidde vóór de daarin bij Ons besluit 
van 20 Juni 1923 (Staatabûul n°. 310) aange
br,ichte wjjzigingen, een hooger salaris of 
maximum salaris was verbonden dan f 6000, 
worden, voor zoover en voor zoolang hunne 
wedden volgens dit besluit meer zouden be
dragen dan de wedden, waarop zij volgens 
Ons besluit van 4 Juni 1923 (Staatsblad n°. 250) 
na de daarin bij Ons besluit van 20 Juni 
1924 (Staatsblad n°. 310) aangebrachte wijzi
gingen, aanspraak zouden hebben gehad, die 
wedden verminderd tot het bedrag, dat hun zou 
zijn toegekend, indien ten aanzien van de door 
hen bekleede functie het laatstgenoemd besluit 
van kracht ware gebleven. 

Voor directeuren, bedoeld in het 2de lid van 
dit artikel. vindt artikel 30a van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 
overeenkomstige toepassing. 

De bezoldiging van op 31 December 1924 in 
dienst zijnde directeuren, leeraren en ander per
soneel wordt, met inachtneming van het be
paalde onder 15 van de Algemeene Bepalingen, 
vermeld in de Bijlage A, behoorende bij dit 
besluit, met ingang van dien datum vastgesteld 
naar den diensttijd, welke op dien datum is ver
kregen onder de op 31 December 1924 van kracht 
zijnde regeling. 

Voor het op 31 December 1924 in dienst 
zijnde personeel, genoemd in de bijlage D van 
dit besluit, vinden het le en 2e I d van dit artikel 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
echter, dat de persoonlijke toelage voor hen, die 
werkzaam zijn in de gemeenten of gedeelten van 
gemeenten der 3e klasse beperkt wordt tot 
percentages, onderscheidenlijk van 85 en 75. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State en aan de Alge
meene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 31 st•·n Januari 1925. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschap'J)en, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 9 FQbr. 1925.) 

BIJL.AGE A. 

ALGEMEENE BEPALINGEN omtrent de be
zoldiging van directeuren, l.eeraren en verde1· 
personeel, ge1wemd in de bijlagen B en G aan 
de Rijks- en van Rijkswege gesubsidieerde 
bijzondere en gemeentelijke nijverlteids
schol.en. 

1. De bezoldigingen zijn vermeld zonder 
aftrek wegens standplaats. Deze aftrek, zoo
mede de rangschikking der gemeenten of onder
cleelen van gemeenten in klassen, is dezelfde. 
als die geldt of zal gelden voor de burgerlijke 
Rijksambtenaren. 

2. Voor de toepass.ing van het onder 1 be
paalde wordt als standplaats aangemerkt de 
gemeente of het onderdeel eener gemeente, 
waar de betrokkene zijne werkzaamheden moet 
verrichten, of wel de gemeente of het onderdeel 
eener gemeente, hem onder goedkeuring van 
den Mmister als standplaats aangewezen. 

3. Wegens het genot van woning wordt, 
behalve in de gevallen, dat dit genot in het bij
zonder is of wordt toegekend als belooning voor 
het vervullen eener nevenbetrekking, op de be
zoldiging, met inbegrip van alle toelagen, uitge
zonderd de kindertoelage, een aftrek toegepast 
van 15 ten honderd. Heeft de inwoning tevens 
ten doel de bewaring van het gebouw, dan be
draagt de aftrek 10 ten honderd. Indien de 
ambtenaar aantoont, dat de huurwaarde der 
woning, bepaald naar art. 10 der Wet op de 
personeele belasting 1896, minder bedraagt dan 
de aftrek, wordt deze op het bedrag van die 
huurwaarde gesteld, met dien verstande, dat de 
aftrek voor inwoning wegens bewaring nimmer 
daalt beneden een bedrag, overeenkomend met 
7 ten honderd en voor inwoning, die niet met 
bewaring gepaard gaat, beneden een bedrag, 
overeenkomend met 10 ten honderd van de 
bezoldiging met inbegrip van alle toelagen, 
uitgezonderd de kindertoelage. 

4. Wegens het genot van vuur en licht, 
zonder genot van kost en inwoning, wordt, 
behalve m de gevallen, dat dit genot in het bij
zonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervullen eener nevenbetrekking, een 
aftrek toegepast van 3 ten honderd, tot een 
maximum van f 100. 

Voor het genot van over eene leiding geleverd 
water wordt een aftrek toegepast van 5 ten 
honderd van den ter zake van het genot van 
woning toegepasten aftrek, tot een maximum 
van f 25. 

5. Op het salaris van concierges aan dag
scholen, die de zorg hebben voor avondscholen 
in het gebouw der dagschool, wordt geen kor
ting toegepast voor het genot van woning. 
Hebben zij niet het genot van woning, dan kan 
hun daarvoor boven hunne wedde eene toelage 
worden verleend overeenkomende met 15 pct. 
dier wedde, tot een maximum van f 200. 

6. ·wegens het genot van kost en inwoning 
wordt een aftrek toegepast van f 80 per maand 
voor directrices van nijverheidsscholen voor 
meisjes en van f 60 per maand voor leeraressen 
en huishoudsters aan zoodanige scholen. Deze 
aftrek heeft plaats van de wedde, berekend voor 
een gemeente der le klasse ; het overblijvende 
bedrag wordt, zoo noodig, verminderd naar 
gelang van de klasse, op de wijze als onder 
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1 is bepaald. Bij de berekening van dezen af
trek wordt een gedeelte van een week voor een 
~·olie week berekend. 

7. De voor periodieke verhooging gestelde 
tijdvakken vangen aan met den eersten dag der 
maand. Bij verhoogingen uit anderen hoofde 
is deze bepalin~ ook van toepassing. Dienst
t ijd, vervuld voór den 21-jarigen leeftijd, telt 
voor de periodieke verhoogingen niet mede. 
Bij de vaststelling van den totalen diensttijd 
worden onderdeelen van een maand venvaar
loosd, indien zij minder dan 16 dagen omvatten 
en voor een volle maand geteld, indien zij 16 of 
meer dan 16 dagen omvatten. 

8. Bij ongesteldheid of afwezigheid van den 
directeur of de direotrice heeft de leera(a)r(es), 
met de t ijdelijke waarneming van het directoraat 
belast, voor den tijd der waarneming recht op 
eene belooning, indien de waarneming ten 
minste 4 weken achtereen heeft geduurd. Voor
stellen dienaangaande worden aan de goed
keuring van den Minister onderworpen. 

9. Omtrent de salarissen van directeuren 
van en van leeraren aan scholen, cursussen of 
leergangen, in deze regeling niet genoemd, zoo
mede omtrent die van leeraren of leeraressen, 
welke onderwijs geven in vakken, waarvoor geen 
wettelijke bevoegdheid bestaat, beslist de 
J\Iinister. 

10. Samenvallende dienstjaren aan twee of 
meer scholen of aan scholen en in de praktijk 
worden bij het vaststellen van den diensttijd 
niet afzonderlijk medegerekeud. 

ll. De tijd, gedurende welken verlof wordt 
genoten in de gevallen in artikel 28 omschreven, 
komt van rechtswege in aanmerking als dienst
tijd , geldig voor de toekenning van periodieke 
verhooging. 

12. Indien bij verandering van leera(a)r(es) 
of leervak eene pauze wordt gehouden, behoort 
deze op den lesrooster te worden aangegeven 
en mag deze in geen geval van de ondenvijs-uren 
worden afgenomen. 

13. Of aan de Nijverheidsscholen admini
stratief of bedienend personeel zal zijn verbon
den, wordt door den Minister bepaald. Voor
stellen dienaangaande behoeven zijne goed
keuring. 

14. De benoeming van een leeraar tot direc
teur wordt beschouwd als een bevordering, 
waarbij ten minste de wedde wordt toegekend, 
d ie onmiddell ijk gelegen is boven het bedrag 
- gerekend naar dezelfde klasse van gemeenten 
- dat den betrokkene op den datum der be-
vordering als leeraar toekomt. 

15. De laatste 2 periodieke verhoogingen 
worden alleen toegekend aan de mannelijke 
ambtenaren, die gehuwd zijn of gehuwd zijn 
geweest., zoomede aan de vrouwelijke ambte
naren, die gehuwd zijn geweest, zoolang zij niet 
zijn hertrouwd, zulks met dien verstande, dat 
bij eventueelen hertrouw de verhoogingen, die 
reeds zijn verkregen, bl ijven toegekend. 

16. De wedde van een ambtenaar, wien in 
verband met het bepaalde onder 15 één of meer 
periodieke verhoogmgen niet z~jn toegekend, 
zal niet lager worden gesteld dan 90 ten honderd 
van het bedrag der wedde, dat hem zou zijn toe
gekomen, indien het bepaalde onder 15 daarop 
met ware toegepast, zulks met dien verstande, 
dat het verschil in totaal niet meer mag be
dragen dan f 400. 

17. Aan directeuren en leeraren, die den 
23-jarigen leeftijd hebben volbracht en gehuwd 
zijn of gehuwd zijn geweest en ten minste 2 
dienstjaren hebben, kan, indien zij in hunne 
dagbetrekking, welke als hoofdbetrekking is aan 
te merken, een salaris genieten van minder dan 
f 2000, onder goedkeuring van den M.inister, 
een persoonlijke toelage worde1• toegekend. 

18. I. De bezoldiging van een ambtenaar 
wordt nit-t langer uitbetaald dan tot en met den 
dag van zijn overlijden. 

II. Zoo spoedig mogelijk na bet overlijden 
van den ambtenaar ,vordt aan zijn ,veduwe een 
bedrag uitgekeerd, gelijkstaande met de bezol
diging van den overledene over een tijdvak van 
zes weken. Laat de overledene geen· weduwe 
na , dan ~eschiedt de uitkeering ten behoeve 
van de mlllderjarige wettige of erkende natuur
lijke kinderen van den ambtenaar. Ontbreken 
ook zoodanige kinderen, dan geschiedt. de uit 
keering. indien de overledene kostwinner was 
van ouders, broers, zusters of meerderjarige 
kinderen, ten behoeve van deze betrekkingen. 

III. Indien een overleden ambtenaar geen 
betrekkingen als genoemd onder II nalaat, kan 
het daar bedoelde bedrag door de vereeniging 
of het lichaam, in dienst waarvan hij was, geheel 
of gedeeltelijk worden uitgekeerd voor de be
taling van de kosten der laatste ziekte en der 
begrafenis, zoo de nalatenschap van den over
ledene voor de betaling dier kosten ontoerei
kend is. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 J anuari 
1925 (Staatsblad n°. 27). 

BIJi AGE B. 

Mij bekend, 
De Minist,er van Onderwijs, 
Kunsten en lV e!Enschappen, 

J . TH. DE Vrs~ER. 

BEZOLDIGING van directeuren, leeraren en 
vertier personeel atr.n Rijksnfi•1erheidssclwlen. 

I. Rijksinstituut tot opleiding van teeken
leeraren, gevestigd te Amsterdam. 

Het salaris van den directeur bedraagt 
f 5500, n a ~. 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 200. 

De ten tijde van het van kracht worden van 
deze regeling in functie zijnde directeur geniet 
boven zijne wedde een vaste toelage van f 500. 

Diensttijd als directeur eener middelbare 
technische school, middelbare kunstnijverheids
school, hoogere burgerschool of van daarmede 
gelijk te stellen inrichtingen van middelbaar 
of voor1'ereidend hooger onderwijs telt ten volle 
mede: diensttijd als directeur eener lagere dag
nijverheidsschool voor de helft, tot een maxi
mum van 6 jaren. 

Het salaris en de diensttijd van de leeraren 
in de technische, theoretische en t eekenvakken 
en van die in lichamelijke opvoeding worden 
geregeld op dezelfde wijze. als aangegeven voor 
de leeraren in die vakken in Bijlage C, Groep 
IA 2. 

Indien deze leeraren in de avonduren ond er
wijs geven, wordt hunne bezoldiging daarvoor 
geregeld op dezelfde wijze, als aangegeven voor 
de leeraren in Bijlage C, Groep I A- 3. 

Het salaris en de diensttijd van de leeraressen 
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in kunstnaaldwerk en aanv!)rwante vakken bij 
de opleiding van leerkrachten voor het nijver
heidsonderwijs aan meisjes worden, zoowel voor 
dag- als voor avondonderwijs, geregeld op de
zelfde wijze, als aangegeven voor die leeraressen 
in Bijlage C, Groep III 2. 

Het salaris van den ambtenaar van admi
nistratie bedraagt f 1500, na 2, 4 en 6 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 200, ep na 8, 
10 en 12 dienstjaren telkens te verboogen met 
f 100. 

Het salaris van den amanuensis of amanu
ensis-c0ncierge bedraagt f 1300, na 2 en 4 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 200 en na 6, 
8, 10 ,m 12 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100 . 

Het salari~ van den concierge bedraagt f 1400, 
na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100 en na 8 en 10 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 50. 

II. Rijksschool voor de klei- en aardewerk
industrie met daaraan verbonden Rijksproef
station en voorlichtingsdienst ten bate van de 

nijverheid, gevestigd te Gouda. 
Het salaris van den directeur, tevePs direc

teur van het Rijksproefstation en den voor
lichtingsdienst, bedraagt f 5000, na 2, 4, 6, 8 en 
10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 300. 

Diensttijd als directeur · eèner middelbare 
technische school, middelbare kunstnijverheids
school, hoogere burgerschool of van daarmede 
gelijk te stellen inrichtingen van middelbaar 
of voorbereidend hooger onderwijs tf'lt ten volle 
mede ; diensttijd als directeur eener lagere dag
nijverheidsschool voor de helft, tot een maxi
mum van 6 jaren. 

De ten tijde van het van kracht worden van deze 
regelin.s_ in functie zijnde directeur wordt geacht 
op 31 JJecember 1924 zes dienstjaren te hebben 
vervuld. 

Het salaris van de leeraren in teekenen en 
schilderen, modelleeren en bcetseeren en de 
theoretische vakken bedraagt bij minder dan 
21 lessen per week f llO per wekelijksche les 
per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 10 en na 14, 16, 18 en 20 
dien8tjaren telkeQ.s te verhoogen met f 7,50. 

Voor de lessen boven 20 wordt het salaris 
verhoogd met f 50 per -:vekelijksche les per jaar, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 

Het s<.ilaris van den leeraar in scheikunde, 
tevens scheikundige bij het Rijksproefstation 
en den voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
nijverheid, bedraagt- f 3000, na 2, 4, 6 en 8 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 200, en na 10, 
12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 100. 

He~ salaris van den ten tijde van het van 
kracht worden van deze regeling in functie 
zijnden leeraar in scheikunde, t'lvens schei
kundige bij het Rijksproefstation en den voor
lichtingsdienst t.en behoeve van de nijverheid, 
bedraagt f 3600, na 2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ea 18 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Ten aanzien van den diensttjjd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent voor deze 
leeraren is bepaald in Bijlage . C, Groep .I A 2. 

Het salaris van den werkmeester bedraagt 
f 1400, na 2, 4 en 6 dienstjaren telkens te ver-

hoogen met f 200 en na 8, 10 en 12 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

Het salaris van den concier~e bedraagt 
f 1400, na 2 en 4 dienstjaren telirnns te ver
hoogen met f 100 en na 6 en 8 dienstjaren t el-
jrnns te vérho9gen met f 50. · 

III. Rijksrietvlechtschool te Noordwolde. 
Het salaris van den directeur bedraagt voor 

dag- f.'n avondschool f 4000, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd als directeur eener ambachtssr,hool 
of daarmede gelijk te stellen inrichting voor 
dagnijverheidsonderwijs t elt ten volle mede. 

Het salaris van de leera.ren in teekenen, voort
gezet algemeen ontwikkelend onderwijs en mo
derne talen, bedraagt voor dag- en avond
onderwijs i 2500, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 
en 20 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 100. 

Het salaris van de leeraren in riet.lechten 
bedraagt voor dag- en avondonde,w~is f 2000, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 100. 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent is bepaald 
in Bijlage C, Groep I B 2. 

Het salaris van den concierge bedraagt 
f 1400, na 2 en 4 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 100 en na 6 en 8 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 50. 

IV. Rijksvak- en kunstnijverheidsschool tot 
opleiding van goud- en zilversmeden en hor-

logemakers, gevestigd te Schoonhoven. 
Het salaris van den directeur voor dag- en 

avondschool bedraagt f 5200, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Het salaris van den ten tijde van het van 
kracht worden van deze regeling in functie 
zijnden directeur bedraagt f 6500. 

Dienstjaren, doorgebracht als directeur eener 
ambachtsschool of van een daarmede gelijk te 
•tellen inrichting voor dagnijverheidsontler
wijs, tellen ten volle mede. 

Het salaris en de diensttijd van de leeraren 
worden voor dag- en avondschool geregeld op 
dezelfde wijze, als aangegev1>n voor de leernren 
in Bijlage C, Groep I B 2. 

Het salaris van den ten tijde van het van 
kracht worden van deze regeling in functie 
zijnden leeraar, tevens plaatsvervangend direc
teur, F. A. TEPE bedraagt. f 4700 en dat van 
den leeraar F. A. HooGENDJ.JK f 3400. 

Het salaris van den concierge bedraagt 
f 1400, na 2 en 4 dienstjaren telken8 te ver
hoogen met f 100 en na 6 en 8 dienstjaren tel
kens ie verhoogen met f 50 . 

V. Rijksschool voor leerlooiers en schoen
makers met daaraan verbonden Rijksproef
station en voorlichtingsdienst ten bate van de 

lederindustrie, gevestigd te Waalwijk. 
Het salaris van den directeur, tevens direc

teur van het Rijksproefstation en den voor
lichtingsdienst, bedraagt f 5000, na 2, 4, 6, 8 en 
10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 300. 

Diensttijd als dfrecteur e~ner ambachtsschool 
of van een daarmede gelijk te stellen inrichting 
voor dagnijverheid onderwijs telt ten volle mede. 
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Het salaris van den !eeraar-looimeest-er, den 
leeraa,· voor de machinale schoenmakerij en, den 
leeraar in hand- en maatschoenmaken bedraagt 
f 3000, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren t elkens te 
verhoogen met f 200 en na 10, ·12, 14, 16, 18 en 
20 dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Het salaris van de leeraren in scheikunde, 
teekencn, boekhouden, hulp bij b1>d1'ijfsonge
vallen en $ezondheidsleer, wordt geregeld op 
dezelfde wi1ze, als aangegeven voor de leeraren 
in teekenen en schilderen aan de Rijksschool 
te Gouda. 

Het salaris en de diensttijd der leeraren in 
machineleer en voortgezet algemeen ontwikke
le~d onderwijs worden geregeld op dezelfde 
WIJZe, als aangegeven voor deze leeraren in Bij
la()'e C, Groep I B 2. 

Het salaris van de practijkleeraren bedraagt 
f 1600, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Indien deze leeraren in de avonduren onder
wijs geven, wordt de bezoldiging daarvoor ge
regeld op dezelfde wijze, als aangegeven voor 
de leeraren in Bijlage C, Groep I C I b. 

Ten aanzien van den diensttijd wordt ver
wezen naar hetgeen daaromtrent is bepaald 
voor de leeraren, genoemd in Bijlage C, Groep 
I B 2 b. 

Het salaris van den ambtenaar van admi
nistratie bedraagt ten hoogste f 300. 

Het salaris van den concierge bedraagt 
f 1400, na 2 en 4 dienstjaren telkens t-e ver
hoogen met f 100 en na 6 en 8 dienstjaren tel
kens t-e verhoogen met f 50. 

VI. ,Rijkslandbouwhuishoudschool "de 
Rollecate". 

H et salaris van de directric(;l bedraaot 
f 3000, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telke~s 
te verhoogen met f 200. 

Het salaris van de leeraren, de leeraressen en 
d~. huishoudster wordt geregeld op dezelfde 
WIJze, als a~ngegeven in Bijlage C, Groep III 2. 

Ten aanzien van den d iensttijd der dirp.ctrice 
en van het overige personeel ;vordt verwezen 
naar hetgeen daaromtrent is bepaald voor dit 
personeel in Bijlage C, Groep III. 

Het salaris van den concierge bedraagt 
f 1400, na 2 en 4 dienstja ren telkens te ver
hoogen met f 100 en na 6 en 8 dienstjaren tel
kens te verh0og

1

en met f 50. 

VII. Rijkslandbouwhuishoudonderwijs . 

Het salaris en de diensttijd der leeraressen 
biJ. dit onderwijs worden geregeld op dezelfde 
WIJZe, als aangegeven voor de leeraressen, ge
noemd in Bijlage C, Groep III 2. 

VIII. Visscherij-vnderwijs . 

H et salaris van den assistent-Rijksvisscherij
leeraar bedraagt f 1000, na 2, 4, 6, 8 en 10 
-.!.ienstjaren telkens te verhoogen met f 100. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 Januari 
1925 (Staritsblad n°. 27). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
[( unsten en Wetenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 

13IJLAGE C. 

BEZOLDIGING van direcieurer,,, leeraren en 
verder personeel aan de van, Rijkswege ge
subsidieerde bijzondere . e1t., ~emeentelijke 
nij•:erheidsscholen, , , , 

' GROEP I. 
Scholen voor middelbaar ondenvijs in "tech
niek en nijverheid", ,,nijverheidskunst en kunst
ambacht", ,,den mijnbouw" en scholen voor 
lager onderwijs in "ambacht of handwerk", 
.,nijverheid, niJverheidskunst en kunstambacht" 

en .. speciale vakken". 
(Academies, Middelbare Technische Scholen, 
Kunstnijverheidsscholen, Dagambachtsscholen, 
Avonds~holen voor theoretisch en practisch 
nijverheidsonder,vijs voor jongens, en scholen 

voor speciale vakken.) 
A. Middelbare scholen voor "techniek en 
nijverheid", voor " nijverheidskunst en kunst

ambacht" en voor "den mijnbouw". 
I. Academies, Middelbare Technische Scholen 

en daarmede gelijk te stellen inrichtingen. 
(o.a. Hoogere Textielschool te Enschede en 

Mijnschool te Heerlen.) 

l. Directeuren. 
a. Het salaris der directeuren van inrich· 

t ingen, aan welke avondonderwijs wordt ge
geven, of waaraan zelfstandige avondcursussen 
z.ijn verbonden, bedraagt f 6000, na 2, 4, 6, 8 en 
10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

b. H et salaris der directeuren van inrich
t ingen, waaraan geen avondonderwijs wordt 
gegeven, bedraagt f 5500, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

c. Het salaris van den directeur der middel
bare technische- en ambachtsschool te Sneek 
bedraagt f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
middelbare technische school, hoogere burger
school of daarmede gelijk te stellen inricht-ing 
van middelbaar of voorbereidend hooger 
ondenvijs, telt ten volle mede ; diensttijd als 
directeur eener lagere dagnijverheidsschool voor 
de helft tot een maximum van 6 jaren. 

De directeuren zullen in den regel op den 
lesrooster moeten voorkomen voor tenminste 
drie lesuren per week. 

2. Leeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren in de technische, theoretische 

en teekenvakken . 
b. leeraren in ·lichamelijke opvoeding; 
c. leeraren in de practische vakken, in het 

bezit van eene door de wet geëischte bevoegd
heid voor die vakken of in het bezit van eene 
wettelijke bevoegdheid voor het ondenvij s in 
de teekenvakken ; 

d. leeraren in de practische vakken, niet in 
het bezit van eene der onder c bedoelde be
voegdheden. 

Het salaris der leeraren, onder a bedoeld, 
bedraagt bij minder dan 21 lessen per week f 125 
per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 12,50. 
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Voor lessen boven 20 wordt het salaris ver
. hoogd met f 50 per wekPlijksche les per jaar, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 die:Pstjaren 
telkens te verhoogen met f 5. 

Aan leeraren, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te Delft, of daarmede gelijk te 
stellen diploma's, voor zoover zij bovendien ten 
minste twee jaren in het bedrijfsleven zijn werk
zaam geweest en aan doctoren, gepromoveerd 
aan eene Nederlandsche universiteit of hooge
school, wordt na 22 dienstjaren nog een ver
hooging toegekend van f 12,50 per wekelijksche 
les per jaar, bij minder dan 21 lessen en voor 
lessen boven 20 van f 5. 

Leeraren, in het bezit van het diploma van 
ingenieur, verkregen aan de Technische Hooge
scliool te Delft, of daarmede gelijk te ste!Ien 
diploma's, voor zoover zij bovendien ten minste 
twee jaren in het bedrijfsleven zijn werkzaam 
geweest en doctoren, gepromoveerd aan eene 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool, 
krijgen deswege vier dienstjaren vergolden. 

De voor de leeraren onder Groep II A 2 
vermelde gelijksoortige bepaling is eventueel 
ook op de leeraren dezer scholen van toepassing. 

Doctorandi;die het doctoraal examen aan een 
Nederlandsche universiteit of hoogeschool heb
ben afgelegd en ingenieurs, die hun diploma aan 
de Technische Hoogeschool te Delft of daarmede 
gelijk te stellen hoogeschool hebben verkregen, 
krijgen deswege twee dienstjaren vergolden. 

Op het salaris van leeraren, die in geen der 
door hen te onderwijzen vakken volledige 
bevoegdheid bezitten voor de school waaraan 
zij werkzaam zijn, met uitzondering van hen, 
die, onderwijs gevende in het technîsch teeke
nen, reeds vóór 19 Juli 1910 en sinds onafge

. broken aan een dezer scholen met dit onderwijs 
waren belast, wordt een aftrek van 15 % toe
gepast. 

Op de salarissen van leeraren in wiskunde en 
mechanica, respectievelijk in het bezit der akte 
IP of K2, op die van leeraren in stoomwerk
tuigkunde en scheepswerktuigkunde en op die 
van oud-officieren, die, zonder in het bezit te 
zijn van de vereischte wettelijke bevoegdheid, 
reeds vóór 1 Januari 1922 onderwijs gaven in 
een dezer vakken, met vaste aanstelling als zoo
danig, en op die van leeraren in vreemde talen 
in het bezit der akte A (M. 0.) voor de vreemde 
talen, indien zij als zoodanig vóór 1 .Januari 
1923 een vaste aanstelling aan eene middelbare 
technische school hadden, wordt een aftrek van 
15 % niet toegepast. 

Op het salaris van de op 31 December 1924 
aan middelbare technische scholen werkzame 
leeraren, die op dien datum m het bezit waren 
van twee akten, welke elk afzondeilijk bevoegd 
maken tot het geven van onderwijs aan · een 
H. B. S. met 3-jarigen cursus, uitgezonderd de 
akte voor schoonschrijven, wordt een aftrek 
van 15 % niet toegepast. 

Het salaris der leeraren, onder b bedoeld, 
bedraagt bij minder dan 21 lessen per week 
f 110 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8 
en 10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 
en na 12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens met 
f 7,50. 

Voor lessen boven 20 wordt het salaris ver
hoogd met f 50 per wekelijksche les per jaar, na 
2. 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens 
met f 5 . 

De door de leeraren, onder a en b bedoeld, 
te geven lessen zijn lessen van 50 minuten. 

Aan de leeraren, die de directeuren bij de 
waarneming van het directoraat ter zijde staan, 
kan onder goedkeuring van den Minister aan 
het einde van het jaar een toelage worden 
verleend in verband met de uitgebreidheid en 
belangrijkheid der bewezen diensten. 

Het salaris van vast aangestelde leeraren, die 
gedurende 4 achtereenvolsende jaren aan de
zelfde school werkzaam ziJn geweest, mag niet 
naar een lager getal lessen worden berekend dan 
zij hebben gegeven in het jaar, toen dat getal 
lessen het kleinst was, tot een maximum van 26, 
onverminderd de verplichting, om het aantal 
wekelijksche lessen te geven, waarnaar hunne 
wedde werd berekend. 

Voor de vast aangestelde leeraren, die op l 
Januari 1921 in functie waren, wordt het tijdvak 
van 4 jaar geacht te zijn begonnen op dien 
datum en voor hen, die na 1 Januari 1921 in · 
vasten dienst zijn aangesteld, op den datum 
hunner indiensttreding. 

Indien leeraren zijn verbonden aan twee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen Rijks
of van Rijkswege gesubsidieerde scholen, die 
onder dezelfde salarisnormen vallen, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, 
dat zij zouden genieten, indien zij alle lessen 
gaven aan de school, gelegen in de gemeente, 
die voor de toepassing van standplaatsaftrek 
in de hoogste klasse is gerangschikt, vermeer
derd met 10 %-

Indien zij zijn verbonden aan Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde scholen, die onder 
verschillende salarisnormen vallen, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, dat 
zij zouden genieten, indien zij alle lessen gaven 
aan de middelbare technische school, vermeer
derd met 10 %-

De bovenbedoelde vermeerdering met 10 % 
geldt niet, indien de verschillende scholen in 
dezelfde gemeente zijn gevestigd. 

De verdeeling der wedde geschiedt naar even
redigheid van het aan iedere school gegeven 
aantal lessen. 

De leeraren, onder c bedoeld, genieten een 
salaris, als aangegeven is voor de leeraren onder 
B 2 b. 

De leeraren, onder d bedoeld, genieten een 
salaris, als aangegeven voor de leerareri onder 
B 2 b, verminderd met 15 %-

De lessen van de onder c en d bedoelde 
leeraren zijn lestijden van 60 minuten, 

Voor leeraren, onder a en b bedoeld, telt als 
diensttijd ten volle mede de tijd boven deri leef
tijd van 21 jaar als leeraar doorgebracht aan 
hoogere burgerscholen, middelbare scholen voor 
meisjes, gymnasia, lycea, middelbare of hoogere 
handelsscholen, zeevaartscholen, middelbare 
nijverheids- en landbouwscholen, kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, de Ko
ninklijke militaire academie, het Koninklijk 
instituut voor de marine, de voormalige marine
machinistenschool, de aspirantenschool der 
marine te Dordrecht, de cadettenschool, den 

. hoofdcursus te Kampen en de dagcursussen 
bij het wapen der infanterie, voor zoover zij 
onderwijs hebben gegeven in vakken, genoemd 
in de N. 0.- of M. O.-wet, zoomede als onder
wijzer aan Rijksnormaallessen. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan lagere scholen en aan dag-
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cholen voor lag,er nijverheids-, handels- en 
andbouwonderwijs, telt voor de helft mede tot 

e11n maximum van 6 jaren. 
D iensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 

niet in aanmerking. 
Voor de Jeeraren, onder c en d bedoeld, telt 

als diensttijd ten volle mede de ti.]ct, boven den 
leeftijd van 21 jaar als leeraar doorgebracht aan 
dagsch~jen voor lager nijverheids- en landb~~w
ondenVJJS, zoomede als vakleeraar aari een RtJks
opvoedingsgesticht. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minister worden 
be list. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd door
gebracht aan lagere scholen, telt voor de helft 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

Voor de onder a t/m d bedoelde leeraren tellen 
bovendien dienstjaren, boven den leeftijd van 
23 jaar in het bedrijfsleven door$ebracht (niet 
gelijkvallende met den studiet\Jd) ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overlegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

3. Avondonderwijs. 
Indien aan bovenbedoelde inrichtingen ook 

gedurende de avonduren onderwijs wordt ge
geven, wordt dit, voor zoover het middelbaar 
onderwijs betreft, bezoldigd naar f 125 per 
wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienRtjaren telkens te verhoogen met f JO en na 
12, 14, 16, 18 en 20 dienst.jaren telkens te ver
hoogen met f 5. 

Voor wat het overige avondonderwijs aan
gaat, wordt verwezen naar groep 0. 

II. Kunstnijve•heidaacholen. 
a. Instituut voor kunstnijverheidsonder

wijs, gevestigd te Amsterdam. 
b. De school voor Bouwkunde, Versierende 

Kunsten en Kunstambachten, gevestigd te 
Haarlem. 

De directeur der school onder a geniet een 
aa!'vant5salaris van f 5000 met 5 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 200. 

De directèur <ler school onder b geniet een 
aanvangssalaris van f 4500, met 5 tweejaarlijk
sche verboogingen van f 200. 

De leeraren genieten een salaris, als aange
geven voor de leeraren onder I 2. 

Voor wat het avondonderwijs betreft, wordt 
verwezen naar I 3. 

De algemeene opmerkingen, onder I bedoeld, 
zijn eventueel ook op de hierbedoelde scholen 
van toepassing. 

V acantieregeling voor de scholen onder A. 
Er zijn jaarlijks drie vacanties. 
De eerste vacantie begint op den 23sten De

cember na afloop van den schooltijd, of, indien 
deze 23ste December op Maandag valt,, op den 
2lsten December na. afloop van den schooltijd, 
en eindigt den avond van den 6den Januari of, 
indien déze 6de Januari op Zondag valt, den 
avond van den ?den Januari. 

De tweede vacantie be~int op Woensdag vóór 
Paschen na den schooltijd en eindigt op den 
avond van den 2den Maandag na Paschen. 

De derde vaca.ntie eindigt den avond van den 
eersten Maandag van September en begint op 
den zevenden Zàterdag daaraan voorafgaande, 
na afloop van den schoolt ijd. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
vóór en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht ,s, kunnen deze vacan
ties anders worden verdeeld. De duur der 
gezamenlijke vacanties mag daardoor echter 
niet worden verlengd. 

B. Lagere dagscholen voor "ambacht" Of 
handwerk", .,nijverheid or kunstambacht". 

(Dagambachtsscholen.) 

1. Directeuren. 

a. Directeuren van scholen met, 250 of meer 
leerlingen genieten eene bezoldiging van f 4000, 
na 2, 4, 6, 8 en JO dienst.jaren telkens te ver
hoogen met f 200, tot een maximum van f 5000. 

b. Directeuren Yan scholen met 150 of meer, 
noen minder dan 250 leerlingen, genieten eene 
bezoldiging van f 3750, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienst
jaren telkens te verboogen met f 200, tot een 
maximum van f 4750. 

c. Directeuren van scholen met minder dan 
150 leerlingen genieten eene bezoldiging van 
f 3500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te 
verhoogen, met f 200, tot een maximum, van 
f 4500. 

Voor de bepa,,ng van het aantal leerlinge11 
wordt genomen de toestand op 1 Januari. 

De jaarwedden der directeuren, onder a, b en 
c bedoeld, mogen, indien ook andere betrek
kingen bij het onderwijs worden bekleed, in 
totaal de grens van onderscheidenlijk f 6250, 
f 6000 en f 5750 niet overschrijden. 

Diensttijd, doorgebracht als clirecteur eener 
ambachtsschool of daarmede gelijk te stellen 
inrichting voor dagnijverheidsonderwüs telt ten 
volle mede. 

Aan de leeraren, die de directeuren, onder a 
c:n b bedoeld, bij de warirneming rnn het directo
raat ter zijde staan, kan, onder goedkeuring 
van den Minister, aan het einde van het jaar een 
toelage worden verleend in verband met de uit
gebreidheid en belangrijkheid der taak. 

2. Leeraren. 

De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren, die onderwijs geven in de theo

retische en teekenvakken met volledige be
voegdheid voor dat onderwijs, of, hoewel geen 
wettelijke bevoegdheid bezittende. reeds vóór 
19 Juli 1910 en sinds onafgebroken met het 
onderwijs in vakteekenen aan een dagnij_ver
heidsschool waren belast, en leeraren in vakken 
van voortllezet lager ondenv:ijs met volledige 
bevoegdheid voor dat onderwijs ; 

b. leeraren, die onderwijs gevc:n in de prac
tische vakken met volledige bevoegdheid voor 
het ondenv:ijs in die vakken, of in het bezit eener 
bevoegdheid voor het onderwijs in de teeken
vakken; 

tiet salaris van de leeraren, onder a bedoPld, 
bedraagt f 75 per wekelijksch lesuur per jaar, 
na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 12 en 20 dienstjar~n 
telkens te verhoogen met f 2,50. 

Het salaris van de leeraren, onder b bedoeld, 
bedraagt f 65 per wekelijksch lesuur per jaar, 
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na 2 en 4 dienstjaren telkens te verhoogen met 
f 5 en na 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 2,50. 

. Op het sala:i:is van de leeraren, die de ver
eischte wettelijke bevoegdheid missev . wordt 
een aftrek van 15 % toegepast. ·. 
. Leeraren, die onderwijs geven in de prac

t1sche va~en. met volledige bevoegdheid voor 
het onderw1Js m die vakken en tevens volledig 
bevoegd om onderwijs te geven in de theotè
t1~?he en t~ekenvakken, en leeraren, die onder, 
WIJS geven m de practische zoowel als -in de theo
retische en teekenvakken en voor al de door hen 
te onderwijze°: vakken volledig bevoegd zijn, 
worden bezoldigd als de leeraren onder a. 

Geven deze leeraren onderwijs in een of meer 
vakken der theoretische en teekenvakken 
w11,arv<;>_or zij de bevoegdheid missen, dan wor'. 
den ZIJ voor deze vakken bezoldigd als de 
leeraren onder a, verminderd met 15 %-

Leeraren, die onderwijs geven zoowel in de 
practis~~e als in de teekenvakken en niet in het 
bezit ZIJD van de voor die vakken vereischte 
wettelijke bevoegdheden, worden bezoldigd 
voor de uren, die zij onderwijs geven in de tee
kenvakken, als de leeraren onder a, verminderd 
met 15 % en voor de uren in de practische vak
ken als de leerar(ln onder b, verminderd met 
15 %-

. Itèt salaris van vast aangestelde leeraren, 
die gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan 
dezelfde school werkzaam zijn, mag niet naar 
een lager getal lessen worden berekend dan zij 
hebben gegeven in het jaar, toen dat getal lessen 
het kleinst was, tot een maximum van 36 on
verminderd de verplichting, om het a;ntal 
wekelijksche lessen te geven, waarnaar hunne 
wedde werd berekend. 

Voor_ de v~st aan~estelde leeraren, die op 1 
Janua.ri_l921 m functie w~ren, wordt het tijdvak 
van 4 Jaar geacht te z1Jn begonnen op dien 
datum en voor hen, die na 1 Januari 1921 in 
vasten dienst zijn aangesteld, op den datum 
hunner indiensttreding. 

Diensttijd, boven den ieeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan ambachtsscholen en daar
~~de gelijk te st.~llen ill!ic~tin_gen voor dag
mJverheidsonderwiJs, aan mrichtmgen van mid
delbaar onderwijs, zoomede als vakleeraar 
aan een Rijksopvoedingsgesticht, telt tén volle 
mede. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd door
gebracht aan lagere scholen, telt voor de helft 
mede tot een maximum van 6 jaren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede, van den eersteQ dag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen door
gebracht, __ als diensttijd medetelleP, zal in elk 
afzonderhJk geval door den Minister worden 
beslist. 

Dienstt/jd, boven den leeftijd van 23 jaar in 
het bedrufsleven doorgebracht (niet gelijkval
lende met den studietijd), telt ten volle mede 
tot e_en maximum van 2 jaren. 

BlJ eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

Voor deze scholen wordt het lesuur gerekend 
op 60 minuten. 

C. L~ ere avondscholen voor "ambacht of 
handwerk", ,.nijverheid en nijverheidskunst". 

(Avondscholen voor " theoretisch en practisch 
nijverheidsonderwijs.) 

De avondo.cholen bovenbedoeld worden in 
deze regeling onderscheiden in : 
. I. a:vondsc_holen voor theoretisch en prac

t,sch mJverhe1dsonderwijs ; 
IL scholen of cursussen ter opleidin" voor het 
voorloopig machinistendiploma ; 

0 

IJL avondscholen voor voorbereidend mid
delbaar technisch onderwijs. 

Het lesuur van de leeraren dezer groepen van 
scholen wordt gerekend op 60 minuten. Indien 
het lesuur minder dan 60 minuten bedraagt, 
worden de sa.la.rissen evenredig verminderd. 
De berekening der salarissen geschiedt naa.r het 
aantal weken, welke liggen tusschen het begin 
en het einde van den cursus. 

Doqr den Minister wordt bepaald, of aan deze 
scholen directeuren imllen zijn verbonden, dan 
wel of een der leeraren met de algemeene leiding 
zal worden belast. 

Wordt een leeraar met de algemeene leiding 
belaRt, dan geniet hij daarvoor de toela"e als 
voor de directeuren aangegeven. " ' 

Voor de vaststelling dezer toelage wordt ge
nomen het aantal leerlingen op 1 Januari. 

Indien de directeur eener avondschool tege
lijk met het directoraat van meerdere avond
scholen is_ belast, van welke de te geven lesuren 
gedeelteliJk samenvallen, dan mogen bij de be
rekening van zijne wedde voor deze avond
scholen de samenvallende uren slechts eenmaal 
in aanmerking komen. Deze uren worden be
zoldigd naar de regeling, geldende voor die der 
betrokken avondscholen, aan welke zijn wedde 
in verband met uurloon en duur van den cursus 
het hoogste zou zijn. 

De berekening van de overige uren heeft op 
de gewon~ _wijze plaats, terwijl voor de alge
meene leiding de hoogste vergoeding wordt 
genoten, waarop aanspraak kan worden ge-
maakt. · 
L Avondscholen voor theoretisch en practisch 

nijverheidsonderwijs. 
a. Het salaris van directeuren van deze 

avondscholen of cursussen wordt geregeld over
eenkomstig dat van een leeraar, belast met het 
volledig aantal wekelijksche lesuren, dat binnen 
de grenzen der normale schooltijden valt, tot 
een maximum van 12½-

Aan dat salaris wordt voor algemeene leidinu 
toegevoegd een bedrag, naar gelang van d~ 
grootte der school : 

f 50 bij ten hoogste 50 leerlingen · 
f 100 bij meer dan 50, doch ten ho'ogste 100 

leerlingen ; 
f 250 bij meer dan 100, doch ten hoogste 200 

leerlingen ; 
f 350 bij meer dan 200, doch ten hoogste 300 

leerlingen ; 
f 450 bij meer dan 300 leerlingen. 
b. De leeraren worden onderscheiden in de

zelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde wijze, 
als aangegeven voor de leeraren onder B 2. 
IL Scholen of cursussen ter (lpleiding voor het 

voorloopig machinistendiploma. 
a. Het salaris van directeuren van deze 

scholen of cursussen, niet aan zeevaartscholen 
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verbonden, wordt geregeld overeenkomstig dat 
van een leeraar, belast met het volledig aantal 
wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen 
der normale schoolt-ijden valt, tot een maximum 
van 12½, 
· Aan dät salaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag na.ar gelang van de 
grootte der school : 

f 200 bij ten hoogste 30 leerlingen ; 
f 300 bij meer dan 30 leerlingen ; 
b. Het salaris van de wettelijk bevoegde 

leera.ren bedraagt f 85 per wekeltjksch lesuur 
per jaar, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 2,50. 

III. Avondscholen voor voorbereidend middel-
baar technisch onderwijB. 

a. Het salaris van directeuren dezer avond
scholen wordt geregeld overeenkomstig dat van 
een leeraar, belast met het volleclig aantal 
wekelijksche lesuren, dat binnen de grenzen 
der normale schooltijden valt, tot een maximum 
van 12½, 

Aan dat salaris wordt voor a.lgemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar gelang van de groot
te der school : 

f 200 bij ten hoogste 30 leerlingen ; 
f 300 bij meer dan 30 leerlingen ; 
b. Het salaris van de wettelijk bevoegde 

leeraren bedraagt f 90 per wekelijksch lesuur 
per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 clienstja.ren tel
kens te verhoogen met f 5 en na 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 2,50. 

Voor het geval ook leeraren in de practische 
vakken a.a.n de onder II en III genoemde 
avondscholen verbonden zijn, genieten zij een 
salaris overeenkomstig de regeling onder E 2 
aangegeven. 

c. Teeken- en schilderschool van htt genoot-
schap "Kunstoefening te Arnhem." _ 

De directeur geniet boven zijn salaris als 
leeraar eene toelage voor het directoraat van 
f 500. 

De leeraren genieten een salaris als aange
geven voor de leera.ren onder III b. 

Indien een leeraar aan de scholen, onder I , 
II en III bedoeld, de wettelijke bevoegdheid 
mist voor het vak, waarin hij onderwijs geeft, 
wordt op zijn salaris een korting van 15 % 
toegepast. 

Bij de berekening van de salarissen der leer
aren aan bovenbedoelde scholen worden clienst
jaren, boven den leeftijd van 21 jaar doorge
bracht aan andere scholen voor nijverheids
of handelsonderwijs, ten volle medegeteld. 
Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd aan 
lagere scholen doorgebracht, telt voor de helft 
mede tot een maximum van 6 ja.ren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede, van den eersten dag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen doorge
bracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door den Minister worden 
beslist. 

Dienstjaren, boven den leeftijd van 23 j'aar 
in het bedrijfsleven doorgebracht (niet ge ijk
vallende met den studietijd), tellen ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

D. Scholen voor speciale doeleinden . 
Electro-technische school te Amsterdam. 
Dagschool M. S. G. Lelden. 

1. Directeuren. 
De directeuren genieten een salaris voor dag

en avondschool van f 4500 met 5 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 300, tot een maximum 
van f 6000. 

2. Leeraren. 
Dagonderwijs: 

I. Leera.ren, in het bezit van het diploma 
van ingenieur, verkregen aan de Technische 
Hoogeschool te Delft., of daarmede gelijk te 
stellen diploma's, en doctoren, gepromoveerd 
aan eene Nederlandsche universiteit of hooge
school, genieten een salaris bij minder dan 21 
lessen per week : f 110 per wekelijksche les per 
jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 10 en na 14., 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 7,50. 

Voor lessen boven 20 wordt het salaris ver
hoogd met f 50 per wekelijksche les per jaar, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 clienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5. 

De nadere bepalingen omtrent de bezoldiging 
van de leeraren onder A I 2 a zijn ook op bo
vengenoemde leeraren van toepassing. 

II. Leeraren in de theoretische en teeken
va.kken, die niet vallen onder de vorige groep, 
doch volleclig bevoegd zijn voor da vakken, 
waarin zij onderwijs geven, genieten een salaris 
van f 85 per wekelijksch lesuur per jaar, na 2, 
4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren, telkens te 
verhoogen met f 5 en na 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 2,50. 

III. Lrnraren i;;i de practische vakken wor
den gesalarieerd overeenkomstig de regeling, 
vermeld onder B 2. 

Op het salaris van leeraren, die voor de door 
hen te onderwijzen vakken de wet,telijke be
voegdheid missen, wordt een a.ft-rek van 15 % 
toegepast. . 

Het lesuur van de leeraren, onder I, II en III 
bedoeld, wordt gerekend op 60 minuten. 

A'llondonderwijs: 
Electro-technische School Ie Amsterdam. 

De leeraren onder I genieten eventueel voor 
avondonderwijs een bezoldiging van f 110 per 
wekelijksche les per jaar, na 2, 4 en 6 dienst
jaren telkens te verhoogen met f 10 en na 8, 10, 
12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 5. 

De leeraren, onder II en III bedoeld, genieten 
eventueel voor avondonderw\jseene bezolcliging, 
op gelijke wijze geregeld, als hierboven voor die 
leeraren aan de dagschool is aangegeven. 

School M. S. G. Leiden. 
De leeraren onder I genieten eventueel voor 

avondonderwijs een bezoldiging van f 110 per 
wekelijksche les per jaar, na 2, 4 en 6 dienst
je.ren telkens te verhoogen met f 10 en na 8, 10, 
12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 5. 

De leeraren, onder II en III bedoeld, genieten 
eventueel voor avondonderwijs eene bezoldi
ging, op dezelfde wijze geregeld, als hierboven 
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voor die leera.ren a.a.n de dagschool is a.a.nge: 
geven. 

De a.lgemeene opmerkingen, vermeld onder 
B en C, zijn eventueel ook op de hierbedoelde 
scholen va.n toepassing. 

De Grafische School te Amsterdam en de 
school voor de Grafische Vakken, geves
tigd te Utrecht. 

Directeur : a.ls aangegeven onder B 1. 
Leera.ren: a.ls aangegeven onder B 2. 

De Textielschool te Tilburg. 
De directeur geniet voor da.g- en avondschool 

een salaris va.n f 4500, met vijf tweeja.a.rlijksche 
verhoogingen va.n f 200, tot een maximum va.n 
f 5500. 

De IPera.ren genieten voor da.g- en avond
onderwijs een sa.la.ris va.n f 85 per wekelijksch 
lesuur per ja.ar, na. 2, 4, 6, 8, 10 en 12 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5 en na. 14, 16, 18 en 
20 dienstjaren telkens te verhoogen met f 2,50. 

Hulpkrachten ~enieten een salaris, a.ls ter 
plaatse gebruikeliJk. 

De Textielschool te Eindhoven. 
Leider van het onderwijs : f 300. 
Leera.ren : a.ls a.a.ngegev~n onder, B 2. 

De dagvakscholen voor kleermakers, ge
vestigd te Amsterdam, 's Gravenhage en 
Utrecht en de dagvakscholen voor schoen
makers, gevestigd te 's Gravenhage en 
Amsterdam. 

De directeuren: f 3000, met 5 tweeja.a.rlijk
sche verhoogingen van f 200, tot een maximum 
va.n f 4000. 

Indien aan de school ook eene avondschool 
is of avondcursussen zijn verbonden, bedraagt 
het sa.la.ris van den directeur f 3500, met 5 twee
jaa.rlijksche verhoogingen va.n f 250, tot een 
maximum van f 4750. 

Door den :Minister wordt bepaald, of aan 
deze scholen directeuren zullen zijn verbonden, 
dan wel of ean der leers.ren met de algemeene 
leiding zal worden belast. 

Wordt een leera.a.r met de algemeene leiding 
belast, dan geniet hij daarvoor eene toelage van 
f 300. 

De leeraren : als aangegeven onder B 2. 

De dagvakscholen voor schoenmakers, ge
vestigd te Dongen, Drunen en Oisterwijk. 

De directeuren genieten boven hun salaris 
als leeraar een toelage van f 200. 

Het salaris van de leeraren bedraa~t f 1600, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen· met f 100. 

De vlechtscholen te Giethoorn, Houtigehage 
en Kerkdriel en de vakschool voor klom
penmakers, gevestigd te Houtlgehage. 

De directeuren genieten, indien naast hen nog 
leeraren aan de sch'>ol verbonden zijn, boven 
hun salaris als leeraar een toelage va.n f 200. 

De leeraren genieten een salaris va.n f 30 per 
wekelijksch lesuur per jaar, na. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 2,50. 

Avondscholen voor kappers, behangers, .typo-
grafen enz. 

Directeuren : als aangegeven onder C Ia. 
Leers.ren : als aangegeven onder C I b. 

Aan al deze scholen wordt het lesuur op 60 
minuten gerekend. 

De berekening der salarissen geschiedt naar 
het aantal weken, welke liggen tusschen het 
begin en het einde van den cursus. 

Dienstjaren, boven den leeft ijd van 23 jaar 
in het bedrijfsleven door~ebracht (niet gelijk
vallende met den studietiJd), tellen bij de bere
kening der salarissen van de leers.ren aan de 
onder D bedoelde scholen ten volle mede tot een 
maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewiJzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten in het bedrijfsleven. 

E. V acantieregeling voor de scholen onder 
B, C en D. 

De vacantieregeling voor deze scholen is als 
volgt: 

De groote of zomervacantie duurt 4 weken. 
De kerstvacantie begint op 23 December na 

afloop van den schooltijd, of indien deze 23e 
December op Maa.nda.~ valt, op 21 December 
na afloop van den scnooltijd en eindigt den 
avond van den 2en Januari, of, indien deze op 
Zondag valt, den avond van den 3en Januari. 

De pa.aschvacantie begint op Donderdag vóór 
Paschen, na afloop van den schooltijd, en ein
digt op den avond va.n den 2en Ma.a.ndag na 
Pa.schen. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
vóór en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht is, kunnen deze va.cau
ties anders worden verdeeld. De duur der 
gezamenlijke vacanties mag daardoor echter 
niet worden verlengd. 

F. Administratief en bedienend personeel. 
a. Administratief personeel. 
Indien a.a.n dagscholen administratief perso

neel is verbonden, om onder leiding van het 
bestuur zelfstandig arbeid te verrichten en deze 
betrekkingen eene volledige da.gta.ak omvatten, 
ka.n een sa.la.ris worden genoten a.ls hieronder 
aangegeven : 

aa.n scholen met meer da.n 150, doch minder 
dan 300 leerlingen f 1000, met 2 tweeja.a.rlijk
sche verhoogingen van f 200 en 3 tweejaa.rltjk
sche verhoogingen va.n f 100, tot een maximum 
va.n f 1700; 

aa.n scholen met 300 of meer leerlingen f 1100. 
met 2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200 
en 5 tweeja.a.rlijksche verhoogingen van f 100, 
tot een maximum van f 2000. 

Administratief personeel aan middelbare 
technische scholen f 1700, met 3 tweeja.arlijk
sche verhoogingen van f 200 en 3 tweeja.arlijk
sche verhoogingen va.n f 100. 

Indien de omvang der school daartoe aan
leiding geeft, ka.n, ter beoordeeling van den 
Minister,•deze bezoldiging op een lager bedrag 
worden vastgesteld. 

Voor zoover overigens aan nijverheidqda.g- en 
avondscholen administratieve hulp is verbon
den, ka.n omtrent de bezoldiging da.arva.n aan 
den Minister een voorstel worden gedaan. 

b. Concierges. 
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Aan dagscholen met minder dan 100 leer
lingen bedraagt het salaris f 1200 met 5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 100, tot een 
maximum van f 1700. 

Aan de overige dagscholen bedraagt het sa
laris f 1400 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100, tot een maximum van f 1800. 

Aan middelbare technische ~cholen bedraagt 
het salaris f 1500 met 4 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 100. 

Concierges aan op zichzelf staande avond
scholen met meer dan 50, doch minder dan 100 
leerlingen, genieten een salaris van f 100 ; aan 
avondscholen met 100 tot 200 leerlingen f 200; 
aan avondscholen met meer dan 200, doch min
der dan 300 leerlingen, f 250, en aan avond
scholen met meer dan 300 leerlingen f 300. 

GROEP II. 
Middelbare scholen voor de zeevaart en lagere 
scholen voor het visschersbedrijf en de binnen

scheepvaart. 

(Zeevaartscholen, visscherijscholen en binnen
vaartscholen.) 

A. Middelbare scholen voor de zeevaart. 
Zeevaartscholen. 

1. Dirll(;teuren. 

a. Het salaris der directeuren van zeevaart
scholen, aan welke avondonderwijs wordt ge
geven of waaraan zelfstandige avondcursussen 
zijn verbonden, bedraagt : voor de kweekschool 
voor de Zeevaart te Amsterdam en de zeevaart
scholen, welke opleiden voor het einddiploma 
B of voor het einddiploma A en tevens voor het 
hoo~ste diploma van koopvaardijofficier, f 6000, 
na ~. 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200 ; voor de zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het einddiploma A, zonder 
tevens voor het hoogste diploma van koopvaar
dijofficier op te leiden, f 4500, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

b. Het salaris der directeuren van zeevaart
scholen, aan welke geen avondonderwijs wordt 
gegeven, bedraagt : voor de kweekschool voor 
de zeevaart te Amsterdam en de zeevaart
scholen; welke opleiden voor het einddiploma B 
of voor het einddiploma A en tevens voor het 
hoogste diploma van koopvaardijofficier, 1 5500, 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200 ; voor de zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het einddiploma A, zonder 
tevens voor het hoogste diploma van koopvaar
dijofficier op te leiden, f 4000, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 200. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
middelbare nijverheidsschool, hoogere burger
school of daarmede ge~jk te stellen inrichting 
van middelbaar of voorbereidend hooger onder
wijs, telt ten volle mede; diensttijd als directeur 
eener lagere dagnijverheidsschool voor de helft, 
tot een maximum van 6 jaren. 

De directeuren van de kweekschool voor de 
zeevaart te Amsterdam en de zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het einddiploma B of voor 
het einddiploma A en tevens voor het hoogste 
<iiploma van koopvaardijofficier, zullen in den 
regel op den lesrooster voorkomen, echter voor 
niet meer dan 12 lesuren per week. 

19i/i. 

2. Leeraren. 
De leeraren worden onderscheiden in : 
a. leeraren in de technische, theoretische en 

teekenvakken aan de kweekschool voor de zee
vaart te Amsterdam en de zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het einddiploma B of voor 
het einddiploma A en tevens voor het hoogste 
diploma van koopvaardijofficier ; 

b. leeraren in de technische, theoretische en 
teekenvakken aan zeevaa,rtscholen, welke op
leiden voor het einddiploma A, zonder tevens 
voor het hoogste diploma van koopvaardij
officier op te leiden. 

c. leeraren in lichamelijke opvoeding; 
d. leeraren in de practische vakken. 
Het salaris der leeraren, onder a bedoeld, 

bedraagt bij minder dan 21 lessen per week 
f 125 per wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 12,50. 

Voor lessen boven 20 wordt het salaris ver
hoogd met f 50 per wekelijksche les per jaar, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, Hl, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5. 

Het salaris der leeraren, onder b bedoeld, 
bedraagt bij minder dan 21 lessen f ll0 per 
wekelijksche les per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 10, na 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 7 ,50. 

Voor lessen boven 20 wordt het salaris ver
hoogd met f 50 per wekelijksche les per jaar, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen met f 5. 

Aan leeraren, in het bezit van de akte zee
vaartkunde of zeemanschap, tevens in het bezit 
van het diploma l ste stuurman groote vaart of 
van het bewijs van voldoend afgelegd examen 
voor het eerste gedeelte van luitenant ter zee 
lste klasse, die les geven aan zeevaartscholen, 
welke opleiden voor het hoogste diploma van 
koopvaardijofficier en aan leeraren, in het bezit, 
van de akte scheepswerktuigkunde, tevens 
in het bezit van het diploma C voor machinist 
of tevens gewezen officier-machinist lste klasse, 
die les geven aan zeevaartscholen, welke op
leiden voor het diploma C voor machinisten en 
aan doctoren, gepromoveerd aan eene Neder
landsche universiteit of hoogeschool, wordt 
na 22 dienstja,ren no~ een verhooging toegekend 
van f 12,50 per we1i:elijksche les per jaar bij 
minder dan 21 lessen en voor lessen boven de 20 
van f 5. 

Het salaris der leeraren, onder c bedoeld, 
bedraagt bij minder dan 21 lessen per week f ll0 
per wekelijksche Ie• per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 5 en na 
12, 14, 16 en 18 dienstjaren telkens met f 7,50. 

Voor lessen boven 20 wordt het salaris ver
hoogd met f 50 per wekelijksche les per jaar, 
na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 en 18 dienstjaren 
telkens met f 5. 

De leeraren onder d genieten een salaris, als 
aangegeven is voor de leeraren onder Groep 
I B 2 b, verminderd met 15 %-

De lestijden worden voor de leeraren onder a, 
b en c gerekend op 50 minuten en voor de leer
aren onder d op 60 minuten. 

Leeraren, in het bezit van de akte zeevaart
kunde of zeemanschap, tevens in het bezit van 
het diploma lste stuurman groote vaart of van 

5 
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het bewijs van voldoend afgelegd examen voor 
het eerste gedeelte van luitenant ter zee lste 
klasse, die les geven aan zeevaartscholen, welke 
opleiden voor het hoogste diploma van koop
vaardijofficier en leeraren, in het bezit van de 
akte schee\>swerktuigkunde, tevens in het bezit 
van het diploma C voor machinist of tevens 
gewezen officier-machinist lste klasse, die les 
geven aan zeevaartscholen, welke opleiden voor 
het diploma C voor machinisten en doctoren, 
gepromovaerd aan eene Nederlandsche univer
siteit of hoogeschool, krijgen deswege vier 
dienstjaren vergolden. 

De voor de leera.ren onder Groep I A 2 ver
melde gelijksoortige bepaling is eventueel ook 
op de leeraren der zeevaartscholen van toe
passing. 

Op het salaris van leeraren, die in geen der 
door hen te onderwijzen vakken volledige be
voegdheid bezitten voor de school, waaraan zij 
werkzaam zijn. wordt een aftrek van 15 % toe
gepast. 

Op de salarissen van leeraren in wiskunde, in 
het bezit der akte I of K1, op die van leeraren 
n mechanica, in het bezit der akte K 1 en op die 
van leeraren in zeemanschap en in scheeps
werktuigkunde, zoomede op die van oud-offi
cieren, die, zonder in het bezit te zijn van de 
vereischte wettelijke bevoegdheid, reeds vóór 
1 Januari 1922 onderwijs gaven in een dezer 
vakken, met vaste aanstelling als zoodanig, en 
op die van leeraren in vreemde talen, in het 
bezit der akte A (M. 0.) voor de vreemde talen 
indien zij als zoodanig vóór 1 Januari 1923 een 
vaste aanstelling aan eene zeevaartschool had, 
den, wordt een aftrek van 15 pct. niet toe
gepast. 

Op het salaris van de op 31 December 1924 
11.an de zeevaartscholen werkzame leeraren, die 
op dien datum in het bezit waren van twee 
akten, welke elk afzonderlijk bevoegd maken 
tot het geven van onderwijs aan een H. B. S. 
met 3-jarigen cursus, uitgezonderd de akte voor 
schoonschrijven, wordt een aftrek van 15 pct. 
niet toegepast. 

Het salaris van vast aangestelde leeraren, die 
gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan de
zelfde school werkzaam zijn, mag niet naar een 
la"er getal lessen worden berekend dan zjj 
hebben gegeven in het jaar, toen dat getal lessen 
het kleinst was, tot een maximum van 26, on
verminderd de verplichting, om het aantal weke
lijksche lessen te geven, waarnaar hunne wedde 
werd berekend. 

Voor de vast aangestelde leers.ren, die op 1 
Januari 1921 in functie waren, wordt hot tijdvak 
van 4 jaar geacht te zijn begonnen op dien da
tum en voor hen, die na 1 Januari 1921 in vasten 
dienst zijn aangesteld, op den datum hunner 
indiensttreding. 

Voor de vast aangestelde leeraren, die op toe
passing van vorenstaande bepaling aanspraak 
zouden kunnen maken, indien hun aantal les
uren in verband met de bezuiniging op 1 Sep
tember 1924 niet ware verminderd, wordt het 
tijdvak van 4 jaren geacht te zijn geëindigd 
op 31 December 1924. 

Indien leers.ren zijn verbonden aan twee of 
meer in verschillende gemeenten gelegen Rijks
of van Rijkswege j!lesubsidieerde scholen, die 
onder dezelfde salarisnormen vallen, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedra/l, 

dat zij zouden genieten, indien zij alle lessen 
gaven aan de school, gelegen in de gemeente, 
die voor de toepassing van standplaatsaftrek 
in de hoogste klasse is gerangschikt, vermeer
derd met 10 %-

Indien zij zijn verbonden aan Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde scholen, die onder 
verschillende salarisnormen vallen, mag hunne 
totale wedde niet stijgen boven het bedrag, dat 
zij zouden genieten, indien zij alle lessen gaven 
aan de zeevaartschool, vermeerderd met 10 %-

De bovenbedoelde vermeerdering met 10 o/o 
geldt niet, indien de verschillende scholen m 
dezelfde gemeente zijn gevestigd. 

De verdeeling der wedde geschiedt naar even
redigheid van het aan iedere school gegeven 
aantal lessen. 

Voor de leeraren onder a, ben c telt als dienst
tijd ten volle mede de tijd boven den leeftijd 
van 21 jaar als leeraar doorgebracht aan hoo
gere burgerscholen, middelbare scholen voor 
meisjes, gymnasia, lycea, middelbare of hoogere 
handelsscholen. zeevaartscholen, middelbare 
nijverheids- en landbouwscholen, kweekscholen 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, de Ko
ninklijke militaire academie, het Koninklijk 
instituut voor de marine, de voormalige marine
machinistenschool, de aspirantenschool der 
marine te Dordrecht, de cadettenschool, den 
hoofdcursus te Kampen en de dagcursussen bij 
het wapen der infanterie, voor zoover zij onder
wijs hebben gegeven in vakken, genoemd in de 
N. 0.- en M. O.-wet, of als onderwijzer op jaar
wedde aan Rijksnormaallessen. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan lagere scholen en aan dag
scholen voor la~er nijverheids-, handels- en 
landbouwonderwijs, telt voor do helft mede tot 
een maximum van 6 jaren. 

Diensttijd, bewezen aan avondscholen, komt 
niet in aanmerking. 

Voor de leers.ren, onder d bedoeld, telt ala 
diensttijd ten volle mede de tijd, boven den 
eeftij d van 21 jaar als leeraar doorgebracht aan 
dagscholen voor lager nijverheids- en landbouw
onderwijs, of als vakleeraar aan een Rijksopvoe
dingsgesticht. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangeniasen en tuchtscholen door
gebracht, als diensttijd medetellen, zal in elk 
afzonderlijk geval door Onzen Minister worden, 
beslist. 

Voor de onder a t/m d bedoelde leers.ren tellen 
bovendien dienstjaren, boven den leeftijd van 
23 jaar bij de Koninklijke marine, de k0opvaar
dii en in het bedrijfsleven door~ebracht (niet 
gelijkvallende met den studietiJd), ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaarclij en in het bedrijfsleven. 

De algemeene opmerkin~en onder groep I 
zijn eventueel ook op de hierbedoelde scholen 
van toepassing. 

3. Avondonderwijs en zelfstandige avondcur
sussen aan zeevaartscholen. 

Indien aan zeevaartscholen ook gedurende de 
avonduren onderwijs wordt gegeven, of zelf
standige avondcursussen worden gehouden, 
wordt dit onderwijs, voor zoover het middel-
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baar onderwijs betreft, bezoldigd voor de leer
il,Ten onder a naar f 125 per wekelijksche les per 
jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjareu tulkens te 
verhoogen met f 10 en na 12, 14, 16, 18 eo 20 
dienstjaren telkens te verhoC'gen met f ó eo voor 
de leeraren onder b op dezelfde wijze, als hier
boven onder 2 voor deze leeraren -is aange-
geven·. 

4. V acantieregeling. 
De aroote of zom.ervacantie dnnrt 6 weken. 
De kerstvacantie begint op de,· 23aten De

cember na afloop van den schooltijd, of, indien 
deze 23ste December' op Maandag valt, op den 
2lsten December n,i, afloop van den schooltijd 
en eindi!(t den avond van deo 4den Januari of, 
indien deze 4de Januari op Zondag valt"den 
avond vsn den .'>den Januari. 

De paaschvacantie begint op Woensdag vóór 
Pa.schen na den schooltijd en eindigt op den 
avond van den 2den Maandag na Paschen. 

Bovendien worden vrijgegeven de Zaterdag 
vóór en de Dinsdag na Pinksteren. 

Indien het gewenscht is, kunnen deze va
canties anders worden verdeeld. De duur der 
gezamenlijke vacanties mag daa,door echter 
niet worden verlengd. 

B. Lagere scholen voor hst visschersbedrijf 
en de binnenscheepvaart. 

I. Dagscholen. 
1. Directeuren. 

a. Directeuren van scholen met 150 of meer 
leerlingen genieten eene bezoldiging van f 3750, 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200, tot een maximum van f 4750. 

b. Directeuren van scholen met minder dan 
15fl leerlingen genieten eene bezoldiging van 
f 3500, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te 
vuhoogen met f 200, tot een maximum van 
f 4500. 

De jaarwedden der directeuren, onder a en b 
bedoeld, mogen, indien ook andere betrekkingen 
bij het onderwijs worden bekleed, in tot:aal de 
grens van f 6000 en f 5750 niet overschrijden. 

Voor de bepaling van het aantal leerlingen 
wordt genomen de toestand op 1 Januari. 

Diensttijd, doorgebracht als directeur eener 
dagnijverheidsschool, telt ten v ,lle mede. 

Directeuren van scholen, verbonden aan dag
scholen voor ander onderwijs, genieten een 
salaris van f 750. 

2. Leeraren. 
De leeraren w.orden onderscheiden in : 
a. Leeraren in de theoretische vakken. 
b. Leeraren in de practische vakken. 
De leeraren, onder a bedoeld, genieten een 

salaris, als aangegeven is voor de leeraren onder 
groep I B 2a. 

Op het sala.ris van de leeraren, onder a be
doeld, die de vereischte wettelijke bevoegdheid 
missen, wordt een aftrek van 15 % toegepast. 

De leers.ren, onder l> bedoeld, genieten eeri 
salaris, als aangegeven is voor de leeraren onder 
groep I B 2b, verminderd met 15 %-

De salarissen van directeuren en leeraren aan 
scholen, welke slechts een gedeelte van het jaar 
geopend zijn, worden berekend als die voor de 
directeuren en leeraren der scholen onder I, 
met dien verstande evenwel, dat zij voor elke 4 

weken, dat de cursus duurt, 5 weken krijgen 
vergoed. 

De aldus berekende salarissen mogen echter 
niet stijgen boven die voor de directeuren en 
lei,raren, onder I aangegeven. 

Het salaris van vast aangestelde leeraren, die 
gedurende 4 achtereenvolgende jaren aan de
zelfde school werkzaam zijn, mag niet naar een 
lager getal lessen worden berekend dan zij heb
ben geseven in het jaar, toen dat getal lessen 
het klemst was, tot, een maximum van 36, on
verminderd de verplichting, om het aantal we
kelijksche lessen te geven, waarnaar hunne 
wedde werd berekend. 

Voor de vast aangestelde leeraren, die op 1 
Januari 192 1 in functie waren, wordt het tijdvak 
van 4 jaar geacht t.. zijn begonnen of dien da
tum en voor hen, die na 1 Januari 192 in vasten 
dienst zijn aangesteld, op den datum hunne1· 
indiensttreding. . 

Dienstt,id, boven. den leeftijd van 21 jaar 
doorgebracht aan scholen voor dag•:iijverheids
of handelsonderwij~, telt ten volle mede. Dienste 
t,jd, boven den 21-jarigen leeftijd doorgebracht 
aan lagere scholen, telt voor de helft mede tot 
een maximum van 6 jaren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd. 
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs ten 
volle mede van den eersten dag der maand af, 
waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen doorge
bracht, als diensttijd medetellen, zal in elk af
zonderlijk geval door Onzen Minister worden 
beslist. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 23 jaar bij 
de Koninklijke marine, di, koopvaardij of in het 
bedrijfsleven doorgebracht (niet gelijkvallende 
met den studietijd), telt ten volle mede tot een 
mvan mnx-e!m 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bewijzen worden ov~~fj~egd van de bewezen 
diensten bij de Kon· ijke marine, de koop
vaard,i of in het, bedrijfsleven. 

Het lesuur van de leeraren de7er groepen van 
scholen wordt gerekend op 60 minuten. Indien 
het lesuur minder dan 60 minuten bedraagt, 
worden de salarissen evenredig verminderd. 
De berekening geschiedt naar het aantal weken, 
welke liggen tusschen het begin en het einde 
van den cursus. 

II. Avondscholen voor de visscherij en de 
binnenvaart. 

a·. Het salari~ van directeuren vv n dezè 
avondscholeu of avondcursuesen wordt i;eregeld 
o:vernenkomstig dat, van een leeraar, belast met 
het vo1!edig aantal wekelijksche lesuren, dat 
binnen de grenzen der normale schooltijden valt, 
tot een maximum van 12½, 

Aan dat Balaris wordt voor algemeene leiding 
toegevoegd een bedrag naar geliwg vav de 
grootte dar school : 

f 100 bij ten hoogste 50 leerlingen, of 1 of 2 
klassen ; 

f 200 bij meer dan 50, doch ten hoogste 100 
leerlingen, of 3 klassen ; 

f 300 bij meer dan 100 leerlingen. 
b. De leeraren .worden onderEc.heiden in de

zelfde groepen en gesalarieerd op dezelfde wijze, 
als aangegeven voor de leeraren onder groep 
II B 2. 

5* 
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Op het salaris van de 1eeraren, die de ver
eischte wettelijke bevoegdheid missen, wordt 
een aftrek van 15 % toegepast. . _ • 

Het lesuur van de leeraren dezer scholen 
wordt gerekend op 60 minuten. Indien het 
lesuur minder dan 60 minuten bedraagt, worden 
de ~alarissen evenredig verminderd. De bere
kening der salarissen geschiedt naar het aantal 
weken, welke liggen tusschen het begin en het 
einde van den cursus. 

Bij de berekening van de salarissen dezer 
leeraren worden dienstjaren, doorgebracht aan 
andere scholen voor nijverheids- of handels
onderwijs, ten volle medi;geteld. Diensttijd, 
boven den 21-ja.rigen leeftijd aan lagere scholen 
doorgebracht, telt voor de helft mede tot een 
maximum van 6 jaren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, t.elt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede van den eersten dag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen doorge
bracht, als diensttijd medetellen, zal in elk af
zonderlijk geval door Onzen Minister worden 
beslist. 

Diensttijd, boven den leeftijd van 23 ja.ar bij 
de Koninklijke marine, de koopvaardij of in het 
bedrijfsleven _do_?rgebracht (niet gelijkvallende 
met den studiet\jd), telt ten volle mede tot een 
maximum van 2 jaren. 

Bij eerste benoeming moeten schriftelijke 
bew~jzen worden overgelegd van de bewezen 
diensten bij de Koninklijke marine, de koop
vaardij of in het bedrijfsleven. 

De ·algemeene opmerkingen, vermeld bij 
groep I C, zijn eventueel ook op de hierbedoelrle 
scholen van toepassing. 

C. Administratief en bedienend personeel. 
a. Administratief personeel. 
Indien aan dagscholen administratief perso

neel is verbonden, om onder leiding van het 
bestuur zelfstandig arbeid te verrichten en deze 
betrekkingen eene volledige dagtaak omvatten, 
kan een sa.la.ris worden genoten als hieronder 
aangegeven : 

aan zeevaartscholen met 150 of meer leer
lingen f 1400, met 3 tweejaa.rlijksche verlaoo
gingen van f 200 en 4 tweejaa.rlijksche verhoo
gingen van f 100, tot een maximum van f 2400 ; 

aan zeeva.art.~cholen met 100 of meer leer
lingen f 1000 met 2 tweeja.arlijksche verhoo
gingen van f 200 en 3 tweeja.arlijksche verhoo
gingen van f 100, tot een maximum van f 1700. 

Indien aan de overige dagscholen administra
tief personeel is verbonden en deze betrekkingen 
geen volledige dagtaak omvatten, kan op de 
begroeting der school daarvoor een bedrag 
worden aangevraagd. 

h. Concierges_ 
Aan dagscholen met minder dan 100 leer

lingen bedraagt het sa.la.ris f 1200, met 5 twee 
jaarlijksche ver-hoogingen van f 100, tot een 
maximum van f 1700 ; 

Aan dagscholen met meer dan 100 leerlingen 
bedraagt het salaris f 1400, met 4 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 100, tot een maxim11m 
van f 1800. 

Aan zeevaartscholen bedraagt het sa,la.ris 
f 1500 met 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100. 

Concierges aan op zich zelf staande avond
scholen met meer dan 50, doch minder dan 100 
leerlingen, genieten een salaris van f 100; aan 
avondscholen met 100 tot 200 leerlingen f 200 ; 
aan avondscholen met meer dan 200, doch 
minder dan 300 leerlingen f 250, en a.a.n a.vond
o,1\0len met meer dan 300 leerlingen f 300. 

GROEP III. 

Scholen voor huishouden, landbouwhuishouden, 
vrouwelijke handwerken en maatschappelijk 

werk. · 

1. Directrices. 
Het salaris van directrices aan nijverheids

scholen - onverschillig of deze zijn dag- en/of 
avondscholen - bedraagt: 

A. voor scholen met : 
10,000-17,000 jaa.rlijksche lesuren .. f 3500 
17,000-30,000 3750 
30,000 en meer ,, ,, 4000 
na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 200. 

Voor de berekening van dit a.a.ntal uren wordt 
voor een jaarcursus het jaar op 52 weken ge
steld. 

Van cursussen, korter dan een schooljaar, 
geldt het gezamenlijke aantal gegeven lesuren. 

Het aantal lesuren van de afdeelingen der 
centrumscholen telt voor een vierde mede. 

Het sa.la.ris van directrices, belast met de 
leiding van scholen met 10,000 ja.arlijksche les
uren en hooger, is berekend als voor haar, die in 
het bezit zijn van eene middelbare bevoegdheid 
voor een der vakken van het nijverheidsonder
wijs. Voor haar, die niet in het bezit zijn van 
eene dezer bevoegdheden, he"lft een aftrek van 
15 % plaats. In bijzondere gevallen kan, 
onder goedkeuring van den Minister, van deze 
bepaling worden a.fgeweken. 

13. Aan scholen met 3500 of meer doch min
der da.a 10,000 ja.a.rlijksche lesuren wordt eene 
leera.res met de leiding belast. 

Deze ontvangt eene vergoeding van f 400 
boven het salaris van een leera.res, belast met 
26 wekelijksche lesuren :zie : Leera.ressen 2 a, 
b en c). Het aantal door haar zelf te geven les
uren wordt bepaald als volgt : 

Aan scholen met : 
jaarl. lesuren : lesuren per week 

3500-5000 18 
5000-6000 16 
6000-7000 14 
7000-8000 12 
8000-9000 9 
9000-10000 6 

Indien het door ha.ar gegeven wekelijksche 
a.a.nt.a.l lesuren minder bed11aa.gt dan het. hier
voor bepaalde aantal, ontvangt zij boven het 
bedrag van f 400 voor de leiding eene vergoeding 
voor de gegeven .lesuren. Wordt door haa.r, 
die de leiding heeft van dergelijke scholen, geen 
onderwijs gegeven, dan ontvangt zij alleen een 
bedrag van f 400 voor de ,leiding. 

(). Aan het hoofd va.n een internaat wordt 
uitgekeerd voor de leiding bij : 
4 t /m 7 inwonende leerlingen . . . . f 250 
8 t /m 12 ,, ,, . . . . 400 

12 en meer ,, ,, 600 
Voor de bepaling van het aantal jaa.rlijksche 

lesuren en het aantal leerlingen bij de berekening 
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van de salarissen der directrices wordt genomen 
de toestand op 1 Januari. 

Het salaris der directrices mag met inbegrip 
van alle toelagen de grens van f 5000 niet over
schrijden. 

Diensttijd, doorgebracht als directrice aan 
nijverheidsscholen en daarmede gelijk te stellen 
inrichtingen, telt ten volle mede. 

De bezoldiging van plaatsvervangende direc
trices wordt, onder goedkeuring van den Mi
nister, vastgesteld in verband met de uitge
breidheid en belangrijkheid der ta.a.k. 

2. Le~rareJJsen en leeraren. 
De leeraressen en leeraren worden onder

scheiden in : 
a. leeraressen en leera.ren met middelbare 

bevoegdheid voor de vakken, waarin zti onder
wijs geven . met dezen gelijk te stellen de leer
aressen in vakken van voortgezet lager onder
w~js met volledige bevoegdheid voor dat onder
wijs. 

(Hieronder worden o.a. ook gerangschikt zij, 
die vóór 1 Januari 1922 in het bezit waren van het 
leeraresdiploma (B) oon den Bond oon Leeraressen 
bij het Huishoudonderwijs, h,t leeraresdiploma 
oon de Vereeniging van Hoofden van lnd11,strie
scholen voor meisies, het leeraresdiploma oon de 
V ereeniging ter be,,iwdering oon het Nijverhei.ds
onderwija t10or M eiajes, het leeraresdiploma der 
Amsteriiamsche Huishoudschool "Zandpad", het 
leeraresdiploma van den R.-K. schoolraad, de 
overige leeraresdiploma'a voor het onderwijs in de 
huishoudelijke vakkP.n, uiti{ereikt vó6r 1902 en zij, 
die zonder desbetreflend dipl.oma ooór 1 Januari 
1914 in een vnlledige betrekking aan •én der Ni.j_
tJerh.eidaachol-.n voor mei•i•• met di t onderwrjs 
waren belast.) 

b. leeraressen en leeraren met lagere be
voegdheid voor de vakken, waarin zij onderwijs 
geven, met dezen gelijk te stellen de leeraressen, 
welke, in het bezit van cte akte t. onderwijs geven 
in de fraaie handwerken of roet de akte, bedoeld 
in art. 77a der L. 0.-wet, onderwijs geven in 
vakken van voortgezet lager onderwijs. 

(Hieronder worden o. a. ook gerangsehikt zij, 
die vóór 1 Januari 1922 in het bezit waren van het 
onderwiizeres-diploma (A) van den Bond van 
Leeraressen bij het Huishoudonderwijs, het onder
wijzeres-diploma van rle Amsterdamsche H11,is , 
houdschool "Zandpad", het diploma der Rijksland
bouw.i,.uishoudschool "d, Rollecate", het onder
wijzeres-diploma van den R.-K. Schoolraad, he 
leeraresdip/oma van de I ndu,trieschool t10or ,. ei•
ies te Rotterdam, en zij, die vóór 1 Januari 1914 
in een t10lledige betrekking aan één der Nijv.r 
hcid,,,cholen voor mei•jes met dit onderwijs waren 
belast.) 

c. leeraressen en leera.ren, die niet in het 
bezit zijn van een vereischte wettelijke bevoegd
heid. 

Het salaris der leeraressen en leeraren, onder 
a bedoeld, bedraagt f 75 per wekelijksch lesuur 
per jaar, na 2, 4, 6 en 8 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5 en na 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 2,50. 

Het salaris der leeraressen en leeraren, onder 
b bedoeld, bedraagt f 65 per wekelijksch lesuur 
per ja.ar, na. 2 en 4 dienstjaren telkens te ver
hoogen met f 5 en na 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 2,50. 

Het salaris der leeraressen en leeraren, onder 
c bedoeld, bedraagt f 40 per wekelijksch lesuur 

per jaar, na 2, 4, 6, 8 en 10 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 2 en na 12, 14, 16, 18 en 20 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 1. 

De hierbedoelde lesuren worden zoowel over
dag als 's avonds 0 e~even. 

De door den :Mimster goedgekeurde dienst
en $roepenwerkuren worden als lesuren be
zoldigd. 

Het salaris van vast aangestelde leeraressen 
en leera.ren, die gedurende 4 achtereenvolgende 
jaren aan dezelfde school werkzaam zijn, mag 
niet naar een lager getal lessen worden berekend, 
dan zij hebben gegeven in het jaar, toen dat 
getal lessen het kleinst was, tot een maximum 
van 26, onverminderd de verplichting, om het 
aantal wekelijksche lessen te geven, waarnaar 
hunne wedde werd berekend. 

Voor de vast aangestelde leeraressen en leer
aren, die op 1 Januari 1921 in functie waren, 
wordt het tijdvak van 4 jaar geacht te zijn 
begonnen op dien datum en voor hen, die na 1 
Januari 1921 in vasten dienst zijn aa.ngesteld. 
op den datum hunner indiensttreding. 

Leeraressen, belast met ambulante lesuren, 
worden voqr deze uren bezoldigd als de leer
aressen, onder a, b of c genoemd, met dien ver
stande evenwel, dat zij ,'\'oor e);k uur gegeven 
onderwijs 11/ 4 lesuur krijgen vergoPd. 

Leeraren en leeraressen in scheikunde, na
tuurkunde, plantkunde, anatomie, moderne 
talen en boekhouden met volledige bevoegdheid 
voor een middelbare nijverheidsschool genieten 
een salaris van f 110 per wekelijksch lesuur (van 
60 minuten) per jaar, na 2, 4, 6, 8, 10 en 12 
dienstjaren telkens te verhoogen met f 10 en na 
14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te verhoogen 
met f 7,50. 

Indien deze leeraren en leeraressen onderwijs 
geven aan opleidingscursussen voor de leer
aressen bij het nijverheidsonderwijs, dan ge
nieten zij een salaris van f 125 per wekelijksch 
lesuur (van 60 minuten) per jaar, na. 2, 4, 6, 8 en 
10 dienstjaren telkens te verhoogen met f 10 en 
na 12, 14, 16, 18 en 20 dienstjaren telkens te 
verhoogen met f 5. 

Doctoren, gepromoveerd aan eene eder-
landsche universiteit of hoogeschool, krijgen 
deswege vier dienstjaren vergolden. 

Doctorandi, die het doctoraal examen aan een 
Nederlandsche universiteit of. hoogeschool heb
ben afgelegd en ingenieurs, die hun diploma 
aan de Technische · Hoogeschool te Delft of 
daarmede gelijk te stellen hoogeschool hebben 
verkregen, krijgen deswege twee dienstjaren 
vergolden. 

Een leerares, die onderwijs geeft in een vak, 
waarvoor zij de wettelijke bevoegdheid bezit, 
en bovendien onderwijs geeft in één of meer 
vakken, waarvoor zij de wettelijke bevoegdheid 
mist, geniet voor laatstbedoelde vakken, in 
plaats van de daarvoor vastgestelde bezoldi
ging, het salaris in de volgende groep aange
geven. 

Leeraressen en leeraren, onder a en b ge
noemd, in het bijzonder belast met de oplei
dingscursussen voor de leeraressen bij het 
nijverheidsonderw~js, ontvangen voor deze les
sen voor elk wekelijk~ch lesuur per jaar boven
dien: 

1. indien zij onderwijs geven in de prac
tische vakken en aan de opleiding voor de akte 
fraaie handwerken, f 20 ; 
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2. indien zij onderwijs geven in de theo
retische vakken, f 40. 

Onder practische vakken worden o.a. ver
staan: de naaldvakken, knippen, patroon
teekenen, weven, kantklossen, waschbehande
ling, koken, receptenleer en practische huis
houdkunde. 

Voor opleidingscursussen voor de middelbare 
akten met minder dan 4 learlingen en voor die 
voor de lagere akten met minder dan 6 leer
lingen worden vorenbedoelde vergoedingen 
niet gegeven. In bijzondere gevallen kan, onder 
goedkeurin~ van den Minister, van deze be
paling woraen afgeweken. 

Deze vergoedingen mogen voor de onder_ 1 
bedoelde leera.ressen niet meer bedragen dan 
f 200 en voor de onder 2 bedoelde leera.ressen 
niet-meer dan f 400, met dien verstande even
wel, dat in totaal niet meer mag worden uit
gekeerd dan f 400. 

Voor de berekening der sa.la.rissen van de 
leera.ressen en leers.ren is de duur van het jaar 
gerekend op 52 weken en het lesuur op 60 mi
nuten. Bedraagt het aantal lesweken minder 
dan 52, of het lesuur minder dan 60 minuten, 
dan worden de sa.la.rissen evenreaig verminderd. 
De berekening geschiedt dan 1'&ar het_,a.a.nta.l 
weken, welke liggen tusschen 1iet oegin en het 
einde van den cursus, gedurende welken onder
wij,s wordt gegeven, met inbegrip van de daarin 
vallende vacanties volgens den goedgekeurden 
lesrooster. 

De vaca.nties mogen voor een jaarcursus niet 
meer dan 9 weken bedragen. 

Diensttijd. 
Diensttijd, boven den leeftijd van 21 jaar 

doorgebracht aan da.gnijverheidsscholen en 
daarmede gelijk te stellen inrichtingen, aan in
richtingen voor middelbaar onderwijs, of als 
vakleeraar of -leera.res aan een Rijksopvoedings
gesticht, telt ten volle mede. 

Diensttijd, boven den 21-jarigen leeftijd door
gebracht aan scholen voor lager onderwijs, 
telt voor de helft mede tot een maximum van 
6 jaren. 

Voor hen, die in het bezit zijn van de hoofd
akte, telt de diensttijd bij het lager onderwijs 
ten volle mede van den eersten dag der maand 
af, waarin die akte is verkregen. 

Of en in hoeverre dienstjaren, bij het onder
wijs in gevangenissen en tuchtscholen doorge
bracht, als diensttijd medetellen, zal in elk af
zonderlijk geval door Onzen Minister worden 
beslist. 

Dienstjaren, boven den leeftijd van 23 jaar 
doorgebracht in het bedrijfsleven (niet gelijk
vallende met den studietijd), tellen ten volle 
mede tot een maximum van 2 jaren. 

Diensttijd, aan avondscholen doorgebracht 
of besteed aan daarmede gelijk te stellen onder
wijs, telt bij de berekening van het aantal 
dienstjaren aan dagscholen niet mede. 

3. Huishoudsters. 
Huishoudsters genieten een sa.la.ris van f 1400, 

na 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 en 16 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 75 en na 18 en 20 dienstjaren 
telkens te verhoogen fuet f 100, tot een maxi
mum van f 2200. 

Assistent-huishoudsters genieten een salaris 
van f 1000, na 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14 en 16 dienst-

jaren telkens te verhoogen met f 50 en na 18 en 
20 dienstjaren telkens te verhoogen met f 100, 
tot een maximum van f 1600. 

4. Administratief en bedienend personeel. 
a. Administratief personeel. 
Indien aan dagscholen administratief perso

neel is verbonden en deze betrekkingen eene 
volledige dagtaak omvatten kan een salaris 
worden genoten, als hieronder aangegeven : 

a.a.n scholen met minder dan 17,000 jaar
lijksche lesuren, f 1000, met 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 1700. 

aan scholen met meer dan 17,000 jaarlijksche 
lesuren, f 1100, met 2 tweejaa.rliJksche ver
hoogingen van f 200 en 5 tweejaa.rlijksche ver
hoogingen van f 100, tot een maximum van 
f 2000. 

b. Concierges : 
Aan scholen met minder dan 17,000 jaar

lijksche lesuren bedraagt het salaris f 1200 met 
ó tweejaa.rlijksche verhoogingen van _f 100, tot 
een maximum van f 1700. 

Aan de overige scholen bedraagt het salaris 
f 1400 met 4 tweeja.arlijksche verhoogingen van 
f 100, tot een maximum van f 1800. 

Concierges aan op zichzelf staande avond
scholen met 3000 tot 5000 lesuren genieten een 
salaris van f 200 ; aan avondscholen met 5000 
tot 6000 lesuren f 250, en aan avondscholen met 
meer dan 6000 lesuren f 300. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 31 Januari 
1925· (Staatsblad n°. 27). 

Mij bekend, 

BIJLAGE D. 

De .Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

BEZOLDIGING van het personeel aan Rijks
en van Rijkswege ges-ubsirlieerde bijzondere 
en gemeenteUjke nijverheidsscholen van het
welk de wedde in maand- of weekloon is 
uitgedrukt. · 

Indien aan ijverheidsdagscholen portiers, 
machinisten, stokers, hulpconcierges, bedienden 
of knechts zijn verbonden en deze daarin een 
volledige betrekking vinden, wordt hunne be
zoldiging geregeld, als hieronder is aangegeven. 

I. 23 jaar of ouder : 
a. Hulp-concierge, bediende of knecht : 
aan scholen in gemeenten der lste klasse 

f 24 per week, na. 1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren tel
kens te verhoogen met f 1 per week, tot een 
maximum van f 29 per weel. ; 

aan scholen in gemeenten der 2de of 3de 
klasse resp. f 22 en f 19 per week, na l, 2, 3, 4 en 
5 dienstjaren telkens te verhoogen met f 1 per 
week, tot een maximum van resp. f 27 en f 24 
per week. 

b. Portier, stoker, machinist: 
aan scholen in gemeenten der lste klasse f 25 

per week, na 1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren telkens 
te verhoogen met f 1 per week, tot een maxi
mum van f 30 per week ; 

aan scholen in gemeenten der 2de en 3de 
klasse resp. f 23,50 en f 20,50 per week, na 1, 2, 
3, 4 en 5 dienstjaren telkens te verhoogen met 



71 2 FEBRUARI. 1925 

f l per week, tot een maximum van resp. f 28,50 
en f 25,50 per week. 

Aan de onder a en b genoemde personen 
kunnen desgewenscht ook andere werkr.aam
heden worden opgedragen. 

Diensttijd beneden den leeftijd van 23 jaren 
telt voor periodieke verhoo~ing niet mede. 

II. beneden den leeftijd van 23 jaren : 
voor de onder Ia genoemden aan scholen ir.. 

gemeenten resp. der 
2• klasse 3• klasse 

a. 14 jaa.r 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

l• klasse 
f 3.50 
5.-
7.-
9.-

12.-
14.50 
17.-
19.-
21.-

f 3.-
4.50 
6.-
8.50 

11.-
13.50 
15.-
17.-
19.50 

f 2.50 
4.-
5.50 
7.50 
9.50 

11.50 
13.50 
15.50 
17.-

voor de onder Ib genoemden aan scholen in 
gemeenten resp. der 

1 • klasse 2• klasse 3• kis.sm 
b. 14 jaar 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

f 3.50 f 3.- f 2.50 
6.- IS.- 4.50 
8.- 7.- 6.-

11.- 10.- 8.50 
14.- 12.50 11.-
17.- 15.- 1;,.50 
19.- 17.50 15.50 
21.- 19.50 17.-
24.- 22.- 19.-

Bij de vaststelling dei er loonen is gerekend 
op een gemiddelden werktijd va.n 48 uren per 
week. 

Werkvrouwen genieten eene bezoldiging, a.ls 
ter plaatse gebruikelijk is, tot een maximum van 
35 cent per uur. 

Vrouwelijk inwonend personeel geniet, be
halve kost en inwoning, eene bezoldiging, als 
ter plaatse gebruikelijk i~, terwijl vrouwelijk 
uitwonend personeel eveneens eene bezoldiging 
geniet, als ter plaatse gebruikelijk. 

Behoort bij Koninklijk besluit v.i,n 31 Januari 
1925 (Staatsblad n°. 27). 

Mij bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

2 Februari 1925. RONDSCHRIJVEN van den Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
afd. Volksgezondheid, aan de Gemeente
besturen die een vleeschkeuringsdienst 
hebben, betreffende inlichtingen inzake 
inkomsten belasting. 

Mijn ambtgenoot van Financiën vestigt er 
mijn aandacht op dat voor het berekenen der 
inkomstenbelasting waardevolle gegevens kun
nen worden verkregen bij de gemeentelijke 
administraties van den vleeschkeuringsdienst, 
omdat daaruit een oordeel kan worden ge
vormd over het debiet van verschillende slagers. 

In verband hiermede verzoek ik Uw College 
aan de ambtenaren van de directe belastingen 

op hun verzoek inzage in de administratie van 
den vleeschkeuringsdienst te geven, zulks 
onder voorwaarde, dat deze dienst daarvan 
in geen enkel opzicht hinder ondervinde. 

(B. S.) 

2 Februari 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

In een vonnis waarin is overwogen dat 
het bewijs niet, is ontzenuwd door hetgeen 
bek!. ter terechtzitting te zijner verdedi
ging heeft aangevoerd, is het verweer van 
bekl. niet ter zijde gelaten, maar is daar
omtrent eene beslissing genomen welke 
niet met de wet in striJd 1s. 

Een tweewielig motorrijtuïg waaraan een 
zijspanwagen is gekoppeld, is, zoolang 
die toestand duurt, een motorrijtuig op 
meer dan twee wielen; immers heeft het 
voor het verkeer, bijv. t. a. v. de ruimte 
welke het op den weg inneemt, de bet.eekenis 
van een motorrijtuig op drie wielen. 

De omstandigleid dat de koppeling in 
korten tijd kan worden opgeheven is van 
geen beteekenis. 

(Motor- en Rijwielwet art. 4.) 

Mrs. Nijpels, Fentener v. Vlissingen, Segers, 
Hesse, Taverne. 

H. A. J. I., requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhhge van 14 October 
1924, waarbij in hooger beroep is bevestigd het 
vonnis van den Kantonrechter te 's-Graven
hage van 19 Februari 1924, waarbij hij is schul
dig verklaard aan : ,,het als bestuurder van een 
motorrijtuig op meer dan twee wielen daarmede 
rijden over een weg, die volgens een in art. 4 
der Motor- en Rijwielwet bedoelde verklaring 
voor zoodanig rijtuig is gesloten", en daarvoor 
met toepassing van de artt. 4, 13, 18 van de 
Motor- en Rijwielwet, het Besluit van Gedep. 
Staten van Zuid-Holland van 2 Juli 1906 
/Provinciaal Blad van Zuid-Holland n°. 68) 
èn art. 23 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van een gulden subsidiair een dag hechtenis; 
(Gepleit àóor Mr. F. S. M. Rits, Adv. te Am
sterdam). 

Conclusie van den Adv.-Gen. Mr. Besier: 

Het bestreden vonnis houdt de bevestiging 
met overneming der gronden in van het in 
eersten aanleg gewezen mondelinge vonnis, 
waarbij de Kantonrechter heeft bewezen ver
klaard, dat de beklaagde op 10 Januari 1924 
des namiddags omstreeks 3.50 uur onder de 

, gemeente Rijswijk met een door hem bestuurd 
driewielig motorrtituig heeft gereden op den 
o:i_>enbaren rijweg, het Jaagpad aan de West
z1Jde van het kanaal Rijn-Schie, welke weg 
blijkens besluit van Gedep. Staten van Zuid
Holland van 2 Juli 1906 voor het gebruik van 
motorrijtuigen op meer dan twee wielen ge
sloten was verklaard, zijnde zulks te kennen 
gegeven door middel van aan beide einden van 
dien weg geplaatste waarschuwingsborden van 
het vereischte model. 

De Kantonrechter zag hierin de overtreding 
van een verbod, gegeven krachtens art. 4 der 
Motor- en Rijwielwet, dat spreekt van motor
rijtuigen op meer dan twee wielen en veroor
deelde den beklaagde dienovereenkomstig. 

Bij pleidooi zijn twee middelen van cassatie 
aangevoerd. Het eerste luidt : ,,Schending, 
althans verkeerde toepassing van de artt. 211, 
216, 221, 253 en 257 Sv., zulks doordat de 
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Rechtbank het vonrus ~an den Kantonrechter 
heeft bevestigd, hoewel dit ten a,anzien van de 
vraag of een motorrijwiel met zijspan al dan 
niet is een motorrijtuig op meer dan twee wielen 
niet, althans niet voldoende, met redenen is 
omkleed.'' 

Dit middel is hiermede toegelicht, dat het 
bevestigde vonnis in het geheel geen moti
veering zou bevatten. Aldus toegelicht is het 
feitelijk ongegrond. Immers de aanteekening 
van het mondelinge vonnis houdt in, dat "alle 
gebezigde bewijsmiddelen en andere gronden" 
hebben bestaan in : Proces-verbaal van bevin
ding voormeld (d.i . een proces-verbaal van 
twee onbezoldigde Rijksveldwachters, waarvan 
de korte inhoud den beklaagde ter terechtzit
ting door den Kantonrechter is medegedeeld) ; 
erkentenis van beklaagè.e ter terechtzitting ; 
een en ander voor zoover het bewjjsmiddel 
waar noodig op eigen waarneming of weten
schap berust ; niet ontzenuwd door hetgeen 
beklaagde ter terechtzitting te zijner verde
diging heeft aangevoerd." 

Het in deze aanteekening gemaakte voor
behoud mist in dit geval beteekenis, da-ar de 
beklaa~de slechts heeft erkend en het proces
verbaal slechts inhoudt wat voor waarneming 
vatbaar was, t.w. dat beklaagde ten tijde en 
ter plaatse als in de dagvaarding bedoeld heeft 
gereden volgens beklaagde met een motorrijtuig, 
volgens het proces-verbaal met een driewielig 
motorrijtuig (tweewielig motorrijtuig met zij
spanwagen) en dat het verbod om ter plaatse 
te rijden met motorrijtuigen op meer dan twee 
wielen was kenbaar gemaakt volgens beklaagde 
door waarschuwingsborden, volgens het proces
verbaal door borden van het vastgestelde 
model. 

Hieruit vloeit voort niet alleen dat het mon
delinge vonrus met redenen omkleed is geweest, 
maar ook dat dit op voldoende wijze is geschied. 
Wel mag men betreuren, - te meer omdat deze 
vervolging opzettelijk schijnt te zijn uitgelokt 
om over de vraag een rechterlijke beslissing te 
verkrijgen - dat het vonrus niet een nadere 
motiveering heeft bevat van de verwerping der 
door beklaagde gevoerde verdediging, hierin 
bestaande, dat zijn motorrijtuig was een twee
wielig motorrijtuig met zijspanwagen, welke 
zijspanwagen van één wiel was voorzien, dus 
niet een driewielig motorrijtuig in den zin der 
wet, doch zoodanige motiveering was · niet 
st,rikt noodig, nu het geschil niet liep over de 
feiten doch slechts over de rechtskundige waar
deering daarvan. 

In deze leemte zal nu de Hooge Raad kunnen 
voorzien bij zijne beslissing omtrent het tweede 
middel, luidende : ,,Schending, althans ver
keerde toepassing van de artt. 4, 13, 18 Motor
en Rijwielwet in verband met het besluit van 
Gedep. Staten van Zuid-Holland van 2 Juli 
1906, Provinciaal Blad van Zuid-Holland n°. 68, 
zulks doordat de Rechtbank het vonnis van 
den Kantonrechter heeft bevestigd, en den 
requirant heeft veroordeeld, hoewel een motor
rijwiel, waaraan een zijspan is gekoppeld, blijft 
een tweewielig motorrijtuig en niet wordt een 
motorrijtuig op meer dan twee wielen." 

Met dit middel kan ik mij niet vereenigen. 
Het komt mij voor, dat in den zin van art. 4 
der Motor- en Rijwielwet een motorrijtuig op 
twee wielen, waaraan een zijspanwagen op één 

wiel is gekoppeld, moet worden beschouwd als 
een motorrijtuig op meer dan twee, immers op 
drie wielen. De reden toch, waarom krachtens 
dit wetsvoorschrift de Gedep. Staten wegen 
voor motorrijtuigen op meer dan twee wielen 
gesloten kunnen verklaren, is blijkens dit wets
voorschrift zelf het belang van de vrijheid en 
veiligheid van het verkeer en deze worden 
juist door een tweewielig motorrijtuig waaraan 
een zijspanwagen is gekoppeld, meer bedreigd 
dan wanneer zulk een motorrijtuig zich zonder 
zulk een zijspanwagen over den weg beweegt. 
En ook afgezien van deze reden kan het samen
stel niet worden beschouwd als een tweewielig 
motorrijtuig, omdat het op drie wielen rust en 
de zijspanwagen niet als een afzonderlijk voer
tuig kan worden aangemerkt, reeds hierom 
niet, omdat hij zich op zijn ééne wiel niet zelf. 
standig in evenwicht houden, veel minder 
voortbewegen kan. 

Ik concludeer dan ook . tot verwerping van 
het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het ,verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gelet op de middelen van cassatie namens 

den requir11nt vo~rgesteld bij pleidooi : (zie 
Concl. Adv.-Gen.), 

0. dat bij het door de Rechtbank bevestigde 
mondelinge vonnis van den Kantonrechter, 
met beklaagdes schuld daaraan, bewezen is 
verklaard, dat (zie concl. Adv.-Gen.); 

dat rlit feit is gequalificeerd en deswege straf 
is opgelegrl, gelijk hierboven is vermeld ; 

0. omtrent het eerste middel van cas atie : 
dat bij de mondelinge toelichting daarvan 

is beweerd, dat het vonrus in het geheel geen 
motiveering zou bevatten, immers geen be
slissing zou inhouden omtrent het verweer, dat 
een motorrijtuig met zijspan als door den 
requirant bereden niet is een drie- maar een 
tweewielig motorrijtuis, doch dat dit betoog 
feitelijken grondslag mist, daar toch in de aan
teekening van het mondeling vonnis vermeld 
staat, d1tt het t en laste gelegde en beklaagde 

schuld daaraan zijn bewezen door : 
,,Proces-verbaal van bevinding voormeld; 
Erkentenis van beklaagde ter terechtzitting ; 
Een en ander voorzooverre het bewijsmiddel 

waar noodig op eigen waarnemjng of weten
schap berust ; 

Niet ontzénuwd door hetgeen beklaagde ter 
terechtzitting te zijner verdediging heeft aan
gevoerd"; 

dat derhalve het mondeling vonnis, waarin 
het verweer van requirant niet ter zijde is 
gelaten maar daaromtrent is beslist, niet in 
strijd is met een der als geschonden aange
haalde wetsartikelen ; 

0. ten aanzien van het tweede cassatie
middel: 

dat een tweewielig motorrijtuig waaraan een 
zijspanwagen op een wiel is gekoppeld, zoolang 
die toestand duurt een motorriJtuig op meer 
dan twee wielen is, immers voor het verkeer 
bijvoorbeeld ten aanzien van de ruimte welke 
het op den we~ inneemt de beteekenis heeft 
van een motornjtuig op drie wielen ; 

dat hierin geen verandering wordt gebracht 
door de omstandigheid, dat een deel van djt 
motorrijtuig namelijk het gedeelte zonder den 
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_ zijspanwagen, op zich zelf ook reeds als een 
motorrijtuig, en wel· op twee wielen is te be
schouwen, daar zoolang de koppeling duurt 
het karakt.er van het tweewielig motorrijtuig 
is t e !oor gegaan, daar dit alsdan met den zij
spanwagen een geheel uitmaakt, terwijl de 
omstandigheid, dat de koppeling in korten tijd 
kan worden opgeheven, van geenerlei beteeke
nis is; 

dat derhalve ook dit middel niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

3 Februari 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Het opheffen der m. u. l. o.-klassen van 

eene school geeft aan het hoofd dier school 
geen aanspraak op wachtgeld. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
0. dat Mej. W. J. Royaards met ingang van 

1 September 1924 met het oog op de opheffing 
der m. n. 1. o.-klassen aan de bijzondere lagere 
school in de WoJter-ten-Catestraat te He.1gelo 
als hoofd dier school is ontsfagen ; 

dat de commissie van beroep, bedoeld in 
a rt. 92 der 1. o.-wet 1920, bij beschikking van 
11 Juli 1924 dit ontslàg heeft gehandhaafd, 
uit overweging, dat niet is gebleken van eenige 
omstandigheid, welke, op grond van de wet, aan 
de gevraa$de handhaving m den weg-zou staan; 

dat MeJ. W. J. Royaards hierop tot Onzen 
Minister van Onderwijs, K. en ·W. het verzoek 
heeft gericht in ' het genot te worden gesteld 
van wachtgeld wegens opheffing van hare 
betrekking, welk verzoek door Onzen Minister 
bij beslissing van 21 Oct. 1924 niet voor in
williging vatbaar is verklaard uit overweging, 
dat uit de mededeeling van het schoolbestuur, 
dat de onder dat bestuur staande school aan 
de Wolter-ten-Catestraat te Hengelo (Overijssel) 
niet is opgeheven, blijkt, dat de betrekking 
van hoofd dezer school niet is opgeheven en 
derhalve het geval, bedoeld in het eerste lid 
van art. 125 der 1. o.-wet 1920, hier niet aan-
wezig is· ; · 

dat van deze beslissing Mej. W. J . Royaards 
b~ Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat weliswaar de school is blijven bestaan 
zonder m. u. 1. o.-klassen, maar dat haar 
salaris daardoor f 400 (m. u. 1. o.-marge) minder 
is geworden ; dat zij daarvoor wachtgeld heeft 
aangevraagd, hetgeen echter door Onzen 
Minist,er is geweigerd; dat zij echter meent 
aanspraak op het wachtgeld te mogen maken, 
daar zij oorspronkelijk is aangesteld, zooals 
uit haar benoeming blijkt, als hoofd der m. u . 
1. o.-school; 

0. dat uit·de omstandigheid, dat de bijzondere 
lagere school aan de Wolter-ten-Catestraat 
te Hengelo (Overijssel) niet is opgeheven, volgt, 
dat ook de betrekking van hoofd dezer school 
niet is opgeheven en derhalve het geval, bedoeld 
ia het eerste lid van art. 125 der 1. o.-wet 1920, 
zich bier niet voordoet, aangezien dit artikel 
niet onderscheidt tusschen derr aard van het 
onderwijs, hetwelk op de school wordt gegeven 
en slechts dan aanspraak op wachtgeld zou 
best3,an, wanneer de school zelve en daarmede 
de betrekking was opgeheven; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem. Rt.) 

4 Februari 1925. BESLUIT, bepalende de be· 
kendmaking in het Staatsblad van de op 
11 Juli 1923 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Groot-Britannië en Ierland 
gesloten voorloopige schikking in zake 
luchtvaartverkeer (Staatsblad 1924, n°. 
499). s. -28. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
· Gezien de wet van den l sten November 1924 

(Staatsblad n°. 499), houdende goedkeuring 
van de op 11 Juli 1923 te 's-Gravenhage getroffen 
voorloopige luchtvaartschikking tusschen Ne
derland en Groot-Britannie en I erland, van 
welke schikking een afdruk bij dit Besluit is
gevoegd; 

Overwegende dat de akten van bekrachti
ging van bedoelde schikking op 7 Januari 1925 
te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 

Buitenlandsche Zaken van 31 Januari 1925, 
Directie van het Protocol, n°. 3182 ; 

Hebben goed11evonden en verstaan : 
meergenoemde schikking te doen bekend

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt, 

's-Gravenhage, den 4den Februari 1925. 
WILHELMJNA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 2 Maart 1925. ) 

5 Februari 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
een reglement ter voorkoming van aan
tasting van metalen voorwerpen in . den 
bodem door zwerfstroomen, afkomstig van 
de spoorstaven. van electrische spoor- en 
tramwegen. S. 29. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minis.ter van 

Waterstaat van 31 December 1924, La. X, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op de wet van 1 November 1924 
(Staatsblad n°. 498) ; 

Den Raad van State geboord (advies van 
20 Januari 1925, n°. 26) ; 

Gezier het nader rapport van Onzf;)n Minister 
voornoemd van 2 Februari 1925, n°. 391, af
deeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. Vast te stellen het volgende : 

REGLEMENT ter voorkoming van aantasting 
van metalen voorwerpen in den bodem door 
zwerfstroomen, afkomstig van de spoor
staven van spoür- en tramwegen, als bedoeld 
bij artikel l der wet van l November 1924 
(Staatsblad n°. 498). 

Art. 1. (1) De spoorstaven moeten zoodanig 
met elkander verbonden zijn, dat de electrische 
weerstand van het spoor door de lasschen ge
middeld met niet meer dan 25 pet,. verhoogd 
wordt. 

(2) De weerstand van 1 Meter spoorstaaf, 
waarin een lasch voorkomt, mag niet hooger 

1 Zie voor de Nederlandsche en Engelsche 
tekst Staatsblad n°. 499 van 1924. 
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zijn dan die van 10 Meter spoorstaaf van gelijke 
doorsnede zonder lasch. 

(3) Het eerste en tweede lid . zijn niet van 
toepassing op wissels, kruisingen en dergelijke 
deelen. 

2. (l) De beide spoorstaven van een spoor 
moeten onderling in deugdelijke electrische 
verbinding staan door middel van stroomge
leiders, welke geen grooteren onderlingen af
stand dan 10 spoorstaaflengten hebben. Deze 
dwarsverbindingen mogen, wanneer zij op deo 
~rootsten toegelaten afstand aangi,bracht wor
cten, geen grooteren weerstand dan 0,5 milli
Ohm per 111eter hebben. Is hun aantal grooter, 
dan mag de weerstand per 111eter naar ver
houding grooter zijn. 

(2) Naast elkander gelegen sporen, waarvan 
de hartafstand 4 llieter of minder bedraagt, 
moeten worden verbonden door overeenkom
stige dwarsverbindingen, welke echter bij voren
genoemde electrische weerstanden den dubbe
len afstand mo~en hebben. 

(3) Soortgelijke electrische verbindingen 
moeten worden aangebracht ter overbrugging 
van spoorstaafkruisingen en wissels, voor zoo
ver deze niet uit één stuk bestaan. Bestaan 
zij uit één stuk en 'Lijn• zij niet overbrugd, 
dan moeten zij door middel ·van laschv,er
bindingen, als bedoeld in artikel l , met de 
aansluitende spoorstaven worden verbonden. 

3. Ter verzekering van eene deugdelijke 
electrische verbinding bij draaischijven, be
weegbare bruggen en dergelijke werken moeten 
deze worden overbrugd door één of meer geïso
leeräe stroomgeleiders. Deze moeten eene zoo
danige doorsnede hebben, dat het spannings
verlies in deze geleidingen bij gemiddelde jaar
belasting niet meer bedraagt dan 5 milli-Volt 
per Meter, met dien verstande, dat zij geen groo
teren weerstand mogen hebben dan de geleiders, 
genoemd in artikel 2. 

4. (1) Voor de terugleiding van den stroom 
mogen behalve de spoorstaven alleen gebezigd 
worden van de aarde geïsoleerde leidingen. De 
aansluitingen van deze geïsoleerde leidingen 
aan .de spoorstaven mogen over eene lengte 
van ten hoogste 3 111eter blank uitgevoerd 
worden. 

(2) Het eerste lid is niet van toepassing op 
aan de spoorstaven aangesloten aardingslei
dingen van palen, bliksemafleiders en dergelijke. 

(3) Blanke aan de spoorstaven aangesloten 
leidingen mogen niet dieper dan 25 c.111. in den 
bodem of beneden het ondervlak der bestrating 
zijn gelegen. 

5. Het spanningsverschil tusschen twee 
willekeurig gekozen punten van de spoor
staven mag bij de gemiddelde jaarbelasting 
niet meer dan 2 Volt/K.111. bedragen. In bij
zondere gevallen kan Onze :M:inister voornoemd 
het geoorloofde spanningsverschil verlagen tot 

· 1 Volt/K.111. 
6. (1) De lasschen moeten in die gedeelten 

van het spoor, waar het spanningsverschil bij 
de gemiddelde jaarbelasting meer bedraagt dan 
drie vierden van het volgens artikel 5 toege
laten maximum, jaarlijks en overigens ten 
minste éénmaal per drie jaar gecontroleerd 
worden. 

(2) Van de uitkomsten der onderzoekingen 
wordt in een register aanteekening gehouden. 

7. (1) Ingeval spoor- of tramwegen elkander 

kruisen of elkander naderen tot een hartafstand 
tusschen de sporen van 4 111eter of minder, · 
moeten de sporen, . hetzij overeenkomstig 
artikel 2 met elkander verbonden, hetzij van 
elkander geïsoleerd worden, ter beoordeeling 
van Onzen 111inister voornoemd. 

(2) In het eerste geval moeten zoowel elke 
spoor- of tramweg afzonderlijk als beide te 
zamen aan de voorschriften van dit reglement 
voldoen. Indien tusschen partijen omtrent 
de uitvoering geen overeenstemming wordt 
verkregen, beslist Onze 111inister voornoemd. 

8. Overtreding van eenige bepaling der voor
gaande artikelen wordt gestraft met geldboete 
van ten hoogste : 

a. duizend gulden, indien zij door bestuurders 
van een spoor- of tramwegdienst wordt gepleegd, 
of een spoorweg, als bedoeld bij artikel 6 der 
Locaalspoor- en Tramwegwet, betreft ; 

b. tweehonderd gulden, indien zij door be
ambten of bedienden van een spoor- of tram
wegdienst wordt gepleegd. 

9. 111et de opsporing van de overtredingen 
van dit reglement zijn belast de Hoofdinspec
teur Generaal der Spoor- en Tramwegen, de 
~n _het t_oezicht <>p ~e spoorweger verb<:>nden 
r1Jksmgemeurs, r1Jksmspecteurl! en adJunct
ingenieurs, de Hoofdingenieur-Directeur der 
Telegrafie en de onder dezen dienstdoende 
hoofdingenieurs, ingenieurs, eleotrotechnische 
hoofdambtenaren en ambtenaren. 

10. (1) Ten aanzien van spoor- en tramwegen 
of gedeelten daarvan, welke buiten openbare 
wegen zijn aangelegd, en waarvan de spoor
staven op houten, niet geheel door het ballast
bed bedekte dwarsliggers zijn bevestigd, is 
van dit reglement alleen artikel 1, eerste lid, 
van toepassin~. 

(2) Niettemm is dit reglement in zijn geheel 
van toepassing ten aanzien van kruisingen op 
gelijke hoogte met openbare wegen en van baan
vakken met anderen bovenbouw dan in het 
eeriste lid bedoeld, alsmede over afstanden van 
50 111eter aan weerskanten van deze kruisingen 
en baanvakken, voor zooveel niet door plaat
selijke maatregelen eene isolatie i.s verkregen, 
welke naar het oordeel van Onzen 111inister 
voornoemd, ten minste gelijke waarde heeft 
als die, verkregen bij den in het eerste lid be
doelden bovenbouw. 

11. (1) Onze 111inister voornoemd kan onder 
door hem te stellen voorwaarden geheel of ge
deeltelijk ontheffing verleenen van bepalingen 
van dit reglement. 

(2) · Ten aanzien van spoor- en tramwegen, 
waarop bij het in werking treden van dit regle
ment de dienst wordt uitgeoefend, kan Onze 
111inister voornoemd onder door hem te stellen 
voorwaarden toestaan, dat de toepasselijkheid 
van dit reglement zal aanvangen op een door 
hem te bepalen later tijd/!tip. 

II. te bepalen, dat de wet van l November 
1924 (Staatsblad n°. 498) en het onder I bedoelde 
reglement in werking treden op 1 Juli 1925. 

Onze 111inister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 5den Februari 1925. 
. WILHEL111IN A. 

De Mini.,ter van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
( Uitgeg. 19 Febr. 1925.) 
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5 Februari 1925. BESLUIT, houdende regelen 
voor het onderzoek naar de onbekwaam
heid of ongeschiktheid van officieren der 
zeemacht, bedoeld in artikel 28, eerste lid 
onder 6° der" Bevorderin~swet voor de zee
macht 1902 en van officieren der Konink
lijke marinereserve, bedoeld in artikel 30, 
eerste lid onder 9° der wet voor de Konink
lijke marine-reserve (Staatsblad 1924 n°. 
369). s. 30. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Marine en van Koloniën van den 20 December 
1924, Afdeeling B (lste Bureau) n°. 51 en van 
20 December 1924, 7de Afdeeling, n°. 1 ; 

Gezien artikel 28 der Bevorderingswet voor 
de zeemacht 1902 (wet van 9 Juni 1902, 
(Staat.sblad n°. 86) laatstelijk- gewijzigd--bij de 
wet van 2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 330), en 
artikel 30 der wet voor de Koninklijke marine
reserve (Staatsblad 1924 n°. 369) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 3 Januari 1925 n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Marine en van Koloniën van den 
28 Januari 1925, Afdeeling B (lste Bureau) 
n°. 51 en van 2 Februari 1925, 7de Afdeeling, 
no. 28; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van Ons besluit van 21 Ja

nuari 1903 (Staatsblad n°. 36), zooals dit is ge
wijzigd bij Ons besluit van 31 Januari 1905 
(Staatsblad n°. 32) te bepalen : 

1. 1. Indien een officier der zeemacht of 
van de Koninklijke marine-reserve, door 
eenige militaire autoriteit, onder wier bevelen 
hij dient, wordt geacht te verkeeren in het ge
val, voorzien respectievelijk bij artikel 28, 
eerste lid onder 6° der Bevorderingswet voor 
de zeemacht 1902 of bij artikel 30, eerste lid 
onder 9° der wet voor de Koninklijke marine
reserve (Staatsblad 1924 n°. 369), geeft die 
autoriteit daarvan langs den hiërarchischen 
weg kennis aan Onzen Minister van Marine. 

2. Deze kennisgeving geschiedt bij een geheim 
rapport, waarin uiteengezet worden de redenen, 
welke tot de overtuiging van de onbekwaam
heid of ongeschiktheid van den officier geleid 
hebben, met duidelijke omschrijving van de 
feiten, welke medegewerkt hebben tot het 
vestigen van die overtuiging. 

3. Iedere autoriteit, die het rapport der 
doorzending ontvangt, voegt daarbij de be
schouwingen en mededeelingen, welke zij ter 
zake dienende acht. 

4. Betreft de zaak een in Oost-Indië dienend 
officier, dan wordt door den Commandant der 
zeemacht aldaar bij de kennisgeving, in dit 
artikel bedoeld tevens geadviseerd of een even
tueel te benoemen commissie van onderzoek 
in Nederland dan wel in Oost-Indië zal bijeen
komen, en in het laatste geval uit welke leden 
en plaatsvervangende leden de commissie zal 
kunnen bestaan, en welke officier eventueel als 
secretaris aan de commissie zal zijn toe tè voe
gen. 

2. 1. Onze Mini,ster van Marine beslist, na 
zoo noodig langs den h.iërarchiscben weg ter 
zake nadere ophelderingen gevraagd-te hebben, 
of aan de zaak verder gevolg zal worden ge
geven, en doet in het bevestigend geval aan 
Ons een voorstel tot het aanwijzen van eene 

comm1ss1e van onderzoek en of de comm1ss1e 
zal bijeènkomen in Nederland dan wel in 
Oost-Indië. 

2. Bijaldien Onze Minister van Marine daar
toe termen aanwezig acht, kan hij zoodanig 
voomtel aan Ons inzenden, ook zondei,- dat een 
rá.pport, als bedoeld in artikel l, bij hem is 
ingekomen. Wanneer dit voorstel betreft een 
officier, die in Oost-Indië voor een commissie 
zal moeten verschijnen, wordt door genoemden 
Minister vooraf met den Oommanda,nt der zee
macht aldaar overleg gepleegd in zake de sa
menstelling van zoodantge commissie. 

3. Als plaats van bijeenkomst in Nederland 
zal worden aangewezen eene gemeente, waar een 
marinestation is gevestigd, of de gemeente 
's Gravenhage. In Oost-Indië wordt de plaats 
van bijeenkomst aangewezen door den Comman
dant der zeemacht aldaar. 

3. 1. Wanneer het onderzoek betreft een 
officier der zeemacht, zal de in artikel 2 bedoelde 
commissie be{!taan uit vijf vlag- en hoofd
officieren der zeemacht al13 leden, allen van 
hoogeren rang of van meerderen ouderdom 
in rang dan de officier wien het onderzoek 
geldt, met dien verstande dat in Nederland 
steeds ten minste één der leden den rang van 
vlagofficier zal moeten bekleeden. 

2. Ingeval het onderzoek betreft een officier 
der Koninklijke marine-reserve, · zal de com
missie zijn samengesteld uit vijf officieren, 
waarvan zoo mogelijk drie behooren tot de 
Koninklijke marine-reserve ; allen moeten zijn 
van hoogeren rang of van meerderen ouderdom 
in rang dan de officier, wien het onderzoek 
geldt. Van de commissie moeten zoo mogelijk 
een vlagofficier en een of meer hoofdofficieren 
deel uitmaken. 

3. Voor elk der leden van de in het eerste 
en tweede lid bedoelde commissiën wordt door 
Ons een plaatsvervanger aangewezen. 

4. De hoogste of oudste in rang van de leden 
zal optreden als voorzitter der commissie. 

5. Aan de commissie kan door Ons als secre
tari.s worden toegevoegd een officier van hoo
geren rang of van meerderen ouderdom in 
rang dan de officier, wien het onderzoek geldt. 

4. Betreft het onderzoek der commissie een 
zeeofficier der zeemacht, dan moet zij zijn 
samengesteld uit zeeofficieren der zeemacht; 
betreft zij een zeeofficier der Koninklijke 
marine-reserve, dan moet zij zijn samengesteld 
uit zeeofficieren der zeemacht en der Konink
lijke marine-reserve ; betreft zij een officier 
van een ander dienstvak, dan moeten zoo 
mogelijk drie officieren van dat dienstvak en 
overigens zeeofficieren in de commissie zitting 
nemen. 

5. 1. Van het lidmaatschap en plaatsver
vangend lidmaatschap der commissie zijn uit
gesloten: 

1 °. alle officieren, van wie het voorstel om 
ten aanzien van den• btj het onderzoek betrok
ken officier eene commissie als in artikel 2 be
doeld, te benoemen · is uitgegaan of die daar
omtrent bij de doorzending hebben gerappor
teerd; 

2°. alle officieren, die den bij het onderzoek 
betrokken officier in bloedverwantschap of 
zwagerschap bestaan tot den zesden graad 
ingesloten. · 

2. De leden der commi sie mogen elkander 
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onderling niet bestaan tot en met den vierden 
graad van bloedverwantschap of zwagerschap. 

6. Het gebouw of lokaal, waarin_ de commis
sie hare bijeenkomsten zal houden, wordt in 
een marinestation in Nederland door den com
mandant der Marine, te 's-Gravenhage door 
Onzen Minister van Marine en in Oost-Indië 
door den Commandant der zeemacht aldaar 
aangewezen, met dien verstande dat daartoe 
in geen $eva! een lokaal aan boord van een in 
dienst ziJnÖ schip of in eene bewoonde kazerne 
zal worden bestemd. · 

7. Onze Minister van Marine brengt het 
Koninklijk Besluit, waarbij de commissie is 
aangewezen, schriftelijk langs den hiërarchis.chen 
weg . ter kennis van de leden en de plaatsver
vangende leden. Wanneer de commissie in 
Nederland zitting houdt, bepaalt hij voorts, 
met inachtneming van het hierna in artikel 10 
gestelde, den datum, waarop zij hare eerste 
vergadering zal houden en do~t daarvan, als
mede van zijne casu quo ingevolge het derde 
lid van artikel 2 en van artikel 6 genomen be
schikltingen, rechtstreeks schriftelijk mede
deeling aan den voorzitter-der commissie. Op 
gelijke wijze wordt gehandeld door den Com
mandant der zeemacht in Oost-Indië ingeval 
de commissie daar te lande zal bijeenkomen. 

8. 1. Alle bescheiden, welke op de zaak be
trekking hebben en tot volledige voorlichting 
der commissie kunnen dienen, worden vanwege 
Onzen Minister van Marine of bij een onderzoek 
in Oost-Indië door den Commandant der zee
macht aldaar rechtstreeks aan den voorzitter 
der commissie toegezonden. 

2. Daarbij worden mede gevoegd de con
duiterapporten en een staat vari dienst van den 
bij het onderzoek betrokken officier ; heeft 
het onderzoek in Oost-Indië plaats, dan worden 
deze stukken met het in artikel 7 bedoelde Ko
ninklijk besluit aan den Commandant der zee
macht aldaar toegezonden, ter doorzending 
aan den voorzitter. 

3. De voorzitter doet al deze bescheiden bij 
de leden rondgaan. · 

9. 1. Aan den b\j het onderzoek betrokken 
officier doet Onze Minister van Marine schrif
telijk langs den hiërarchischen weg mededee
ling van het feit, dat te zijnen aanzien een 
onderzoek zal plaats hebben. 

2. In het geval bedoeld bij artikel 1 van dit 
Besluit, wordt bij die mededeeling gevoegd een 
afschrift van het in het tweede lid genoemde 
rapport, terwijl in het geval, voorzien bij het 
tweede lid van artikel 2, daarbij mededeeling 
zal geschieden van de redenen, welke Onzen 
Minister van Marine tot het voorstel aanleiding 
hebben gegeven. Een en ander gaat vergezeld 
van de kennisgeving hoedanig de commissie 
voor dit onderzoek aangewezen, is samenge
steld, alsmede ingeval het onderzoek in Neder
land plaats heeft, waar e wanneer de eerste 
vergadering van die commissie zal worden ge
houden. 

3. Na ontvangst van die mededeeling is de 
officier tot nà afloop van het onderzoek uit
sluitend ter beschikking van den voorzitter der 
commissie. 

10. 1. Op $rond van de mededeelingen, 
welke de voorzitter der commissie ingevolge 
artikel 7 ontvangt, doet hij aan de leden der 
commissie, ten minste veertien dagen vóór de 

eerste vergadering zal plaats hebben recht
streeks eene oproeping toekomen, waarin 
tevens het uur is aangegeven, waarop die ver
gadering een aanvang zal nemen. 

2. Gelijke oproeping wordt do01· hem aan 
den officier, wien het onderzoek geldt, toege
zonden. 

11. 1. Bijaldien een lid der commissie door 
ziekte of door andere dringende omstandig
heden verhinderd mocht wezen de eerste ver
gadering bij te wonen, zal hij daarvan onver
wijld, zoo noodig langs telegrafischen weg, be
richt zenden aan den voorzitter, die alsdan, 
voor het geval de reden van verhindering door 
hem geldig wordt bevonden, voor de opr_oeping 
van het plaatsvervangend lid het noodige ver
richt. 

2. Van zoodanige vervanging doet de voor
zitter schriftelijk mededeeling aan den bij het 
onderzoek betrokken officier. 

12. Verkeert de voorzitter der commissie 
zelf in het geval, bij het voorgaande artikel 
bedoeld, dan geeft hij daarvan kennis in Neder
land aan Onzen Minfater van Marine en in 
Oost-Indië aan den Commandant der zeemacht 
aldaar ; voorts onder toezending van alle bij 
hem berustende op de zaak betrekking hebbende 
bescheiden aan den aangewezen plaatsver
vangenden voorzitter. Deze geeft uitvoering 
aan eventueel reeds door den voorzitter ge
troffen schikkingen, en handelt overigens zooals 
door de omstandigheden wordt gevorderd. 
Aan de leden, de plaatsvervangende leden en 
den bij het onderzoek betrokken officier geeft 
hij voorts kennis dat door hem het voorzitter
schap is overgenomen. 

13. 1. Verkeert de officier, wien het onder
zoek geldt, in het in den aanhef van artikel 11 
bedoelde geval, dan doet hij daarvan onverwijld 
rechtstreeks, zoo noodig langs telegrafischen 
weg, mededeeling aan den voorzitter der 
commissie, die, voor het geval de reden van 
verhindering door hem geldig wordt bevonden, 
in Nederland aan Onzen Minister van Marine 
en in Oost-Indië aan den Commandant der 
zeemacht aldaar een voorstel inzendt tot wij
ziging van den datum in artikel 7 beboeld. 
Van de daarop te nemen beslissing wordt 
rechtstreeks mededeeling gedaan aan den 
voorzitter, de leden en plaatsvervangende 
leden der commissie, alsmede aan den officier, 
wien het onderzoek geldt. 

2. Wordt de reden van verhindering niet 
geldig bevonden, dan heeft de behandeling 
der zaak buiten tegenwoordigheid van den 
officier voortgang. 

3. Dit laatste heeft ook plaats indien de bij 
het onderzoek betrokken officier den wensch 
te kennen heeft gegeven niet in persoon voor 
de commissie te verschijnen, of indien hij niet 
voldoet aan de hem door den voorzitter ge
zonden oproepingen. 

14. 1. De vergaderingen van de commissie 
van onderzoek hebben plaats met gesloten 
deuren. 

2. Zoo noodig worden, bijaldien het onder
zoek niet in ééne vergadering wordt ten einde 
gebracht, voor de volgende vergaderingen door 
den voorzitter opnieuw oproepingen aan de 
leden en aan den bij het onderzoek betrokken 
officier toegezonden. 

3. In geval van verhindering geldt alsdan, 
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voor zooveel noodig, het bepaalde in de arti
kelen 11, 12 en 13. 

15. Nadat de commissie zitting heeft ge
nomen en zij zich overtuigd heeft, dat geen 
der leden verkeert in één der ~evallen, bedoeld 
bij artikel 5, noodigt de voorzitter, indien geen 
afzonderlijke secretaris is toe$evoegd, bij den 
aanvang der eerste vergadering, het jongste 
lid in rang uit zich met de werkzaamheden van 
secretaris te belasten. 

16. l. De secretaris hondt nauwkenrig aan
teekening van alles wat in de vergadering 
wordt verhandeld. 

2. De aanteekeningen van eene vorige ver
gadering worden bij den aanvang van de eerst
volgende vergadering door den secretaris voor
gelezen en, na vastgesteld te zijn, door den 
voorzitter en den secretaris onderteekend. 

3. De aanteekeningen betreffende de laatste 
vergadering worden staande die vergadering 
opgemaakt en evenzoo, na voorlezing en vast
stelling onderteekend door den voorzitter en 
den secretaris. 

17. l. Nadat alle leden verklaard hebben 
de zaak, voor zoover deze uit de stukken kan 
worden gekend, genoegzaam te hebben nage
gaan, zal de officier wien het onderzoek geldt, 
ten ware hij in verband met het gestelde in 
artikel 13 niet aanwezig is, ter vergadering 
verschijnen en ,hem worden gevraagd of hiJ 
naar aanleiding van het rapport dan wel van 
de hem ingevolge het tweede lid van artikel 9 
medegedeelde redenen, eenige opmerking 
wenscht te maken. 

2. De commissie beslist of en in hoeverre 
met zoodanige opmerkingen rekening zal worden 
gehouden. 

3. Indien de bij het onderzoek betrokken 
officier vervolgens den wensch te kennen geeft, 
dat in zijn belang door hem aa1;1 te duiden in 
den militairen zeedienst zijnde personen zullen 
worden gehoord en de commissie van oordeel 
is, dat hunne getuigenissen van genoegzaam 
belang kunnen zijn - dan wel indien de com
missie tot hare nadere voorlichting van wo
danige personen inlichtingen, verklaringen of 
getuigenissen wenscht te ontvangen - zullen 
deze personen door den voorzitter langs den 
hiërarchischen weg worden opgeroepen om 
voor de commissie te verschijnen of door haar 
schriftelijk worden gehoord. 

4. Personen, als in het derde lid bedoeld, 
zullen, voor zoover zij mondeling worden ge
hoord, in tegenwoordigheid van den bij het 
onderzoek betrokken officier worden onder
vraagd, ten ware de commissie anders mocht 
beslissen. Onder gelijk voorbehoud heeft de 
bij het onderzoek betrokken officier het recht 
zelf vragen tot die personen te richten. 

5. Nadat de bovenbedoelde verhooren zijn 
afgeloopen en de schriftelijke inlichtingen, ver
klaringen of getuigenissen zijn ingekomen, 
doet de voorzitter aan den officier, wien het 
onderzoek geldt, mededeeling, dat de op de 
zaak betrekking hebbende schrifturen te zijner 
beschikking zijn om daarvan inzage of afschrif
ten te nemen, onder vermelding tevens van 
de plaats waai· en de dagen en uren waarop 
daartoe onder door den voorzitter aan te 
wijzen toezicht, de gelegenheid zal openstaan. 

6. Geeft de officier, wien het onderzoek geldt, 
zijn verlangen te kennen om zijne meening 

over den inhoud dier bescheiden uit te spreken, 
dan zal hem daartoe in de eerstvolgende ver
gadering der commissie de gelegenheid worden 
geschonken, ten ware hij er de voorkeur aan 
mocht geven zijne verantwoording of recht
vaardiging schriftelijk in te dienen, in welk 
geval dat geschrift in het bezit van den voor
zitter zal behooren te zijn gesteld binnen een 
door dezen te bepalen tijd. 

18. l. I s de verantwoording of rechtvaar
diging van den bij het onderwek betrokken 
officier mondeling geschied of wel is die schrif
telijk bij de commissie ingekomen, dan zal deze 
er toe overgaan om, na onderlinge bespreking 
en gedachtenwisseling, in verband met de op 
de zaak betrekking hebbende schrifturen, een 
verslag samen te stellen, waarin hare bevinding 
omtrent zijne bekwaamheid of geschiktheid 
met duidelrjke omschrijving van de gronden, 
waarop die bevinding berust, beknopt doch 
beslist wordt uitgesproken en de onbekwaam
heid of ongeschiktheid, indien naar het oordeel 
der commissie in dt"n zin der wet aanwezig, dus 
erkend wordt. 

2. Is de commissie ter zake eenstemmig, 
dan zal het verslag door alle leden worden 
onderteekend. 

3. Ingeval de commissie niet eenstemmig is, 
staat het de minderheid vrij haar gevoelen, 
met redenen omkleed, in eene bij het verslag 
a.fzonderlijk te voegen nota samen te vatten. 

4. De leden, die de minderheid vormen, zijn 
niettemin gehouden het verslag der commissie 
met bijvoeging van de woorden "mij bekend" 
en alsdan onder de onderteekeningen der meer
derheid, van hunne naamteekening te voorzien. 

5. Nadat het verslag en de eventueel daarbij 
over te leggen nota zullen zijn onderteekend, 
worden geenerlei beraadslagingen over de zaak 
meer gehouden en wordt, nà inacht-neming 
van het bepaalde in het laatste lid van artikel 
16, de vergadering gesloten. 

19. Zoo spoedig mogelijk na het sluit-en van 
de zitting der commissie, worden het verslag 
eventueel met bijlagen alsmede de aanteeke
ningen betreffende de vergaderingen en de, 
ingevolge de artikelen 8, 17 en 18 aan de 
commissie to.e~ezonden stukken, bij eenen 
door den voorzitter en den secretaris te onder
teekenen geleidenden brief in Nederland aan 
Onzen Minister van Marine, in Oost-Indië aan 
den Commandant der zeemacht aldaar toege
zonden, waarmede de werkzaamheden der 
commissie zijn .geëindigd. De Commandant 
der zeemacht in Oost-Indië doet deze stukken 
met spoed aan Onzen Minister van Marine 
toekomen. 

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

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

's-Gravenhage, den 5den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 19 Febr. 1925.) 
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5 Februari 1925. BESLUIT tot nadere herzie
ning van de bezoldigingen en de llamen
stelling van het personeel van de directie 
der Pensioenfondsen voor de Koloniale 
Landsdienaren en Locale Ambtenaren. s. 31. . 

WIJ WILHELMINA, E NZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 14 Januari 1925, P.f. n°. 1 ; 
Gelet op artikel 2, lid 2, der wet van 25 Juli 

1918 (Staatsblad n°. 480) tot oprichting van 
pensioenfondsen voor Europeesche en In
landsche burgerlijke en militaire landsdienaren 
in Nederlandach-lndië, op artikel 6, lid 1, van 
Ons besluit van 16 October 1918 (Staatsblad 
n°. 566) tot vaststelling van de regelen voor het 
beheer enz. betreffende die pensioenfondsen 

en op Ons besluit van den 27 Mei 1920 
(Staatsblad n°. 259) zooals dit is gewijzigd en 
aangevuld bij de besluiten van 14 Januari 1922 
(Staatsblad n°. 20), van 9 J anuari 1924 (Staats
blad n°. 6), en van 28 Juli 1924 (Staatsb/,a,d 
n°. 394); 
. Nog gelet op Onze besluiten van den 22sten 
October en den 27sten December 1924 (Staats
blad nos. 476 en 584), onderscheidenlijk tot 
vaststelling van regelen ten aanzien van de 
bezoldiginlj van burgerlijke Rijksambtenaren 
en tot wijziging van het eerstgenoemde besluit ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Januari 1925, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Januari 1925, 
P.f. n°. 28; 

Overwegende, dat het wenschelijk is de be
zoldigingen van den directeur en den tweeden 
directeur en van de verdere ambtenaren van de 
pensioenfondsen voor de koloniale lands
dienaren en locale ambtenaren in overeen 
stemming te brengen met die vastgesteld bij 
het "Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925", de vaststelling van de 
bezoldigingen van de bedienden bij de bedoelde 
fondsen op te dragen aan den directeur dier 
fondsen en tevens de bestaande "regeling" op 
andere punten t e wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verst aan : 
Met ingang van 1 Januari 1925 te ,bepalen 

als· volgt: . 
Art. 1. L De navolgende fondsen, te weten: 
A. het Weduwen- en Weezenfonds: 
1. van Europeesohe burgerlijke ambtenaren 

in Nederlandach-lndië, 
2. der Europeesohe officieren van het Ne

derlandsch-Indische leger, 
3. van Europeesche militairen beneden den 

rang van officier bij de koloniale troepen, 
B. het Eigen pensioenfonds voor : 
1. de Europeesche burgerlijke ambtenaren, 
2. de Inlandsche ambtenaren, 
3. de officieren van de landmacht, 
4. de Europeesche en met dezen gel,jkge

stelde militairen beneden den rang van officier, 
en 

5 . . de niet-Euro:peesche militairen beneden 
den rang van officier, 

C. het pensioenfonds voor Europeesche 
locale ambtenaren in Nederlandach-Indië, 

gezamenlijk te noemen "De Pensioenfondsen 
voor de Koloniale Landadienaren en Locale 
Ambtenaren", worden gesteld onder ééne 
directie. 

2. 1. Het personeel in vasten dienst van de 
directie bestaat uit : 

een directeur, 
een tweede directeur, · 
een hoofdambtenaar, . 
ten hoogste vier ambtenaren eerste klasse, 
ten hoogste zes ambtenaren tweede klasse, 
ten hoogste acht ambtenaren derde klasse, 
de noodige schrijvers of klerken, 
bedienden, 
een en ander volgens de jaarlijksche fonds

begrootingen. 
2. De ambtenaren, die belast zijn met de 

wiskundige werkzaamheden, voeren den titel 
van "wiBkundige" met de toevoeging "eerate" 
of " tweede" : het hoofd van de boekhouding 
voert den titel van "hoofdboekhoudster" en 
aan de andere ambtenaren van de boekhouding 
kan de titel "boekhouder" of " kassier" worden 
verleend. 

2. 1. De directeur, de tweede directeur, 
zoomede de hoofdambtenaar en de ambtenaren 
eerste en tweede klasse worden benoemd, ge
schorst en ontslagen door Ons; de ambtenaren 
derde klasse door Onzen Minister van Koloniën ; 
de schrijvers of klerken en de bedienden zoo mede< 
tijdelijke ambtenaren, dag- en maandgelders 
worden benoemd, geschorst en ontslagen door 
den directeur der fondsen. 

2. Voor de benoeming tot klerk of tot amb
tenaar wordt, indien de candidatengeen hoogere 
diploma's bezitten, vereischt een getuigschrift 
van een voldoend afgelegd examen hetzij voor 
de betrekking van klerk bij een der Departe
menten van Algemeen Bestuur, hetzij voor 
boekhouder of wiskundige. 

In bijzondere gevallen kan van dezen regel 
worden afgeweken, alsook ten behoeve van 
die ambtenaren, die vóór den 2en November 
1918 reeds bij- de Weduwen- en Weezenfondsen 
van Indische landsdienaren werkzaam waren. 

3. Bevordering in rang geschiedt bij keuze. 
4. 1. De jaarwedden bedragen voor: 
den directeur ten minste f 5500 en ten hoogste 

f 6500; 
den tweeden directeur ten minste f 4500 en 

ten hoogste f 5400 ; 
den hoofdambtenaar ten minste f 4500 en ten 

hoogste f 5200 ; 
de ambtenaren eerste klasse ten minste f 3400 

en ten hoogste f 4400 ; 
de ambtenaren tweede klas e ten minste 

f 2400 en ten hoogste f 3400 ; 
de ambtenaren derde klasse ten minste f 1700 

en ten hoogste f 2800 ; 
de klerken en schrijvers ten minste f 1100 

en ten hoogste f 2000. 
5. De bezoldigingen van de bedienden 

worden geregeld door den directeur der fondsen 
overeenkomstig de bezoldigingen van de be
dienden van gelijken rang in 's Rijks dienst. 

6. 1. De jaanvedden van de in artikel 4 
genoemde ambtenaren worden totdat de voor 
ieder vastgestelde grens is bereikt, bij bekwaam
heid, geschiktheid en dienstijver periodiek 
verhoogd op de volgende wijze : 

voor den directeur viermaal, telkens na twee 
jaren dienst in dien rang, met f 250 ; 

voor den tweeden directeur driemaal, telkens 
na twee jaren dienst in dien rang, met f 300; 

voor den hoofdambtenaar tweemaal, telkens 
na twee jaren dienst in dien rang, met f 300 



79 6 FEBRUAR I. 1925 

en eenma.al, eveneens na twee jaren dienst in 
dien rang, met f 100 ; 

voor de ambtenaren eerste klasse vijfmaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
f 200; 

voor de ambtenaren tweede klasse driemaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
f 200 en viermaal, telkens na twee jaren dienst 
in dien rang met f 100 ; · 

voor de ambtenaren derde klasse drièmaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
f 200 en vijfmaal, telkens na twee jaren dienst 
in dien rang met f 100; 

voor de klerken of schrijvers tweemaal, 
telkens na twee jaren dienst in dien rang, met 
f 200 en vijfmaal, telkens na twee jaren dienst 
in dien rang, met f 100. 

2. De toekenning van de periodieke ver
hoogingen geschiedt door Onzen Minister van 
Koloniën, behalve voor de door den directeur 
benoemde ambtenaren en bedienden, aan wie 
ook de verhoogingen door dezen worden toe-
gekend. · 

7. De na te noemen bepalingen van het 
,,Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1925" -(Staatsblad 1924 n°. 476) zoomede 
artikel I van Ons besluit van den 27sten De
cember 1924 (Staatsblad n°. 584) tot wijziging 
van dat Bezoldigingsbesluit met de daarin 
nader aan te brengen aanvullingen en wijzi
gingen vinden voor het personeel van de di
rectie van de Pensioenfondsen voor de Koloniale 
Landsdienarèn en Locale Ambtenaren overeen
komstige toepassing : 

van artikel 1, de leden 2, 3 en 6 ; 
van artikel 6, de leden 2 en 3 ; 
artikel 7; 
van artikel 8, lid 1, de laatste zin, de leden 

2, 3 en 4; 
artikel 9; 
artikel 11, met dien verstande, dat in Jid 2 

voor de woorden ,,'s Rijks Schatkist" wordt 
gelezen "de fondsen" en in lid 3 voor de woor
den "in 's Rijks belang" wordt gelezen "in het 
belang van de fondsen of van het Rijk" ; 

de artikelen 12 en 13 ; 
de artikelen 14 en 15, met dien verstande, 

dat de voor de bevordering of de buitengewone 
verhoogingen benoodigde gelden moeten zijn 
beschikbaar gesteld biJ de begrooting van ont
vangsten en uitgaven voor de fondsen; 

de artikelen 16, 17 en 18; 
van artikel 19, de leden 1 en 2 ; 
artikel 20; 
artikel 21, lid 1 onder a en b en de leden 2 

en 3, met dien verstande, dat onder 1 °. 
voor de woorden "eene burgerlijke Rijksbe
trekking" wordt gelezen "eene betrekking bij 
de fondsen". 

de artikelen 22, 23 en 24 ; 
van artikel 26, de leden 1, 2 en 4; 
de artikelen 27, 28, 29, 30 en 31 ; 
artikel 32 en artikel 37. 
8. Voor gevallen, waarin dit besluit niet 

of niet naar billijkheid voorziet, wordt door Ons 
eene bijzondere regeling getroffen op voor
dracht van Onzen Minister van Koloniën. 

9. Ons besluit van 27 Mei 1920 (Staatsblad 
n°. 259), zooals dat later is gewijzigd en aan
gevuld wordt buiten werking gesteld. 

Onze 111inister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-

blad zal worden geplaatst en waarvan afschri ft 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 5den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Ministtr vvn Koloniën, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 23 Febr. 1925.) 

6 Februari 1925. BESLUIT tot vernietiging van 
een drietal besluiten van den Raad v11,n Arbeid 
te Nijmegen van 26 Juni 1924, strekkende 
onder meer tot instelling van het ambt van 
Secretaris, hoofd van het personeel bij 
dien Raad. S. 31a. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 3 Februari 
1925, n°. 118, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Nijmegen den 26 Juni 1924 een drietal besluiten 
heeft genomen, strekkende : 

1°. tot wijziging van de artikelen 21 en 22' 
van het ambtenarenreglement van dien Raad 
in dier voege, dat o. a. wordt ingesteld de rang_ 
van Secretaris, hoofd van het personeel ; 

2°. tot benoeming van den heer J. H. Th. 
Heli, hoofdcommies bij dien Raad, in die 
functie; 

3°. tot vaststelling van een instructie voor 
den secretaris ; 

welke besluiten de Raad in zijne vergadering 
van 16 October 1924 heeft gehandhaafd; 

Overwegende, dat de Verzekeringsraad zich 
dd. 5 Januari 1924 tot Ons heeft gewend met 
verzoek vorenbedoelde besluiten - met uit
zondering voorzoover daart>ij tusechen lid 1 
en lid 2 van artikel 22 van het ambtenarenreg
lement een nieuwe alinea wordt ingevoegd -
te vernietigen wegens strijd met het algemeen 
belang; 

Overwegende, dat ingevolge de wet van 7 
Juni 1924 (Staatsblad n°. 283), tot wijziging 
der Radenwet het ambt van Secretaris van een 
Raad van Arbeid met ingang van 1 Juli 1924 
is opgeheven ; 

Overwegende, dat de Raad van Arbeid te 
Nijmegen bij zijn besluit van 26 Juni 1924 voor 
den Raad bedoeld ambt weder heeft ingesteld ; 

Overwegende, dat de Radenwet de noodige 
regelen geeft voor de samenstelling van de 
Raden van Arbeid, het bestuur en de algemeene 
administratieve inrichting van die organen ; 

Overwegende, dat blijkens de vorenaange
haalde wet van 7 Juni 1924 (Staatsblad n°. 283) 
tot wijziging der Radenwet, de wetgever bij 
nadere overweging het ambt van Secretaris 
van den Raad van Arbeid overbodig achtte ; 

Overwegende, dat het besluit van den Raad 
van Arbeid te Nijmegen waarbij wordt ingesteld 
het ambt van Secretaris van dien Raad· mits
dien in strijd komt met de thans van kracht 
zijnde wettelijke bepalingen betreffende de 
administratieve inrichting der Raden van 
Arbeid, hetgeen nog te meer uitkomt, waar de 
Raad van Arbeid te Nijmegen den secretaris 
maakt tot hoofd van het personeel van den 
Raad, waardoor dit ambt wordt niet, zooals 
de Radenwet vóór de daarin bij de wet van 
7 Juni 1924 (Staatsblad n°. 283) gebrachte 
wijziging dit ambt kende, een bijbetrekking, 
maar een nieuwe, met zelfstandige bevoegd
heden toegeruste hoofdbetrekking ; 
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Overwegende, dat bedoeld besluit met de 
daarmede verband houdende besluiten mits
dien als in strijd komende met de wet behoort 
te worden vernietigd ; 

Overwegende, dat bedoeld besluit bovendien 
is in strijd met het algemeen belang; 

Overwegende immers, dat aan het ambt van 
Secretaris, hoofd van het personeel van den 
Raad, in de gegeven omstandigheden geen be
hoefte bestaat, daar het ambt van Voorzitter 
dezen niet zoodanig belast, dat er aa.nleiding 
bestaat hem te ontheffen van de leiding van 
den dagelijkschen gang van zaken en van het 
toezicht op de ambtenaren; 

Overwegende, dat door de aanstelling van 
een Secretaris derhalve wordt geschapen een 
overbodige ambtenaarsbetrekking, welke bo
vendien ongetwijfeld bij den betrokken ambte
naar verwachtingen omtrent bezoldiging zal op
wekken, die niet kunnen worden verwezenlijkt; 

Gelet op artikel 86, eerste lid, der Radenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

wegens strijd met de wet en met het algemeen 
belang te vernietigen de be luiten van den 

· Raad van Arbeid te Nijinegen van 26 Juni 1924, 
-strekkende : 

1°. tot wijziging van de artikelen 21 en 22 
van het ambtenarenreglement van dien Raad : 

2°. tot benoeming van den heer J. H. Th. 
Heli tot secretaris in den zin van het ambte
Jlllrrenr~itlem~nt ; 

3°. tot vaststelling van een instructie voor 
-den secretaris met uitzondering voorzoover 
tusschen I id 1 ea lid 2 van artikel 22 van het 
ambtenarenreglement een nieuwe aliner wordt 
ingevoegd, luidenli.e : ,,De maxima en minima 
voor elken rang volgen rechtens de wijzigingen 
.in het Rij)<sbezoldigingsbesluit vast te stellen 
voor de ,?vereenkomstige rangen der Rijksamb
tenaren .. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
.geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De llfinister mn Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 9 Maart 1925.) 

{i F.ebruari 1925. BESLTTIT, houdende bepalingen 
betreffende Schat.tingscommissiën voor de 
inkomstenbelasting. S. 32. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen l\fini~ter van 

Financiën van 2 Februari 1925, n°_ 33, D.irecte 
Belastingen ; 

Gezien artikel 57, 2e lid, der Wet op de In
komstenbelasting 19U, alsmede Onze besluiten 
van 20 Maart 1915 (Staatsblad n°. 159) en 19 No
vember 1924, n°. 32 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In den als B.ijlage I bij Ons boven

genoemd besluit van 20 Ma_art 1915 (Staatsblad 
n°. 159) gevoegden staat, zooals deze gewijzigd 
i'> bij Ons besluit van 22 Maart 1919 (Staatsblad 
.n°. l.33), wordt in hetgeen voorkomt onder "Di
rectie Rotterdam" de volgende wijziging aan
tiebracht: 

achter "s-Gravenhage" wordt in plaats van 
,,kantoor Scheveningen" gelezen: 5dekantoor. 
2. Dit besluit wordt geacht in werking te 

.zijn getreden met 1 Januari 1925. 

On.ze Minister van .Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het S!aats
/l4ià zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 6den Februari 1025. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financi.en, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 19 Febr. 1925.) 

9 Februari 1925. BESLUIT tot overdracht van 
enkele bevoegdheden ten aanzien van de 
begrootingen van Nederlandsch-Indië, Su
riname en Curaçao aan den Minister van 
Koloniën. S. 33. 

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

Koloniën van 8 Januari 1925, 3de Afdeeling, 
n°. 2; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
27 Januari 1925, n°. 29) ; · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Februari 1925, 3de 
Afdeeling, n°. 31 ; 

Overwegende, dat het uit een oogpunt van 
vereenvoudiging in de administratie gewenscht 
is enkele bevoegdheden ten aanzien van de 
begrootingen van Nederlandsch- Indie, Suriname 
en Curaçao over te dragen aan den Minister 
van K oloniën ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Eenig arûkel. 

Aan den Minister van Koloniën wordt, tenzij 
de wet anders bepaalt en onder- voorbehoud, 
dat de noodige gelden op de betrokken begroo, 
ting va.n uitgaven beschikbaar zijn, de be
voegdheid verleend tot toekenninj! van sub
sidiën, bijdragen, toelagen, vergoed1Ugen, scha
deloosstellingen, tegemoetkomingen en gunst
gaven ten laste van het Iste Hoofdstuk van 
uitgaven der begrooting van Nederlandsch
Indië, alsmede te.n laste va11 de koloniale huis
houdelijke begrootingen van Suriname en van 
Curaçao voor zoover de genoemde geldelijke 
uitkeeringen in Nederland worde11 toegekend. 

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

's -Gravenhage, den 9den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, :PE GRAAFF. 
( Uitgeg. 19 Febr. 1925. ) 

9 Februari 1925. ARREST van den H oogen 
Raad. 

Art. 16 der Motor- en Rijwielwet heeft 
t-en doel er tegen te waken dat personen, 
welke hun rij- en nummerbe,yjjs niet 
kunnen toonen, zich met het besturen van 
motorrijtuigen bezig houden. 

Deze vorm van strafbaarstelling - het 
niet vertoonen - is opzettelijk gekozen 
om elk onderzoek naar de vraag, of het 
niet vertoonen een gevolg is van omyjJ, 
van het niet bezitten of va.n het niet bij 
zich hebben, overbodig t e maken. 

Daarom is een beroep op de omstandig
heid van het niet bij zich hebben van de 
stukken op zich zelf en zonder m-,er, nimmer 
als een beroep op overmacht te beschouwen 

(Motor- en Rijwielwet art. 16.) 
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Mrs. Nijpels, Fentener v. "\1issingen, Segers, 
Hesse en Taverne. 

F. \V. G., requirant van cassatie tege~, een 
mondeling gewezen vonnis van het Kanton
gerecht te Amsterdam van 31 0ctober 1924, 
waarbij hij, ter zake van "niet op de eerste 
vorderin$ van een in artikel 21 der Motor
en Rijw1elwet genoemden beambte, als be
stuurder van een motorrijtuig, de in artikel 9, 
eerste Jid, sub 2 en 3 bedoelde nummer- en 
rijbewijzen vertoonen", met toepassing van 
de artikelen 16 en 18 der "Motor- en R1jwiel
wet", 23 en 62 Sr., is veroordeeld tot twee 
geldboeten van vijf gulden en vijf dagen ver
vangende hechtenis voor iedere boete. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Lede boer. 

Ten Jaste van den beklaagde is als bewezen 
aangenomen, .,dat hij te Amsterdam op 19 
September 1924 's namiddags 1.56 ure op den 
openbaren weg de Sarphatistraat heeft gereden 
op een door hem bestuurd vierwielig motor
rijtuig en op diens eerste vordering aan een 
agent van politie, buitengewoon veldwachter 
der gemeente Amsterdam, niet heeft vertoond 
een voor dat motorrijtuig geldig nummerbe
wijs en evenmin een hem zelf geldend rijbe
wijs". Deswege is hij met toepassing van 
o. a. art. 9- 1 Motor-Rijwielwet veroordeeld. 

Bij tijdig ingediende memorie van cassatie 
is gesteld: 

Schending van art. 221 j0 • 211 Strafvor
derin$ en 40 Strafwetboek, 9, 16, 21 der Motor
en Rijwielwet, zulks op grond, dat door be
klaagde blijkens zijne bewering, dat hij de 
bedoelde stukken, waarvan de vertooning was 
gevorderd, niet bij zich had, een beroep was 
gedaan op overmacht, waarover de Rechter 
niet heeft beslist. 

Inderdaad heeft beklaagde bij de behande
ling der zaak voor den Kantonrechter opge
geven, dat hij de bedoelde stukken niet bij 
zich had. Ten onrechte wordt echter door 
den steller der memorie daarin gezien een beroep 
op overmacht, waarover de Kantonrechter eene 
bizondere beslissing zou moeten hebben ge
geven. 

Art. 16 fotor- en Rijwielwet bepaalt in het 
eerste lid, dat de nummer- en rijbewijzen op 
de eerste vordering van de in art. 21 genoemde 
opsporingsambtenaren door bestuurders van 
motorrijtuigen moeten worden vertoond en 
moet aldus worden opgevat, dat dit niet ver
toonen op zich zelf strafbaar is, daargelaten 
om welke reden men het verkregen nummer
of rijbewijs niet vertoont. De geschiedenis 
van dat artikel is op dit punt duidelijk. 

In het oorspronkelijk ontwerp (Bijl. Hdlg. 
2• K. 1902{3 N°. 128-2 werd in artikel 7 straf
baar geste d, de bestuurder van een motor
rijtuig die bij het berijden der wegen de akten 
waarbij de vergunningen zijn verleend of een 
van beide niet bij zich heeft, of op de eerste 
vorderins van een der ambtenaren of be
ambten m art. 9 genoemd, niet vertoont. 

Blijkens het voorloopig verslag (N°. 128-4) 
werd het overbodig geacht naast het niet 
vertoonen der vergunning of vergunningen, 
het niet bij zich hebben daarvan te vermelden. 

1925. 

Men meende, dat het onverschillig kon zijn of 
men de stukken niet vertoonde uit onwil, of 
omdat men die niet · bij zich heeft, het straf
baar feit moet zijn, dat het stuk op de eerste 
vordering niet wordt vertoond. 

Bij memorie van antwoord (Bijl. Hdlg. 
2• K. 1903/4 N°. 14-1 bij art. 14) verklaarde 
de Minister zich - hoewel op eenigszin.s 
anderen grond, - met het laten vervallen der 
onderscheiding te kunnen vereenigen. Z.E. 
was nl. van oordeel, dat het niet bij zich hebben 
toch nimmer dan door niet vertoonen zou 
blijken, (vgl. verder Bijl. Hdlg. 2• K. 1904/5 
N°. 10-3 Dij art. 15.) 

Bij gemeen overleg is dus ten slotte de aan
genomen thans geldende redactie gekozen in 
den zin als door mij hierboven aangegeven. 

De beslissing van den Heer Kantonrechter 
is dus juist en naar den eisch der wet ook op 
dit punt met redenen omkleed, nu hij het niet 
vertoonen op grond van wet.tige bewijsmiddelen 
als bewezen aannam, zonder naar de reden 
daarvan nader te onderzoeken. Het middel 
acht ik alzoo ongegrond en ik concludeer tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den r equirant voorgesteld bij memorie : (zie 
Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, met qualificatie en strafoplegging 
ais voormeld, dat enz. (zie Concl. Adv.-Gen.); 

dat voorts in het proces-verbaal der t erecht
zitting betreffende de door beklaagde gedane 
opgaven het navolgende is vermeld : ,.De be
klaagde, door den Kantonrechter ondervraagd, 
beantwoordt diens vraag, of hij het hem 
telastegelegde feit bekent, bevestigend, onder 
opgave, dat hij het rij- en nummerbewij niet 
vertoond heeft, omdat hij die stukken niet 
bij zich had", terwijl in de aanteekening van 
het mondeling vonnis de bekentenis van be
klaagde onder de gebezigde bewijsmiddelen is 
vermeld en de hiervorengenoemde nadere 
opgave van beklaagde in die aanteekening 
niet is besproken ; 

0. dat de grief van het voorgestelde cas
satiemiddel is, dat de Kantonrechter bedoeld 
verweer van requirant niet onbesproken had 
mogen laten en het. als een gegrond beroep 
op overmacht had moeten beschouwen, ter 
ondersteuning van welke laatste bewering in 
de memorie nog is aangevoerd : 

dat het niet aanwezig hebben van het 
nummer- en rijbewijs nergens is strafbaar 
gesteld, terwijl, gelijk bij ieder omissiedelict, 
overmacht aanwezig is, indien degene, die 
het feit pleegt, op het oogenblik van het :()legen, 
in de physieke of psychische onmogelijkheid 
was de verordende handeling te verrichten, 
hetgeen hier, volgens de omstandigheid, waarop 
reqnirant zich uitdrukkelijk beeft beroepen, 
het geval was ; 

0. dat hetgeen in de memorie al mede is 
betoogd, te weten, dat beklaagde voor den 
Kantonrechter met zoovele woorden een 
uitvoerig toegelicht beroep op overmacht heeft 
gedaan - in welk geval een beslissing op dat 
verweer niet had mogen uitblijven - niet als 

0 
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vaststaande mag worden aangenomen, daar 
de cassatierechter slechts aan het proces
verbaal der terechtzitting strekking en inhoud 
van een gevoerd verweer of een gedaan beroep 
op een r echtvaar~~ingsgrond mag toetsen, 
zoodat ten deze aueen in aanmerkin~ kan 
komen de inhoud van het verweer, gehjk dit 
in het proces-verbaal is vermeld, namelijk: 
dat requirant het feit pleegde "omdat hij de 
stukken niet bij zich had", welks inhoud 
trouwens geheel overeenkomt met hetgeen 
requirant als een beroep op overmacht wil 
zien aangemerkt; 

0. nu dienaangaande, dat blijkens doel 
en strekking van artikel 16 der Motor- en 
Rijwiel wet - zooals deze ook bij de geschiedenis 
der wet tot uiting zijn gekomen - het straf
baar stellen van het door bestuurders van 
motorrijtuigen niet vertoonen van nummer
of rijbewijs niet in de eerste plaats is geschied 
om tot rede te brengen de bestuurders, welke 
genoemde stukken wèl bezitten en ook bij zich 
hebben, doch ze niet aan de ambtenaren willen 
vertoonen - al vallen ook zij onder de straf
bepaling - doch juist om er tegen te waken, 
dat personen, die die stukken, om welke reden 
dan ook, niet kunnen toonen, zich met het 
besturen van motorrijtuigen zullen bezig 
houden, en deze vorm van strafbaarstelling 
opzettelijk is gekozen om elk onderzoek naar 
de vraag, of het niet-vertoonen een _gevolg is 
van onwil, van het niet bezitten of van het 
niet bij zich hebben, overbodig t e maken ; dat 
het nu wel de vraag kan zijn, of, wanneer een 
bestuurder zich beroept op eenige omstandig
heid, welke hem noodzaakte om, ondanks het 
niet bezitten of het niet bij zich hebben van 
meergenoemde stukken, toch te rijden, zulk 
een omstandigheid voor dat niet vertoonen 
dier stukken overmacht zoude opleveren, doch 
- wat daarvan moge zijn - een beroep op 
-de omstandigheid van het niet bij zich hebben 
van de stukken op zich zelf en zonder meer 
nimmer als een beroep op overmacht is te 
beschouwen, zoodat eene uitdrukkelijke be
slissing daaromtrent door de wet niet wordt 
gevorderd; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

9 Februari 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 20 der Telegraaf- en Telefoonwet 
1904 stelt geheel in het algemeen strafbaar 
het zonder de bij art. 3 dier wet gevorderde 
machtiging gebruiken van een niet voor 
het openbaar verkeer bestemde radio
telegraaf. 

Onder dit "gebruiken" valt ook het 
nemen van zendproeven. 

De stelling dat zulk een gebruiken slechts 
beperkt zou zijn tot het zenden van be
ri9hten nl. seinen met een bepaalde be
teekenis naar bepaalde stations, vindt 
noch in den tekst der strafbepaling, noch 
in haar doel en strekking steun. 

(Teiegraaf- en telefoonwet art. 20.} 

Mrs. Nijpels, Fentener v. Vlissingen, Segers, 
Hesse en Tavcme. 

H. J . J., requirant van ca.ssatie tegen een. 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 7 Octobe1· 
1924, waarbij. in hooger beroep, met vernieti
ging van een door het Kantongerecht te Leiden. 
op 30 April 1924 gedane uitspraak, requirant 
is schuldig verklaard aa,n : ,,het zonder mach
tiging van den Minister van Waterstaat ge -

. bruiken van een niet voor het openbaar ,er
keer bestemde radiotelegraaf", en, met aan -
haling van artikel 3 juncto 20 der Telegraaf
en Telefoonwet 1904, en 253, 9° Sv., is verstaan, 
dat te dezen aanzien geen straf zal worden. 
toegepast, met bevel van de teiuggave aan 
den beklaagde van de inbeslag genomen toe
stellen en andere overtuigingsstuklrnn binnen. 
acht dagen nadat het vonms in kracht van 
gewijsde zal zijn gegaan ; (gepleit door ]\fr. 
J. H . E. Nord Thomson, Advocaat te Leiden). 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Tave111e; 
Gelet op het middel van cassatie, namens. 

den requirant voorgesteld bij pleidooi : 
Schending, althans verkeerde toepa~sing der 

artikelen 211, 221, 256, 257 Sv. in verband met 
de artikelen 3 en 20 der Telegraaf- en Telefoon
wet 1904-, daar de Rechtbank bewezen heeft 
verklaard, dat requirant tot cassatie een 
radiotelegraaf heeft gebruikt, terwijl uit de 
bewijsmiddelen, door de Rechtbank in haar 
vonnis gebezigd, slechts kon volgen, dat 
requirant zendpro!>ven heeft genomen; 

0. dat b~j het bestreden vonnis - met 
qualificatie als voormeld, en met niet-strafbaar
verklaring en ontslag van rechtsvervolging 
ten aanzien van na te noemen "aangelegd 
gehad hebben" - qewezen is verklaard, dat 
requirant iu de laatste week van December 
1923 in perceel 35 aan den Rijnsburgerweg te 
Leiden heeft aangelegd gehad en heeft ge
bruikt een niet voor het openbaar verkeer 
bestemde radiotelegraaf en daarmede radio
telegrafische seinen heeft afgegeven en uit
gegeven zonder machtiging te hebben gekregen 
van den Minister van Waterstaat, - hebbende 
de Rechtbank, wegens de geringheid van het 
feit, en de omstandigheden, waaronder het 
begaan is, het raadzaam geacht in deze krach
tens artikel 253, 9° S'I". geen straf toe te passen ; 

0 . dat art. 20 der Tele6raaf- en Telefoonwet 
1904 geheel in het algemeen strafbaar stelt 
het zonder de bij artikel 3 dier wet gevorderde 
macht-iging 5ebruiken van een niet voor het 
openbaar verkeer bestemde radiotelegraaf ; 
dat het in het cassatiemiddel ~estelde, te weten 
<lat requirant "zend.proeven' heeft genomen 
- al laat de R echtbank zich niet nader over 
het karakter van de door requirant verrichte 
handelingen uit - in zooverre feitelijken grond
slag vindt in het bestreden vonnis, dat in de 
ge bezigde bewijsm ddelen slechts wordt ge
S.(>FOken van zendproeven en proefnemingen 
b,j het seinen naar Amerika; dat echter niet 
is in te zien, dat het nemen van die zend
proeven niet zon vallen onder het bij de ,rnt 
bedoelde gebruik, en de namens requirant be
pleite beperking van dat gebruik tot het zenden 
van berichten, te weten seinen met een bepaalde 
beteekenis, naar bepaalde stations, geen steun 
vindt, noch in doel en strekking van het daar-
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aan ten grondslag liggende wettelijk verboa ; 
0. dat mitsdien het middel niet tot cassatie. 

kan leiden; 
Verwerpt het beroep. 

( Gewezen overeenkomstig de Conclusie van den 
dd v.-Oen. Jllr. Ledeboer.) 

10 Febru,ari 1925. BESLUIT tot schorsing tot 
l September 1925 van het besluit van den 
Raad van Doesburg, van 22 Januari 1925, 
waarbij Mej. H. J. Meulenbrug werd be
noemd tot vakonderwijzeres in de nuttige 
handwerken aan de openbare lagere school 
B, in die gemeente. S. 34. 

Geschorst tot l September 1925. 

10 Februari 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Art. 85, 3° lid der Lager Onderwijswet 

stelt het recht van beroep onbeperkt 
open. Hieruit mag worden afgeleid, dat 
Gedep. Staten bevoegd zijn van het inge
steld beroep kennis te nemen ook wanneer 
het betrekking heeft op het object van 
schatting. 

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

het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der pa
rochie van den Heiligen Andreas te Gelderingen, 
gemeente Steenwijkerwold, tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Overijssel vaii 21 Mei 
1924, 2° Afdeeling n°. 4334/3294, voor zoover 
daarbij met vernietiging van de akte van 
taxatie van de deskundigen, bedoeld in art. 85, 
1° lid, der Lager -Onderwijswet 1920 van 
5 Januari 1924, en onder bepaling, dat hi>t 
gymnastieklokaal en het teekenlokaal met de 
zich daarin bevindende schoolmeubelen geacht 
moeten worden niet te behooren tot de Roomsch
K atholieke school voor Uitgebreid-Lager
Onderwijs te Gelderingen, de waarde van die 
school en van het terrein, waarop de school 
is gebouwd, alsmede de schoolmeubelen, uit
gezonderd genoemde lokalen met de zich daarin 
bevindende schoolmeubelen, is vastgesteld 
op f 70,451. 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Ge chillen van Bestuur gehoord, adviezen van 
1 October 1924, n°. 904 en van 21 Januari 
1925, n°. 904/3; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Februari 1925, n°. 1308, Afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel ; 

0. dat de Commissie van schatters voor 
de waardebepaling ingevolge art. 205, 1 • lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 de waarde van 
de lokalen met het terrein en de schoolmeu
belen, met uitzondering van het gymnastiek
lokaal en het teekenlokaal met de zich daarin 
bevindende schoolmeubelen heeft bepaald op 
f 69,928; 

dat ingevolge een door het schoolbestuur 
,bij Gedep. Staten ingesteld beroep, laatstge
meld College bij besluit van 21 Mei 1924, heeft 
besloten met vernietiging van de akte van 
taxatie van de deskundigen, bedoeld in art. 85, 
1 • lid, der Lager-Onderwijswet 1920, van 
5 Januari 1924 en onder bepaling dat het 
gymnastieklokaal en het teekenlokaal met de 
zich daarin bevindende schoolmeubelen ge-

acht moeten worden niet te behooren tot de 
Roomsch-Katholieke school voor uitgebreid
la~er-onderwijs te Gelderingen, gemeente Steen
WlJkerwold, de waarde van die school en het 
terrein waarop de school is gebouwd, kadastraal 
bekend als gemeente Steenwijkerwold, Sectie 
L n°. 1313, alsmede de schoolmeubelen, wt
gezonderd genoemde lokalen en schoolmeu
belen, vast te stellen op f 70,451 ; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen 
ctat het bezwaar van het kerkbestuur met is 
gericht tegen het bedrag waarop de commissie 
de waarde heeft bepaald van de geschatte 
lokalen der school met het terrein en de school
meubelen, maar tegen het niet mede scha t ten 
van het gymnastieklokaal en het teekenlokaal 
met de zich daarin bevindende schoolmeubelen; 
dat naar de meening van Gedep. Staten, wan
neer een beroep ingevolge art. 205, 7° lid, in 
verband met art. 85, 3• lid der Lager-Onder
wijswet 1920 bij hun College is aanhangig ge• 
maakt, ook al is dat beroep niet gericht tegen 
de geschatte waarde van de objecten, adres
santen bij tijdige indiening daarvan geacht 
moeten worden ontvankelijk te zijn in hun 
beroep en daarop geen beslissing mag worden 
genomen, dan na voorlichting van 2 deskun
digen ; dat daaruit volgt, dat bij die beslissing 
Gedep. Staten de waarde van de objecten be
palen ; dat Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen blijkens zijn aan 
Burgemeester en Wethouders van Steenwijker
wold gericht schrijven van 4 Juli 1922 n°. 11890, 
Afdeeling L. 0. F. op grond van het door 
den Inspecteur van het Lager-Onderwijs uit
gebracht rapport omtrent hi>t aantal urer dat 
van het gymnastieklokaal en het teekenlokaal 
gebruik wordt gemaakt ten dienste van het 
lager-onderwijs en ten behoeve van de leer
lingen van de Roomsch-Katholeike Kweek
school te Gelderingen, van oordeel is, dat die 
lokaliteiten niet kunnen worden aangemerkt als 
behoorende tot de meergenoemde Uitgebreid
Lager-Onderwijsschool ; dat het Gedep. Staten 
voorkomt, dat het gymnastieklokaal en het 
teekenlokaal met de zich daarin bevindende 
schoolmeubelen terecht buiten de chatting 
zijn gelaten ; dat de ingevolge art. 85, 1 e lid 
der wet bedoelde commi sie van 3 deskundigen, 
de waarde van het gebouw der school en van 
het terrein, waarop die school is gebouwd, 
alsmede de schoolmeubelen, met uitzondering 
van het gymnastieklokaal en het teekenlokaal 
met de zich daarin bevindende schoolmeubelen 
bij meerderheid van stemmen heeft bepaald 
op f 68,928; dat de door hen benoemde schat
ters de waarde van een en ander in onderling 
overleg hebben geschat op f 70,451 ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert 
dat het gymnastiekloka?l en het teekenlokaal 
nimmer gedurende den schooltijd van de Uit
gebreid-Lager-Onderwij school voor de kweek
school of voor andere doeleinden beschikbaar 
zijn ge teld ; dat de uren, gedurende welke 
deze beide lokalen dienst doen of deden t en 
behoeve van de kweekschool of voor andere 
doeleinden vallen en ook voorheen steeds vielen 
buiten den schooltijd der Uitgebreid-Lager
Onderwijsschool ; dat Onze l\'linister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen destijds in 
de Tweede Kamer op een desbetreffende vraag 
van den Heer Gerhard heeft geantwoord , 

6* 
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dat schoollokalen buiten den schooltijd voor 
andere doeleinden als godsdienstonderwijs, 
vergaderingen en jeugdwerk mogen worden 
beschikbaar gesteld en dat het bestuur van 
meening is, dat zulk een verlof a fortiori in 
casu mag gelden ; dat toch een andere meening 
moeilijk met het antwoord van Onzen Minister 
aan den heer Gerhard in overeenstemming 
ware te brengen; dat blijkens een door Onzen 
Minister aan het bestuur gedane mededeeling 
Zijne Excellentie van meerring is, dat het ant
woord op de vraag van den heer Gerhard in 
casu niet van t oepassing zou zijn, omdat 
zoowel in die vraag als in het daarop gegeven 
antwoord slechts werd gedoeld "op een toe
laatbare nevenbestemming van het schoolge
bouw, evenwel met handhaving van den eisoh, 
dat de hoofdbestemming blijft gericht op het 
geven van onderwijs, als in de Lager-Onderwijs
wet bedoeld" ; 

dat echte r, nu de meerbedoelde lokalen ge
durende 6 uren worden gebruikt ten behoeve 
van het Lager- en Uitgebreid-Lager-Onderwijs 
en s lech ts ~edurende 4 uren buiten den school
tijd ten dienste der kweekschool, naa r het 
oordeel van het bestuur de hoofdbestemming 
inderdaad blijft gericht op het geven van onder
wijs, als in de Lager-Onderwijswet bedoeld; 

dat, waar de mtgebreid-lager-onderwijsschool 
door ± 70 leerlingen w·ordt bezocht, het wel 
geen betoog behoeft, dat de lokalen in kwestie 
zijn gebouwd met het doel om daarin in de 
eerste plaats lager- en uitgebreid-lager-onder
wijs te doen geven en niet om deze lokalen 
in hoofdzaak voor de kweekschool te bestem
men; dat het be tuur dan ook van meeni,,g 
is, dat in de plaats gehad hebbende schattingen 
wel degelijk ook de 2 lokalen in kwestie met 
het zich daarin bevindende meubilair hadden 
behooren te worden opgenomen ; 

0. dat nader is aangevoerd dat Gedep. 
Staten het schoolbestuur in zijn bij hun College 
ingesteld beroep niet-ontvankelijk hadden 
behooren te verklaren, aangezien in dit beroep 
niet de juistheid der taxatie werd betwist, maar 
het beroep hierop gegrond was, dat een tweetal 
lokalen ten onrechte niet in de taxatie waren 
begrepen; 

0. dienaangaande, dat art. 85, 3• lid, der 
wet het recht van beroep onbeperkt openstelt 
en hieruit mag worden afgeleid, dat Gedep. 
Staten bevoegd zijn van het ingesteld beroep 
kennis te nemen ook wanneer het betrekking 
heeft op het object van scliatting; 

dat derhalve Gedep. Staten bij liun bestreden 
besluit tereclit het schoolbe tuur in zijn beroep 
ontvankelijk hebben verklaard ; 

0 . wat de hoofdzaak betreft, dat uit rle 
overgelegde rapporten van den Inspecteur van 
het Lager-Onderwijs in de Inspectie Zwolle 
blijkt dat het nrencijfer voor het gebruik van 
gymnastieklokaal en teekenlokaal ten dienste 
van de kweekschool voor elk dier lokalen op 
4 moet worden gesteld, en wat het gymnastiek 
lokaal betreft, dat dit bij slecht weer gedurende 
3 uur per week door den oursu van spelleider 
werd gebruikt ; 

dat het gebruik ten dienste der bijzondere 
school voor elk dier lokalen op een lager uren
eijfer is te stellen ; 

dat derhalve beide lokalen terecht rnor de 
schatting o.ereenkomstig a rt. 205 der Lager-

Onderwijswet 1920 bui ten aanmerking zijn 
ge bleven; 

Gezien de Lager-Ond erwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, 10 Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(B. S.) 

11 Februari 1925. BESLUIT tot reorganisatie 
van de Centrale Commissie voor georgani
seerd overleg in ambtenarenzaken. S. 35. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 

bes.luit van 20 Decom.ber 1919 (Sta-at8blad a 0
• 

819), houdende voorloopige voorzieningen om
trent het georganiseerd overleg voor personeel 
in 's Rijks dienst, zooals dat is gewijzigd 
laatstelijk bij Ons besluit van 9 October 1922 
(Staatsblad n°. 552), opnieuw te wijzigen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van 14 Januari 1925, 2• Afdeeling A, 
n°. 813; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1925, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Februari 1925, 2• Af
deeling A, n°. 844 ; 

lfebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen : 
Art. I. In Ons besluit van 20 December 

1919 (Staatsblad n°. 819), zooals dat is gewijzigd 
laatstelijk bij Ons besluit van 9 October 1922 
(Staatsblad n°. 552), worden de navolgende 
wijzigingen aangebracht : 

a. Artikel 1 wordt gelezen : 
" 1. Er wordt ingesteld eene centrale commissie 

voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. 
2. De commissie behandelt in bespreking 

met door Onzen Minister, Voorzitter van den 
Ministerraad, aangewezen ambtenaren, al 
vorens de beslissing door het bevoegd gezag 
wordt genomen, aangelegenheden van alge
meen belang voor den rechtstoestand van 
ambtenaren in dienst van het Rijk of van 
Rijksinstellingen." 

b. Artikel 2 wordt gelezen : 
"1. De commissie bestaat uit door de iu 

artikel 3 te noemen organisaties aangewezen 
leden en plaatsvervangende leden . 

2. De ingevolge artikel 1 in de commissie 
te voeren besprekingen staan onder leiding van 
een voorzitter of bij ontstentenis van dezen 
van een plaatsvervangend voorzitter, beiden 
door Onzen Minister, Voorzitter van den 
Ministerraad, aangewezen. 

3. De commissie wordt bijgestaan door eenen 
secretaris en, zoo noodig, door een of meer 
adjunct-secretarissen. 

1. Bij de behandeling van bepaalde aan
gelegenlieden kan op uitnoodiging of met toe
stemming van den voorzitter ook door anderen 
aan de besprekingen worden deelgenomen." 

c. Artikel 3 vervalt. 
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d. Art,ikel 4 wordt artikel 3 en aldus gelezen : 
"l. Bevoegd tot aanwijzing elk van één lid 

en één plaatsvervangend lid zijn : 
a. het Permanent Comité van Christelijke 

organisaties van personeel in publieken dienst ; 
b. de Centrale van Hoogere Rijksambte

naren; 
c. het Comité ter behartiging van de alge

meene belangen van Overheidspersoneel; 
d. de Roomsch-Katholieke Centrale van 

Burgerlijk Overheidspersoneel ; 
e. het Comité van Neutraal Overheids

personeel; 
/. de Centrale van Vereenigingen van Per-

soneel in 's Rijks dienst. , . 
2. Desgewenscht kunnen de in het eerste 

lid genoemde organisaties nevens het in die 
alinea bedoelde lid en plaatsvervangend )id 
een tweede lid en plaats,:ervangend lid aan-
wijzen. . . 

3. De in het eerste lid ,_ genoemçle organi
saties; die v11,n de bevoegdheid tot aai;nvijzing 
hebben gebruik semaakt, . doen aan Onzen 
Minister van Justitie, zoomede aan den voor
zitter der centrale commissie, medèdeeling 
van hare statuten en van de daarin aange
brachte wijzigingen. Aan deze geven zij voorts 
in den aanvang van ieder kalenderjaar kennis 
van het aantal harer tot deambtenarenindienst 
van het Rijk of van Rijksinstellingen behoo-
rende leden." , . , . 

e. De artikelen 5, 6 en 7 vervalll\Il. 
f. Artikel 8 w9rdt artikel 4 en aldus gelezen : 
"De commissie behandelt op den voet van 

het bepaalde in artikel I de aangelegenheden, 
aan haar door de in artikel I bed,oelde amb
tenaren voorgelegd of door haar in OY:erleg 
met de in artikel 1 bedoelde ambtenaren ambts; 
halve in behandeling genomen." 

g. Artikel 9 wo:,;dt artikel 5 en aldus gelezen : 
,,Van de in zake de in de commissies behan

delde aangelegenheden door de Regeering ge
nomen beslissing wordt aan de commissie 
mededeeling gedaan." 

h. Artikel 10 wordt artikel 6 en aldus gelezeh : 
"1. De commissie vergadert op plaats, dag 

en uur door den voorzitter te bepalen. . 
2. De vergaderingen worden in den regel te 

's-Gravenhage gehouden. 
3. De voorzitter is verplicht de commissie 

bijeen te roepen, indien de door twee van de in 
artikel 3 genoemde organisaties aangewezen 
leden het verlangen daartoe te kennen geven. 

4. Hij leidt de vergaderingen." 
i. Artikel Il wordt artikel 7 en aldus ge

lezen: 
" 1. De commissie stelt in overleg met de in 

artikel I bedoelde ambtenaren zoo noodig een 
reglement van orde vast. 

2. De voorzitter doet door den secretaris 
een communique opmaken, bevattende een 
beknopte samenvatting van het in de vergade
ringen verhandelde, voor zoover dat voor open
baarmakins geschikt kan worden geacht. 
Overigens 1s het verhandelde in de commissie 
geheim, behoudens de besprekingen, waarin 
de in artikel 1 bedoelde ambtenaren met 
Onze Ministers, en de door de organisaties aan
gewezen leden met de organisatie, die hen aan
wees, treden." 

j. Artikel 12 wordt artikel 8 en aldus ge
lezen: 

"De secretaris en de adjunct-secretarissen 

worden door Onzen Minister van Justitie 
benoemd." 

k. Artikel 13 vervalt. 
l. Artikel 14 wordt artikel 9 en aldus gelezen : 
,, 1. De bijzondere commissiën voor georga-

niseerd overleg, van 's Rijkswege ingesteld 
of nog in te stellen voor een dienstvak of een 
onderdeel van een dienstvak, behandelen uit
sluitend aangelegenheden, welke alleen voor 
de ambtenaren van dat dienstvak of onderdeel 
van belang zijn. : 

2. Indien de behandeling der aangelegenheid, 
welke bij eene commissie voor georganiseerd 
overleg aanhangig is gemaakt, niet tot hare 
bevoegdheid behoort, verzoekt zij het betrok
ken gezag de aangelegenheid bij de bevoegde 
commissie aan te brengen. 

3. In geval van twijfel beslist de voorzitter 
van de centrale commissie van overleg. na over~ 
leg met die commissie. of de behandeling van 
eene aangelegenheid tot de bevoegdheid van de 
commissie of tot die van een der bijzondere 
commissiën voor georganiseerd overleg 'behoort. 

4. Het bevoegd gezag treft de vereischte 
voorzieningen ten einde te verzekeren, dat 
de centrale commissie voor georganiseerd 
overleg kenni~ krijgt van de aangelegenheden, 
door de b~jzondere commissiën behandeld." 

m. Artikel 15 wordt artikel 10. 
Art. II. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 Maart 1925. 
Onze :Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst ~n waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den llden Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De .llfinister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 17 Febr. 1925.) 

Il Februari 1925. BESCHIKKlNG van den 
Hoogen Raad. 

Ten onrechte heeft de Raad van Beroep 
bij de beantwoording der vraag of de ~an
spraken, die een in dienst eener naamlooze 
vennootschap werkzaam beambte kan 
doen gelden op eventueel ouderdoms-, 
invaJiditeits- en weduwen- en weezen
pensioen, een zekere geldswaarde hebben 
waarmede bij de vaststelling van het be
drag van diens salaris rekening is te houden, 
beslist, dat die geldswaarde op nihil ge
stelcl moet worden, omdat niet vastgesteld 
kon worden met welk bedrag de contante 
waarde _ dier aanspraken in een bepaald 
jaar ,~as toegenomen. • 

Daaruit volgt niet, dot die geldswaarde 
noch op een andere wijze had kunnen 
worden vastgesteld. 

Evenzeer is onjuist "het oordeel van den 
Raad van Beroep, dat die geldswaarde 
nihil be<lraagt, omdat de geldswaarde der 
aanspraken voor zeker jaar niet nood
zakelijk bepaald wordt door het bedrag, 
dat de werknemer niet behoeft te be
sparen of niet behoeft uit te geven voor 
verzekering en evenmin door het bedrag, 
dat de werkgever voor pensioenfondsen 
waartoe de beambte niet bij draagt moet 
afzonderen. De omstandigheid, dat de 
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werkgever zekere sommen niet behoeft uit 
te geven, wijst er integendeel op, dat zijne 
aanspraken op de eventueele uitkeeringen 
wèl eene geldswaarde hebben. 

Waar de Raad van Beroep echter be
slist, dat uit de aangehaalde beaplingen 
van het pensioenreglement eene zoo groote 
mate van onzekerheid voortvloeit om
trent het door de beambten te verwerven 
pensioen, dat de jaarlijksche gedlswaa.rde 
hunner aanspraken op niets is te stellen, 
staat men voor eene beslissing van feite
lijken aa rd die niet met vrucht voor den 
rechter in cassatie kan worden bestreden. 

De H ooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie, ingediend 

door de naamlooze vennootschap A., te X. , 
tegen- de uitspraak van den Raad van Bel'Oep 
voor de Directe Belastingen I t e R otterdam, 
van 11 Juni 1924, in zake een aan de belang
hebbende opgelegden aanslag in de doo r de 
gemeente R otterda m geheven zakelijke belas
ting op het bedrijf over het belastingjaa r 1921 ; 

Gezien de stukken; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Tak, namens den Proc.-Gen., strek
kende t ot verwerping van het beroep : 

0. dat aan belanghebbende in de zakelijke 
belasting op het bedrijf, geheven door de ge
meente Rotterdam, over het belastingjaar 
1921, een aanslag is opgelegd naar een ge
middeld aantal van elf arbeiders ; 

dat belanghebbende dien aanslag heeft be
streden, op grond dat vijf harer onder dat elftal 
begrepen beambten meer dan f 2500 (zijnde 
het in a rt. 242e der Gemeentewet bedoelde, 
voor Rotterdam ~eldende minimum) zonden 
verdienen, omdat llij het in geld genoten jaar
loon zou moeten worden opgeteld de gelds
waarde van het hun door belanghebbend e 
volgens de regelen van het hierna ve rmeld 
reglement verzekerd premie-vrij pensioen, 
waardoor hnn verdiensten boven evengenoemde 
so m zouden stijgen ; 

dat, nadat de Raad van Beroep bij zijne 
uitspraak ,an 8 Dec. 1922 hieromtrent eene 
be lissing hacl gegeven, deze uitspraak bij 
arrest van den lioogen Raad van 20 J·uni 1923 
is vernietigd , volgens welk an-es t de Raad had 
behooren te onderzoeken of de beambten als 
belooning voor hun arbeid mede verwerven 
een aanspraak op pensioen en, zoo ja, de gelds
waarde dier aanspraak had moeten vaststellen ; 

0. dat blijkens de nieuwe, thans bestreden 
uitspraak van den R aacl van Beroep bij het 
onderzoek is gebleken, dat door de N.V. ,,A. " 
voor haar personeel een pensioenreglement is 
vastgesteld waarvan de ter zake dienende be
palingen in de uitspraak zijn opgenomen, ter
wijl naar het oordeel van den Raad uit deze 
bepalingen voortvloeit, dat de " A. " aan haar 
personeel een recht op pensioen in bepaalde 
gevallen heeft gegeven en wel, nu gebleken 
is , dat de beambten niet tot het pensioenfonds 
bijdragen, louter a ls belooning voor hun arbeid ; 

dat de Raad voorts heeft verworpen de 
stelling van de gemeente Rotterdam, da t het 
pen ioenreglement niet rechtsgeldig zou zijn, 
en heeft beslist, dat dit reglement i te be
schouwen als rechtsgeldig bijkomend onderdeel 
van de tusschen de Bank en haa r personeel 
ge loten arbeidsovereenkomst ; 

dat e indelijk de Raad voor de beantwoording 

der vraag, op welk ~eldsbedrag over 1920 de 
aanspraken op pensioen moeten worden ge
waardeerd, heeft geoordeeld, dat de gelds
waarde is te stellen op nihil, zoodat bij de 
bepaling van de verdienste van de werknemers 
van belanghebbende die aanspraken buiten 
beschouwing moeten blijven en derhalve de 
beschikking op bezwaarschrift, waarbij de op
gelegde aanslag werd gehandhaafd, moet wor
den bevestigd ; 

dat dit oordeel steunt op de navolgende 
overwegingen: 

"dat bij het onderhavig reglement drieërlei 
pensioensaanspraak wordt toegekend, namelijk 
een op ouderdomspensioen, een op invalidi
teitspensioen en een op weduwen- en weezen
pens ioen ; 

"dat bij de beoordeeling van die geldswaarde 
in aanmerking genomen moeten worden de 
aangehaalde artt. 6, 13, 18, 21 en 23 van het 
reglement, bepalingen bevattende omtrent ge
vallen waarin het recht op pensioen verloren 
·wordt, en die een hoe,Yel niet onder c ijfers te 
brengen niettemin zoodanige mate van on
zekerheid opleveren omtrent het later te ge
nieten bedrag, dat de beteekenis van de aan 
de hand van het reglement te berekenen jaar
waarde van het eventueel te verwerven later 
pensioen daardoor wordt opgeheven ; 

,,dat toch alleen de aanspraak op ouderdoms
pensioen uit het reglement geldswaarde heeft 
voor een bepaald ja.ar, en wel hetgeen de con
tante waarde van dat pensioen in den loop van 
dat jaa r toeneemt, doch dit niet gezegd kan 
worden ten aanzien van het invaliditeitspen
sioen en het weduwen- en weezenpensioen ; 
dat immers weliswaar de beambte als gevolg 
van het toegekende recht niet in de noodzake
lijkheid zou zijn om een bedrag ter dekking 
van zijn risico en dat van zijn gezin te besparen 
of te betalen aan een verzekeraar, de werk
gever dientengevolge een bedrag daarvoor moet 
reserveeren om de uitkeering te kunnen doen, 
doch het eerstgenoemde voor den werknemer 
niet is een voordeel uit het reglement doch 
alleen ten ~evolge van het reglement, wat in 
deze niet m aanmerking komt, terwijl het 
laatstgenoemde voor den werknemer geen 
voordeel vormt ; 

,,dat de genoemde jaarwaarde van de aan
spraak op ouderdomspensioen voor den werk
nemer, die in geld niet meer dan f 2500 verdient, 
niet zoo groot is, dat zij den invloed van voren
genoemde onzeke rheid zou benacleren of op
heffen''; 

0. dat de belanghebbende tegen 's Raads 
uitspraak als middel van cassatie voordraagt : 

Schending, alt hans verkeerde toepassing 
van art. 242e der Gemeentewet, juncto art. 5 van 
de Verordening der gemeente Rotterdam van 
15 April 1921, op de heffing eener zakelijke 
belasting op elk bedrijf, zijnde de • door den 
Raad van Beroep aangevoerde overwegingen 
niet in staat noch voldoende om de daarop 
gebaseerde concln ies te rechtvaardigen ; 

0 . hieromtrent : 
dat inderdaacl de gronden, waarop de R aad 

van Beroep in de derde der hierboven opge
nomen overwegingen komt tot de beslissing, 
dat de aanspraken op invaliditeitspensioen en 
weduwen- en weezenpensioen geen geldswaarde 
hebben voor een bepaald jaar, deze beslissing 
niet kunnen dragen : 
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da.t immers, aangenomen al, dat in alle op
zichten juist is 's Raads opvatting, dat de 
contante waarde van zoodanige pensioenaan
spraken in den loop van eenig jaar niet toe
neemt, zulks toch . alle.en medebrengt, dat de 
geldswaarde van die aanspraken voor een be
paald jaar niet kan .worden vastgzsteld door 
als maatstaf te nemen de toeneming van· de 
contante waarde, geenszins, dat die aanspraken 
voor een bepaald jaar geen geldswaarde hebben ; 

dat de Ra.ad voorts nog overweegt, dat 
weliswaar de beambte als gevolg van het toe
gekende recht niet in de noodzakelijkheid is 
om een bedrag tot dekking van zijn gezin te 
besparen of te betalen aan een verzekeraar, 
de werkgever !:lientengevolge het bedrag daar
voor moet reserveeren om de uitkeering te 
kunnen doen, doch het eerstgenoemde naar 
's Raads oo rdeel niet is een voordeel uit het 
reglement doch alleen ten gevolge van . het 
reglement, wat in deze niet in aanmerking 
komt terw(jl het laatstgenoemde voor den 
werknemer geen voordeel vormt; 

dat evenwel uit een en ander hoogstens volgt, 
dat de gelds"aa.rde van meergemelde aan
s praken over een zeker jaar niet noodzakelijk 
bepaald wordt door het bedrag, dat de werk
nemer niet behoeft te besparen of niet behoeft 
uit te geven voor verzekering, en evenmin door 
het bedrag, dat de werk~ever moet afzonderen, 
doch dat daa01it allermmst volgt, dat aan die 
pensioenaanspraken geen geldswaarde voor 
een bepaald jaar kan woráen toegekend ; 

dat integencJeel de om~tandigheid, dat het 
bestaan dier aanspraken den werknemer ont
heft van °en jaarlijksche besparing of uitgave 
en den werkgever noopt tot eene jaarlijksche 
reserveering, er eerder op zou wijzen, dat · aan 
die aanspraken wèl geldswaarde voor een be
paald jaar valt toe te kennen, en geheel open 
laat de mogelijkheid om in deze bedragen of 
in één daarvan een bruikbaren maatst,af te 
vinden om die geldswaarde te schatten ; 

dat derhalve het aangevoerde middel tot 
<:assatie zou moeten leiden, ware het niet, dat 
de Raad van Beroep nog op een anderen 
grond tot de beslissing is gekomen, dat de 
meergemelde aanspraken geen geldswaarde 
voor een bepaald jaar bezitten; 

0 . toch, dat de Raad in de tweede zijner 
hierboven opgenomen overwegingen, zooals 
blijkt uit den inhoud der daarin aa,ngehaalde 
artikelen uit het reglement, het oog heeft 
zoowel op het invaliditeitspensioen en wedu
wen- en weezenpensioen als op het ouderdoms
}lensioen, al wordt in de vierde dier over
wegingen slechts gesproken over laatstgenoemd 
pensioen; 

dat nu de Raad blijkbaar van oordeel is, 
dat uit de aangehaalde bepalingen van het 
refglement een zoo groote mate van onzeker
heid voortvloeit omtrent het door de beambten 
te verwerven pensioen, dat de jaarlijksche gelds
waarde hunner aanspraken op nihil is te stellen; 

dat de Raad daarbij niet, zooals in de toe
J ichting van het middel wordt beweerd, in tegen
spraak komt met zijne beslissing, dat de be
ambten inderdaad aanspraak hebben op per
s ioen; 

dat immers eene aanspraak rechtens kan 
bestaan en nochtans dermate afhankelijk kan 
z ijn van onzekere omstandigheden, dat de 

geldswaarde ervan voor zeker jaar practisch 
op nihil is te stellen ; 

dat de beoordeeling of dit ten deze het geval 
is afhankelijk is van de waardeering van de 
feitelijke beteekenis der betrokken reglements
bepalingen, zoodat 's Raads beslissing dienaan
gaande; als van feitelijken aard, geheel te zijner 
verantwoording is en aan het toezicht van den 
cassatierechter is onttrokken ; 

dat het middel mitsdien niet tot cassatie 
van 's Raads uitspraak kan leiden; 

Verwerpt het beroep. !W'.) 

12 Februari 1925, RONDSCHRIJVEN van den 
Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, 
Besmettelijke Ziekten, aan de Gemeente
besturen der Nederlandsche Gemeenten, 
betreffende portvrijdom. 

Hierbij deel ik U mede dat de opgaven der 
besmettelijke ziekten door de geneeskundigen 
aan de burgemeesters als voorgeschreven bij 
art. 6 van de wet van 1 Juni 1865 (Staatsblad 
n°. 60) portvrij verzonden kunnen worden, 
indien daarbij gebruik wordt gemaakt van 
kaarten, waarvan de adreszijde als volgt is 
bedrukt: 

STAATSTOEZICHT OP DE VOLKS
GEZONDHEID. 

DIENST. 
Departement van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, 

Aangifte van besmettelijke ziekten. 
N°. 36. 

Aan het gemeentebestuur van (eventueel: 
per adres : den Directeur van den Gemeente
lijken Geneèsknndigen Dienst of den Directeur 
van den Gemeentelijken Ontsmettingsdienst 
enz.) 

De Geneeskundige 
(handteekening) 

Ik verzoek Uw Co!Jege de in Uwe gemeente 
te gebruiken aangiftekaarten alzoo te willen 
inrichten, ten einde moeilijkheden bij de ver
zending te voorkomen. Het zal wenschelijk 
zijn bij de verstrekking dezer kaarten aan de 
geneeskundigen hen opmerkzaam te maken, 
dat slechts de aldus bedrukte kaarten portvrij 
verzonden kunnen worden. 

De Hoofdinspecteur van de Volksgezondheid, 
( bes,nettelij ke ziekten) 

DR. TERBURGII. (B. S.) 

13 Februari 1925, BESLUIT, houdende eene 
nadere bepaling inzake de opneming en. 
verpleging van krankzinnigen in 's Rijks 
krankzinnigen,:esticht te Grave. S. 36. 

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

.Binnenlandschc Zaken en Landbouw van 22 
November 1924, n°. 1493, Afdeeling Armwe,.en ; 
en van Onzen Minister van Justitie van 10 De 
cember 1924, Jste Afdeeling C, n°. 802; 

Gelet op artikel 10 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad 784) : 
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Den Raaa van State gehoord, (advies van 
27 Januari lll25, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van voornoflmde 
Ministers van 6 Februari 1925, n°. 180, Afdee
ling Armwezen, en van 11 Februari 1925, 1• 
Afdeeling C, n°. 855 ; 

Hebben goedgevonrlen .en verstatin ; 
te bPp;tlen : 

Eenig artikel. 
Voo:- de opneming en verpleging, ingevolge 

de tusschen Gedeputeerde Staten van' Zuid
Jwlland en Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw gesloten, in afschrift hier 
nevens gevoegde, ovércenkomst, gedagteekend 
27 October 1924, van krankzmnigen in 's Rijks
krankzinnigengesticht te Grave, zullen . in de 
plaats van de voorwaarden voor de ol;'neming 
en verpleging van krankzinnigen in s ' Rijks 
krankzinnigengestichten te W oe,,,d en te ·Grave, 
zooals die voorwaarden z,in vastgesteld bij Ons 
besluit van 1 Augustus 1924 (Staatsblad 397), 
gelden de bepalingen van bovengenoemde over
eenkomst. 

Onze Ministers van Binne1 landsche Zaken 
en Landbouw en van Justitie zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplae.tst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aán den Raad van State, 
en aan de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnen/. Zaken en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Mini8tt.r van Ju8titi~, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 2 Maart 1925.) 

OVEREENKOMST. 
De Gedeputeerde Staten der Provincie Zuid

holland zijn, behoudens goedkeuring van de 
::itaten dier Provincie, overeengekomen met den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw als volgt: 

Art. 1. 1. De Minister voornoemd verbindt 
zich tot het doen opnemen en verplegen in het 
Rijkskranluinni~engesticht te Grm,e, of in ge
zinnen in die Gemeente, van 100 vrouweliJke 
krankzinnigen uit de provincie Zuidholland 
daartoe door of vanwege Gedeputeerde Staten 
aan te wijzen. 

2_ De Minister zal zorgen, dat van elke op
neming en mutatie van Zuidhollandsche pa
tiënten, op grond van deze overeenkomst ver
pleegd, aan Gedeputeerde Staten bericht zal 
worden gezonden. 

2. 1. De verpleegprijs, met inbegrip van 
gestichtskleeding, bedraagt voor iedere pa
tiënte, volgens deze overeenkomst verpleegd, 
f 700 's jaars. 

2. De verpleegprijs wordt telkens voor een 
tijdvak van drie maanden vooruitbetaald, tot 
een bedrag van f 175. . 

3. Bij overlijden van een verpleegde wordt 
voor kosten van ter aarde bestellen, waarin van 
Rijkswege wordt voorzien, een bedrag vergoed, 
door Gedeputeerde Staten in overleg met den 
Minister vaRt te stellen, en welk bedrag tot 
nadere w\jziging wordt bepaald op f :?5. 

4. Indien een verpleegde overlijdt of het 
Gesticht of het. gezin verlaat in de eerste helft 
van een ingetreden kwartaal, wordt de helft 

van den verpleegprijs van Rijkswege terug
betaald. 

5. Indien een verpleegde in den Joop van een 
kwartaal opgenomen wordt, wordt de ver
pleegprijs berekend tegen f 1. 92 per da!J, van en 
met den dag van OP.neming tot het emde van 
dat kwartaal, of btj eerder overlijden of ver
laten van het Gesticht of gezin, tot en met den 
dag van dat overlijden o, verlaten. 

6. De verrekening van de verpleegprijzen 
en het verder volgens dit aitikel verschuldigde. 
geschiedt mei; hen, die zich t ot betaling hebben 
verbonden. Deze hebben mede t-e voldoen de 
kosten van overbrenging en afhaling de.· patiën
ten en die van verkrijging of vernieuwing dér 
rechterlijke machtiging tot verp1eging van een 
patiënt. 

3. 1. Indien tengevolge van algemeene 
verhooging of verlaging der kosten van de ver
pleging van krankzinnigen i,n Nederlandsche 
Gestichten verhoo!ling of verla~ing van het 
verpleeggeld nood1g en billijk is, zal het 
telkens door Gedeputeerde Staten in overleg 
met den Minister naar billijkheid worden ge
regeld. , 

2. Indien hieromtrent tnsschen Gedepu
teerde Staten en den Minister geene .overeen
stemming wordt verkregen, zal liet bedrag van 
het verplee~geld worden bepaald door scheids
mannen, die overeenkomstig de bepa!inger> van 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 
benoemd worden lln als goede mannen naar 
billijkheid uitspraak doen. · 

4. l. Voor elke, krachtens deze· over
eenkomst ten behoeve van de Provincie Zni~ -
bolland in het Gesticht of in eengezin beschik
baar gestelde plaats, welke gedurende· minstens 
de helft van een kalenderkwartaal onbezet i~. 
wordt door de Provincie Zuidholland over dat 
kwartaal een bedrag v~n f 87,50 vergoed. 

:t. Op deze vergoeding is van toepa~sing het
geen utikel 3 omtrent het- verpleeggeld bepaalt. 

5. · 1. Van de overbrenging van een patiënt 
moet vooraf aan den Geneesheer-Directeur van 
het Gesticht worden kennis gegeven. 

2. Overorenging en afhaling zullen in den 
regel alleen op werkdagen geschieden, en op 
zoodani8e wijze geregald worden, dat de op
neming kan geschieden tusschen 9 uur voor
middags en 6 uur narrudaags. 

6. Geen overbrenging mag geschieden dan 
met overlegging, geliJktiJdig of vooraf, van de 
rechterlijke machtiging, en van een behoorlijk 
ingevulden Rtaat van inlichtingen betreffende 
den patiënt. 

7. 1. Patie-nten, die in een ander krank
zinnigenge.qticht in verpleging zijn, of lijden 
aan besmettelijke ziektec, kunnen worden ge
weigerd. 

2. In het gesticht te Grave zullen niet meer 
onruetige patiëoten mogen worden n:pgenomen, 
dan met het oog op de tegenwoordige inrich
ting van het gesticht toelaatbaar is te achten. 
zulks ter beoordeeling van den Geneesheer
Directeur. 

8. 1. Geen patiënten van buiten Zuid
holland mogen in de krachtens deze overeen
komst beschikbaar gestelde plaatsen worden 
opgenomen dan met toestemming van Gede
puteerde Staten, die daaraan zoodanige voor
waarden zullen kunnen verbinden, als zij 
geraden achten. 
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2. Het bepaalde bij artikel l, . 2de lid, 
is ten aanzien van niet Zuidhollandsche 
patiënten, die met toestemming van Gedepu
teerde Staten contract-plaatsen innemen, van 
toepassing. · 

9. 1. Deze overeenkomst gaat in op l Ja
nuari I92ó en eindigt met 31 December 1927. 

2. Zij zal geacht worden teikens voor één 
jaar te zijn verlengd, wanneer niet minstens 
3 maanden vóór den afloop van een termijn op
zegging door Gedeputeerde Staten of -den Mi
nister heeft plaats gehad. 

3. De patiënten, die op het tijdstip van be
ëindiging der overeenkomst in het gesticht of 
in gezinnen te ·Grai·c in verpleging zijn, zullen 
daaruit geleidelijk worden verwijderd in onder
ling overleg tusschen Gedeputeerde Staten en 
den Minister t.e regelen. 

10. De kosten, op deze overeenkomst val
lende, komen ten laste van de Provincie Zuid· 
holland. 

1 Aldus overeengekomen en in tweevoud ge-
teekend te 's Gravenhage, 27 · October 1921. 
De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

(get.) ÜH. RUYS DE BEERENBR0U9K. 
De · Gedeputeerde, Staten voornoemd, 

(get.) SwEERTS, Voorzïter. 
(get.) B. W. TH. SANDBERG, Griffeer. 

Overeenkomstig het oorspronkelijke, 
De Secretaris-Generaal van Binnenlandsche 

Zaken en Landbouw, 
(get.) J . B. KAN. 

Behoort bij K oninklijk besluit van 13 Fe
bruari 192ó (Staatsblad n°. 36.) 

Ons bekend, 
De llfin. v. Binnenlandsche Zaken en Làndb9uw, 

ÜH. RUYS DE BEERENBROUOK. 
De Min,is!er van Jus!itie, HEEMSKERK. 

13 Febr-uari 192ó. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door 
Mr. W. van Lanschot te Vught in zake zijnen 
aanslag in de plaatselijke inkomstenbelas
ting te 's-H ertogenbo~ch als forens. S. 37. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschik.kende op het beroep, ingesteld door 

Mr. W. van Lanschot te Vught tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 12 December 1923 G n°. 401, 
IIIde afdeeling B, in zake den aanslag in de 
r,laatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
s-H ertogenbosch; · 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
Il Juni 1924, n°. ó31., en van 10 December 1924, 
n°. ó31 /127; 

Op de voordracht ,van Onzen Minister van 
Financiën van 9 Februari 192ó n°. 92, afd. 
Directie Belastingen ; 

Overwegende: dat, nadat Mr. W. van Lan
schot te Vught voor het • dienstjaar 1922/23 
als bedrijfsforens in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente 's-Hertogenbo.qch was 
aangeslagen, hiJ tegen dien aanslag bezwaren 
bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht; 

dat Gedeputeerde Staten b~j besluit van 
12 December 1923 G n°. 401, IIIde afdeeling, 
den aanslag hebben gehandhaafd uit overweging 
o.a. dat in het gebouw voor den Krijgsraad 

te 's-Hertogenboscli op de teekening, behoorende 
bij de bouwvergunning van het nieuwe Pa!Eiis 
'Van Justitie van 19 December 1912 o.a. eene 
kamer is ontworpen, bestemd voor den presi
dent ; dat weliswaar de reclamant wegens 
persoonlijke omstandigheden _geen gebruik 
maakt van die kamer, doch dat de aard zijner 
betrekking medebrengt, dat hij daarover te al
len tijde zal kunnen beschikken '; dat reclamants 
bewering ten aanzien van het 'medegebruik der 
lokalen van den krijgsraad door den Raad van 
Beroep voor de Ongevallenverzekering ,veinig 
of niets ter zake doet, wijl die raad alleen de 
openbare zittingszaal gebruikt ; dat zijn be
wering dat het Rijk de beschikking over de 
voor de verzorging van de rechtspleging van 
de landmacht bestemde lokalen in het Paleis 
van Justitie gegeven heeft niet aan reclamant, 
doch aan den krijgsraad als zoodanig, haar 
doel voorbijstreeft en in tegenspraak is met de 
praktijk, wijl toch zeker reclama.~t, als leider 
van den krijgsraad, bij al dezes verrichtingen, 
de beschikking moet hebben over de lokalen, 
die het Rijk daarvoor heeft ingericht, evenals 
hij - en hij alleen - volgens het reglement 
voor de rechtspleging bij de landmacht (art. 118 
en art. 119) getuigen, deskundigen, tolken of 
andere aanwezigen en beklaagden . kan doen 
verwijderen ui t de lokalen van den krijgs
raad; 

dat de appellant in beroep verwij'st naar de 
door hem in eersten aanleg ove1gelegde schrif
turen; 

Overwegende; dat appellant gedurende het 
belastingjaar 1922/23 alle aan zijn betrekking 
van President van den Krijgsraad te '.$-Herto
genbosch verbonden werkzaamheden met uit
zondering alleen van het presideeren van den 
Krijgsraa<l, heeft verricht in zijn daartoe in
gerichte en bestemde werkkamer te Vught, 
waar ook zijn bibliotheek was en waarheen 
.i,lle stukken en dossiers hem werden toege
zonden ter bestudeering en -tot het ontwerpen 
van vonnissen ; . 

dat hieruit volgt, dat wel te Vught, doch niet 
te 's -H ertogenbosch een vaste in richting tot het 
verrichten van de bovenbedoelde werkzaam
h eden aanwezig was ; 

dat dan ook de te 's-Hertogenbosch voor den 
Krijgsraad gereserveerde lokalen a lleen tot 
persoonlijke uitoefening van appellant,s boven
genoemde betrekking bestemd waren, voor 

zoover die uitoefening bestond in het presi
deeren van den K rjjgsraad ; 

dat deze lokalen die bestemming slechts 
hadden en konden hebben voor de dagen, 
waarop de Krijgsraad bijeen zou zijn, daar 
het op andere dagen niet mogelijk was, dat 
appellant presideerde ; 

dat mitsdien, nu vaststaat, dat in het be
lastingjaar 1922/23 de Krijgsraad slechts op 
twintig dagen biJeen is geweest, de hierbedoelde 
lokalen niet op meer dan negentig dagen 
van dat belastingjaar bestemd zijn geweest 
om door appellant tot het presideeren van 
den Krijgsraad te worden gebezigd ; 

Overwegende, dat, blijkens het vorenstaande 
appellant niet op meer dan negentig dagen 
van het belastingjaar 1922/23 te 's- Hertogen
bosch in den zin van artikel 244a, sub 3°., der 
Gemeentewet de beschikking heeft gehad over 
een vaste inrichting, tot persoonlij ke uitoefe-
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ning van zijn betrekking van President van 
den Krijgsraad ; 

dat niet beweerd, veel minder gebleken is, 
dat appellant uit anderen hoofde als werkforens 
belastingplichtig is geweest ; 

dat derhalve de op~elegde a.a.nslag in strijd 
is met artikel 244a, suil 3°. der Gemeentewet; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den aanslag van Mr. W. van Lanschot te 
Vught in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente 's- Hertogenbosch over 1922/23 
te vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 13den Februari 1925. 
WILHELMll~ A. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 3 Maart 1925.) 

MINISTERIE VAN FIN A CIËN 

Afdeeling: 
DIRECTE BELASTINGEN. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 28 December 

1923, n°. 114. 

's Gravenhage, 9 Februari 1925. 
Aan de Koningin. 

Mits dP.ze heeft de ondergeteekende de eer 
aan Uwe Majesteit weder aan te bieden het 
beroepschrift, door Mr. W. van Lanschot te 
Vught op grond van artikel 265i der Gemeente
wet ingediend tegen de uitspraak van Gede
puteerde Staten van Noord-Brabant van 12 De
cember 1923, G n°. 401, IIIde afd. B, in zake 
den aanslag van appellant in de plaatselijke 
inkomstenbelasting te 's -Hertogenbosch. 

De Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit 
de volgende uitspra,ak voorgedrágen: 

Beschikkende op het Beroep, ingesteld door 
)fr. W. van Lanschot te Vught tegen de uit
spraak van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 12 December 1923, G n°. 401, 
IIIde afdeeling B, in zake den aanslag in de 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
&-Hertogenbosch; 

Den Raad van State, afdeelin~ voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
11 Juni 1924, n°. 531, en van 10 December 1924, 
n°. 531/127 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende: dat, nadat Mr. W. van Lan
schot te Vught voor het dienstjaar 1922/23 
als bedrijfsforens in de plaatselijke inkomsten
belasting der $emeente 's-Hertogenbosch was 
aangeslagen, hiJ tegen dien aanslag bezwaren 
bij Gedeputeerde Staten heeft ingebracht ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
12 December 1923, G n°. 401, IIIde afdeeling, 
den aanslag hebben gehandhaafd uit over
weging o. a. dat in het gebouw voor den Krijgs
raad te 's-Hertogenbosch op de teekening, be-

hoorende bij de bouwvergunning ván het 
nieuwe Paleis va ,1 Justitie van 19 December 
1912 o.a. eene kamer is ontworpen, bestemd 
voor den president ; d3t weliswaar de reclamant 
wegens persoonlijke omstandigheden geen ge
bruik maakt van die kamer, doch dat de aard 
zijner betrekking medebi;engt, dat hij daarover 
te allen tijde zal kunnen beschikken ; dat 
reclamants bewering ten aanzien van het mede
gebruik der lokalen van den Krijgsraad door 
den Raad van Beroep voor de Ongevallenver
zekering weinig of niets ter zake doet, wijl die 
raad alleen de openbare zittingszaal gebruikt; 
dat zijn bewering dat het Rijk de beschikking 
over de voor de verzorging van de rechtspleging 
van de landmacht bestemde lokalen in het 
Paleis va.n Justitie gegeven heeft niet a.a.n 
reclamant., doch aan den Krijgsraad als zoo
danig, haar doel voorbijstreeft en in tegen
spraak is met de praktijk, wijl toch zeker 
reclamant, üls leider van den Krijgsraad, bij 
al dezes verrichtingen, de beschikking moet 
hebben over de lokalen, die het Rijk daarvoor 
heeft ingericht, evenals hij - en hij alleen -
volgens het reglement voor de rechtspleging 
bij de landmacht (art. 118 en art. 119) getuigen, 
deskundigen, tolken of andere aanwezigen en 
beklaagden kan doen verwijderen uit de lo
kalen van den Krijgsraad ; 

dat de appellant in beroep verwijst naar de 
door hem in eersten ~nleg overgelegde schrif
turen; 

Overwegende, voor zooveel betreft het tijd
vak van 1 Mei tot 1 September 1922, dae de 
omstandigheid, dat de zittingszaal en de raad
kamer van het Gerechtshof op enkele dagen 
ten gebruike waren afgestaan aa.n den Krijgs
raad een beschikkingsrecht van den President 
van den Krijgsraad uitslwt; 

Overwegende, voor zooveel betreft het tijd
vak van 1 September 1922 tot 1 Mei 1923, dat 
de President van de Krijgsraad geacht moet 
worden de beschikking te hebben gehad over 
de localiteiten die in het nieuwe Paleis van 
Justitie zijn gereserveerd voor den Krijgsraad 
om te dienen als openbare zittingszaal en raad
kamer; 

dat aan dit beschikkingsrecht niet afdoet, 
dat de bedoelde localiteiten mede in gebruik 
waren bij den Raad van Beroep voor de On
gevallenverzekering en evenmin de omstandig
heid dat de garnizoenscommandant ingevolge 
art. 114 der Rechtspleging bij de landmacht 
dag en uur voor het bijeenkomen van den 
Krijgsraad ordonneert ; 

dat uit het bovenstaande volgt dat, de ap
pellant terecht a.ls bedrijfsforens in de plaat
selijke inkomstenbelasting der gemeente 's-Her
togenbosch voor het dienstje.at 1922/23 is aan
geslagen; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is ·belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De ondergeteekende is vervolgens, krachtens 
machtiging van Uwe Majest-eit van 10 No
vember 1924 n°. 12, met de genoemde Af
deeling van den Raad van State in overleg 
getreden. Die afdeeling heeft echter geen renen 
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kunnen vinden haar bovenstaand advies te 
wijzigen. 

De onderget,eekende kan zich met dat advies 
niet veieenigen. De gronden, w•,ar.:>p dit 
oordeel steunt, zijn vermeld in het ontwerp
besluit, dat Uwer Majesteit hierbij eerbiedig 
ter bekrachtiging wordt aan~eboden. 

De llfinister van Finci.nciën, H. COLIJN. 

13 Februari 1925. BESLUIT, houdende be
palingen betreffende ambtskringen van 
raden van beroep voor de directe belas
tingen. S. 38. 

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

Financiën van 10 Februari 1925, n°. 75, directe 
belastingen ; 

Gezien artikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. 564) en ons besluit van 
24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 115), laatste
lijk gewijzigd b~ Ons besluit van 23 Mei 1923 
(Staatsblad n°. ~12) 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De onderdeelen 9, 10 en 12 van ar
tikel 1 van Ons besluit van 24 Febru11ori 1Ql5 
(Staatsblad n°. 115) worden vervangen door de 
volgende onderdeelen : 

9°. het gedeelte der provincie Noordlwlland, 
omvattende de gemeente Amsterdam; stand
plaats Amsterdam (aan te duiden als raad van 
beroep voor de dire,ete betastingen I te Amster-
dam); -

100. het gedeelte der provincie Noordh,olland 
behoorende tot de inspectiën <ler directe belas
tingen te Amsterdam (buitengemeenten), Bua
avm, HilvPrsum en Zaandam; standplaats 
Amsterdam (aan te duiden als raad ven beroep 
voor de directe belastingen II te Amst.erdam) ; 

12°. het gedeelte der provincie Nnor-lhollond 
behoorende tot de inRpectiën der directe be 
lastingen te Alkmaar, Ie en 2e afdeeling, HeUer, 
Hoorn en Purmerend; standplaats Alkmaar. 

2. De bij het in werking treden van dil' be
slnit bij de raden van beroep voor de directe 
belastingen II te Amsterdam en Alkmaar inge
diende beroepschriften, waarvoor nog gee,1 dag 
van mondelmge behandeling is vastgesteld, 
betreffende de gedeelten van den ambtskring 
van die raden, krachtens dit besluit vallende 
onder den ambtskring van een anderen raad, 
worden door de Voorzitters van genoemde raden 
bij dezen raad ter afdoening overgebracht. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Maart 1925. 

O,we Mini ster van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit,, hetwelk in het 
Staatsf ,ad zal worden geplaatst. 

•~ -Gravenhage, den 13den Februari 1925. 
WILHELMfäA. 

De Minister van Financiën, !f. COLIJN. 
( Uitqeg. 23 Ji'ebr. 192~.) 

17 Febr•fi,ari 192ó. BESLUIT tot wijziging van 
de militaire strafwetgeving in Suriname. 
s. 39. 

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

Koloniën van 16 Januari 1925, lOde afdeeling, 
n°. 26; 

Gelet op de artikelen 48, 117 en 128 van het 
Reglement op het beleid der Regering in de 
kolonie Suriname ; • 

Den Ra.ad van State gehoord (advies van 
3 Februari 1925 n°. 19); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 Februari 1925, l0de 
afdeeling, no. 14; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
t.e bepalen: 
Art. I. In het bij Ons besluit van 16 Oc

tober 1922 (Staatsblad n°. ó57, Gouvernements
blad 1923 n°. 6) vastgesteld Re,glement va1i 
Krijgstucht voor de kolonie Suriname wordt in 
de artikelen 62, sub 3°., 72, vijfde lid, en 73, 
e~rste lid, in" plaats van "Utrecht" gelezen 
,. s-Gravenhage . 

Art. II. In de bij Ons besluit van 16 October 
1922 (Staatsblad n°. 557, Gouvernementsblaá 
1923 n°. 6) vastgestelde Voorzieningen aan
gaande de toepassing van voorwaardelijke ver
oordeeling voor militairen in de kolonie Suriname 
wordt in artikel 12 in plaats van "Utrecht" , 
gelezen ,,'s-Gravenhage". 

Art. III. De bij Ons besluit van 16 October 
1922 (Staatsblad n°. ó57, Gouvernementsblad 
1923 n°. 6) vastgestelde Invoeringsbe'J)(Jl,ingen 
.Militair Straf- en Tuchtrecht Surina1ne worden 
aangevuld en gewijzigd als volgt : 

1°. Na artikel 11 wordt ingevoegd het na
;volgend: 

,.Artikel llbis. 
,.Het Hoog Militair Gerechtshof te 's-Gra

venh,age neemt in eersten en laatsten aanleg 
kennis van de strafbare feiten, bega.an door 
in Suriname aanwezige opper- en hoofdofficieren 
en door den Commandant van de Troepen in 
Suriname, onverschillig welken rang hij be
kleedt." 

2°. In het derde lid van artikel 18 wordt 
in plaats van "Utrecht" gelezen ,.'s0Graven
hage". 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking op 
1 April 1925. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta.te. 

's-Gravenhage, den 17den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 2 llfaart 1925.) 

17 Februari 1925. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
de militaire strafwetgeving van G~traça<r. 
s. 40. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Koloniën van 16 Januari 1925, lOde afdeeling, 
no. 26; 

Gelet op de artikelen 48, 138 en 149 van het 
Reglement op het beleid der Regering in de 
kolonie Curaçao; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Februari 1925 n°. 19) ; 

Gezien het na.der rapport van Onzen voor
noemden 11finister van 12 Februari 1925, lOde 
afdeeling, n°. 14; 



1925 17 FEBRUARL 92 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te befalen: 
Art. . In het bij Ons besluit van 16 Oc

tober 1922 (Staatsblad n°. 55 , Publicatieblad 
1923 n°. 2) vastgesteld Wetboek van Militair 
S trafrecht voor de kolonie Curaçao wordt in 
artikel 14 in plaats van "Utrecht", gelezen 
,,'s-Gravenhage''. 

Art. II. In het bij Ons besluit van 16 Oc
tober 1922 (Staatsblad n°. 558, Publicatieblad 
1923 n°. 2) vastgesteld Reglement van Krijgs
tucht voor de kolonie Citraçao wordt in de 
artikelen 62, sub 3°., 72, vijfde lid en 73, eerste 
lid, in plaats van "UtrP,cht", gelezen ,,'s-"Gra-
venh<tge". • 

Art. III. De bij Ons besluit van 16 October 
1922 (Staatsblad no. 558, Publi=tieblad 1923 
n°. 2) vastgestelde " Invoeringsbepalingeu JJfi 
litair Straf- en Tuchtrecht Curaçao" wo'rden 
aangevuld en gewijzigd als volgt : · 

1°. Na artikel 11 wordt ingevoegd het na-
volgend: · 

"Artikel l lbis. 
,,Het Hoog Militair. Gerechtshof te 's-Gra

venhage neemt in eersten en -laatsten aanleg 
kennis van de· strafbare feiten, begaan door in 
Curaçao aanwezige opper- en ·hoofdofficieren 
en door den Commandant van de · Troepen in 
Curaçao, onverschillig welken rang hij bekleedt". 

2°. In het derde liet van artikel 18 wordt in 
plaats van "Utrecht" gelezen ,,'s-Gravenhage". 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking op 
1 April 1925. . 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en wa:arvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 17den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De JJfinister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 2 llfaart 1925.) 

17 Februari 1925. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep, ingt>steld door 
R . J. H. Jurgens te Nijmegen, in zake zijn 
aanslag in de plaatselijke inkomstenbe
lasting der gemeente Groesbeek, als forens. 
s. 41. 

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

R. J . H. Jurgens te Nijmegen tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland in 
zake den aanslag in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Groesbeek. dienstjaar 
1921/1922; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 8 Mei 1924, n°. 440A en van 3 December 
1924, n°. 440A/123 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 11 Februari 1925, n°. 84, Af
deeling Directe Belastingen ; 

Overwegende dat R. J. H. Jurgens te Nij
megen over het belastingjaar 1921/22 als woon
forens in de gemeente Groesbeek is aangeslagen; 

dat, nadat hij daartegen bij Gedeputeerde 
Staten van Gelderland bezwaar had gemaakt, 
dit College bij besluit van 11 December 1923, 

n°. 241 den bestreden aanslag heeft gehand
haafd uit overweging dat de reclamant eigenaar 
is van en als zoodanig , de beschikking heeft 
over het gebouwd eigendom, plaatselijk bekend 
Berg-en-Dal B 56 R, gemeente Groesbeek ; dat 
blijkens ingewonnen inlichtingen in dit perceel 
aan,vezig waren : 

in de keuken : kookfornu is, spirituskookstel , 
glazenkast met servies, stoelen ; 

in eene woonkamer : kachel, vijf stoelen, 
tafel, klok, lamp, schilderijen ; 

in eene ·andere woonkamer : haarrl, 6 stoelen, 
tafel, fauteuil, bloementafeltje, kast, spiegel, 
lamp, schilderijen ; 

in eene slaapkamer: 3 ledikanten, wasch
tafel, 2 stoelen en 2 kapstokken ; 

in eene andere laapkamer: 3 lecUkanten, 
2 tafeltjes, 2 stoelen, kapstok, waschstellen ; . 

in eene andere kamer: 3 nachtkastjes, 4 stoe
len, verschillende wa chstellen, toiletemmers, 
schilderijen, glazen en ·karaffen ; ' 

onder de veranda : tafel. stoelen, banken ; 
in de vestibule: kapstok en fonteintje; 
verder voor de glasramen gordijnen en over-

gordijnen, over de trap een looper en matten 
voor alle • deuren ; 

dat de reclamant heeft aangevoerd .dat, deze 
aldus gemeubelde woning door hem niet ·voor 
bewoning zou zijn bestemd en zij zijns inziens 
ook niet voor bewonin~ zou kunnen dienen ; 
dat hij noch zijn gezin tijdens het belastingjaar 
1921/22 in het huis gelogeerd hebben met uit
zondering van zijn zoontje dat er in den zomer 
van het jaar 1921 een week of zes met eene 
verpleegster voor herstel van gezondheid is 
aanwezig geweest ; dat hij overigens des 
zomers met tjjn gezin van het huis • wel eens 
gebruik heeft gemaakt om er buiten te zitten; 
dat uit al het voorafgaande blijkt dat de adres
sant gedurende het betrokken belastingjaar 
voor zich, of zijn gezin ter beschikking heeft 
gehouden eene gemeubelde woning in de ge
meente Groesbeek, zonder er tevens hoofdver
blijf te hebben ; dat cle reclamant nn wel heeft 
beweerd, .dat het nimmer zijne bedoeling is 
geweest de bewuste woning gemeubeld voor 
zich en zijn gezin beschikbaar t e houden, doch 
deze bedo,eling niet is een voor uiterlijke waar
neming vatbaar feit, en die beweerde ,bedoeling 
- in strijd met den aangetroffen toestand -
zeker niet meer kan worden geconstateerd 
lang na afloop van het betrokken belasting
jaar, terwijl bovendien nog is komen vast 
te staan, dat de adressant en zijn gezin van de 
meergemelde woning daadwerkelijk ~ebruik 
hebben gemaakt, a l was het dan slecnts om 
eene gelegenheid te hebben om 's zomers buiten 
te vertoeven, zonder er tevens nachtverblijf 
te hebben gehouden, hetgeen trouwens voor 
de belastingplichtigheid als woonforens niet 
noodig is ; dat overigens beantwoording van 
de vraag of in eene gemeubelde woning al 
dan niet nachtverblijf kan worden gehouden 
voor een groot deel afhankelijk is van de 
eischen welke daaraan persoonlijk worden 
gesteld; 

dat de betwiste aanslag ingevolge art. 244a, 
eerste lid, 4°. der Gemeentewet dan ook terecht 
is opgelegd : ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
R. J. H. Jurgens bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat hij betwist in het genoemde 
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belastingjaar gedurende meer dan 90 dagen 
•eene gemeuhelde woning binnen de gemeente 
Groesbeek beschikbaar te hebben gehouden; 
dat toch de benedenverdieping van het gemelde 
perceel slechts bestemd was om te dienen als 
tuinhuis, om voor enkele uren onderdak te 
verleenen bij slecht weer, terwijl de bovenver
dieping benut werd tot opslag van o.ertollig 
huisraad, waarvoor hem in zijn woonhuis te 
Nijmegen bergruimte ontbrak ; dat de opsom
ming daarvan voorkomend in de bestreden 
beslissing echter ten onrechte den indruk wekt 
als waren de beide bovenkamertjes geheel als 
.;laapkamers ingericht, hoewel in werkelijkheid 
in genoemd perceel geen beddegoed hoegenaamd 
(kussens, dekens, lakens of matrassen) aanwezig 
was en hij dan ook nimmer aldaar ove.ruacht 
heeft; dat er voorts wel een fornuisje aanwezig 
was, doch er gedurende 1921/22 nimmer ge
kookt werd, terwijl ook alle daartoe vereischte 
potten en pannen ontbraken alsmede het noo
dif:e tafelgerei, zoodat hetgeen daaromtrent 
bu ambtelijk onderzoek werd medegedeeld 
zich in werkelijkheid bepaalde tot een thee
servies en enkele lepels; dat de term "beschik
baar houden" gebezigd in art. 244a, sub 4°., een 
.;ubjectief element bevat in tegenstelling met 
,,beschikking hebben over" als genoemd ub 3°. 
van genoemd artikel en erop wijst, dat de wil 
of bedoeling moet worden aangetoond, om een 
perceel als "woning" en nog wel daartoe 
"gemeubeld" te gebruiken, hetgeen niet het 
geval is, wanneer men een perceel inricht en 
bezigt om er nu en dan enkele uren te ver
-blijven; weshalve hij heeft verzocht het be~luit 
van Gedeputeerde Staten, waarbij zijn aanslag 
als forens in de gemeente Groesbeek over 
1921/22 is gehandhaafd, te vernietiger ; 

Overwegende, dat uit de door appellant ge
stelde feiten, die niet zijn tegengesproken en 
clie derhalve tusschen partijen vaststaan, volgt, 
dat van het beschikbaar houden door appellant 
van eene gemeubileerde woning te Groesbeek 
alleen sprake is geweèst gedurende het tijds
verloop van ongeveer zes weken, dus niet meer 
dan 90 da~en, waarin het perceel in strijd met 
zijn eigenlijke bestemming is bewoond gewor
den, aangezien dit perceel voor het overige ge
deelte van het belastingjaar naar het gewone 
spraakgebruik - dat hier beslissend is - niet 
als eene gemeubileerde "woning" kan worden 
gequalificeerd; 

Overwegende, dat derhalve de opgelegde 
aanslag in strijd is met artikel 244a, sub 4°., 
der Gemeentewet ; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

den aanslag van R. J. H. Jurgens te Nij
megen in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Groesbeek over het jaar 1921/1922 
te vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den l 7den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De .iJfinister van Financiën, H. COLIJN. 

( Uitgeg. 5 Mciarl 1925.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

Afdeeling: 
DIRECTE BELASTINGEN, 

n°. 84. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 12 
Januari 1924, n°. 57. 

's-Grnvenhage, 11 Febrnari 1925. 
Aan de Koni11gin . 

Mits deze heeft ondergeteekende de eer, aan 
Uwe Majesteit weder aan te bieden het beroep
schrift, door R. J. H. Jurgens te Nijmegen op 
grond van artikel 265i der Gemeentewet in
gediend tegen de uitspraak van Gedeputeerde 
Stat.en der provincie Gelderland in zake den 
aanslag als forens in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Groesbeek over het jaar 
1921/1922. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
.schillen va.n Bestuur, heeft Uwer Majesteit de 
volgende nitspraak voorgedragen; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
R. J. H. J urgens te Yijmegen tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland in 
zake den aanslag in de plaatselijke inkomste11-
belasting der gemeente Groesbeek, dienstjaar 
1921/22; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
8 Mei 1924, n°. 440A, en van 3 December 1924, 
n°. 440A/123 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister v-an 
Financiën van 

Overwegende dat R. J. H . Jurgens te Nij
megen over het belastingjaar 1921/22 als woon
forens in de gemeente Groesbeek is aangeslagen; 

dat, nadat hjj daartegen bij Gedeputeerde 
Staten van Gelderland bezwaar had gemaakt, 
dit College bij beslnit van 11 December 1923, 
n°. 241 den bestreden. aanslag heeft gehand
haafd uit overweging dat de reclamant eigenaar 
is van en als zoodan.ig de beschikking heeft 
over het gebouwd eigendom, plaatselijk bekend 
Berg-en-Dal B 56 B, gemeente Groesbeek ; dat 
bljjkens ingewonnen inlichtingen in dit perceel 
aanwezig waren : · 

in de keuken: kookfornuis, spirituskookstel, 
glazenkast met servies, stoelen ; 

in eene woonkamer : kachel, vijf stoelen, 
tafel, klok, lamp, schilderijen ; 

in eene andere woonkamer : haard, 6 stoelen, 
tafel, fauteuil, bloementafeltje, kast, spiegel, 
lamp, schilderijen; 

in eene slaapkamer: 3 ledi kanten, wasch
tafel, 2 stoelen en 2 kapstokken; 

in eene andere slaapkamer : 3 ledikanten, 
2 tafeltjes, 2 stoelen, kapstok. waschstellen; 

in eene andere kamer : 3 nachtkastjes, 
4 stoelen, verschillende waschstellen, toitet
emmers, schilderijen, glazen en karaffen ; 

onder de veranda : tafel. stoelen, banken ; 
in de vestibule : kap t.ok en fonteintje; 
verder voor de glasramen gordijnen en over-

gordijnen, over de trap een looper en matten 
voor alle deuren ; 

dat de reclamant heeft aangevoerd dat deze 
aldus gemeubelde woning door hem niet voor 
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bewoning zou zijn bestemd en zij zijns inziens 
ook niet voor bewonin$ zou kunnen dienen ; 
dat hij noch zijn gezin tijdens het belastingjaar 
1921 /22 in het huis gelogeerd hebben met uit
zondering van zijn zoontje dat er in den zomer 
van het j iar 1921 een week of zes met eene 
verpleegster voor herstel van gezondheid is 
aanwezig geweest ; dat hij overigens des zomers 
met zijn gezin van het huis wel eens gebruik 
heeft gemaakt om er buiten te zitten; dat rut 
a.1 het voorafgaande blijkt dat de adressant 
gedurende het betrokken belastingjaar voor 
zich of zijn gezin ter beschikking heeft gehouden 
eene gemeubelde woning in de gemeente 
Groesbeek, zonder er tevens hoofdverblijf te 
hebben; dat de reclamant nu wel heeft be
weerd, dat het nimmer zijne bedoeling is 
geweest de bewuste woning gemeubeld voor 
zich en zijn gezin beschikbaar te houden, doch 
deze bedoeling ruet is een voor uiterlijke waar
neming vatbaar feit, en die beweerde bedoeling 
- in strijd met den aangetroffen toestand -
zeker niet meer kan worden geconstateerd lang 
na. afloop van het betrokken belastingjaar, 
terwijl bovendien nog is komen vast te sta.an, 
dat de adressant en zijn gezin van de meerge
melde woning daadwerkelijk gebrmk hebben 
gemaakt, al was het dan slechts om eene 
gelegenheid t e hebben om 's zomers buiten 
te vertoeven, zonder er tevens nachtverblijf 
te hebben gehouden, hetgeen trouwens' voor 
de belastingplichtigheid als woontorens niet 
noodig is ; dat overigens beantwoording van 
de vraag of in eene gemeubelde woning al 
dan niet nachtverblijf kan worden gehouden 
voor een groot deel afhankel ijk is van de 
eischen welke daa.r~an persoonlijk worden 
gesteld; 

dat de betwiste aanRlag ingevolge art. 244a, 
eerste lid, 4°. der Gemeentewet dan ook terecht 
is opgelegd; · 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta.ten 
R. J . H. Jurgens bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat hij betwist in het genoemde 
belastingjaar gedurende meer dan 90 dagen 
eene gemeubelde woning binnen de ge
meente Groesbeek beschikbaar te hebben ge
houden ; dat toch de benedenverdieping van 
het $emelde perceel slechts bestemd was om 
te dienen als tmnhuis, om voor enkele uren 
onderdak te verleenen bij slecht weer, terwijl 
de bovenverdieping benut werd tot opslag 
van overtollig huisraad, waarvoor hem in 
zijn woonhuis te Nijmegen bergruimte ontbrak ; 
dat de opsomming daarvan voorkomend in de 
bestreden besliss·ng echter ten onrechte den 
'ndruk wekt als waren de beide bovenkamertjes 
geheel als slaapkamers ingericht, hoewel in 
werkelijkheid in genoemd perceel geen bedde
goed hoegenaamd (kussens, dekens, lakens of 
matrassen) aanwezig was en hij dan ook nimmer 
aldaar overnacht heeft ; dat er voorts wel een 
fornuisje aanwezig was, doch er gedurende 
1921/22 nimmer gekookt werd, terwijl ook 
alle daartoe vereischte potten en pannen ont
braken alsmede het noodige tafelgerei, zoodat 
hetgeen daaromtrent bij ambtelijk onderzoek 
werd medegedeeld zich in werkelijkheid be
paalde tot een theeservies en enkele lepels ; 
dat de term "beschikbaar houden" gebezigd in 
art. 244a, sub 4°., een subjectief element bevat 
in tegenstelling met "beschikking hebben over" 

als genoemd sub 3°. van genoemd artikel en 
erop wijst, dat de wil of bedoeling moet worden 
aangetoond, om een perceel als "woning" en 
nog wel daartoe "gemeubeld" te gebruiken, 
hetgeen niet h1 geval is, wanneer men een 
perceel inricht en bezigt om er nu en dan 
enkele uren te verblij ven; weshalve hij heeft 
verzocht het besluit van Gedeputeerde Staten, 
waarbij zijn aanslag als forens in de gemeente 
Groesbeek over 1921/22 is gehandhaafd , te ver
nietigen; 

Overwegende dat op grond van de overge
legde stukken moet worden aangenomen dat 
de appellant zonder in de gemeente Groesbeek 
hoofdverblijf te hebben, er in het belastingjaar 
1921/22 $edurende meer dan 90 dagen voor 
zich of zijn gezin eene gem eubileerde woning 
heeft beschikbaar gehout!.en, aangezien het 
hem toebehoorende perceel in die gemeente 
plaatselijk gemerkt Berg-en-Dal B 56 B ge
durende het geheele belastingjaar voorzien 
was van rr:eubilair, dat het tot bewonen ge
schikt maakte en de appellant ook gedurende 
ongeveer 6 weken zijn zoontje met eene ver
pleegster er verblijf heeft doen houden ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
daarom terecht den hem krachtens art. 244a, 4°. 
der gewijzigde Gemeentewet te Groesbeek opge
legden forensenaanslag hebben gehandhaafd; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en versta.an: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de geschillen van Bestuur. 

De ondergeteekende is vervolgens, krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit van 5 November 
1924, n°. 28, met de genoemde Afdeeling van 
den R aad van State in overleg getreden. Die 
Afdeeling heeft echter geen reden kunnen vinden 
haar bovenstaand advies te wijzigen. 

Met dat advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

De gronden waarop dit oordeel rust, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De ./Jfinister van Financiën, H. CoLIJK. 

17 Februari 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
De door straf te handhaven bepaling 

eener verordening, die aan het oordeel van 
Burg. en Weth. overlaat de hoeveelheid 
en de qualiteit van het drinkwater, dat 
in of nabij woningen verkrijgbaar moet 
zijn, mist een voldoenden waarborg van 
zekerheid voor hen, die aan die bepaling 
onderworpen zij n . 

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

den Raad der gemeente Amersfoort tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Utrecht van 
22 April 1924, 5de Afdeeling, n°. 860/488, 
waarbij goedkeurin~ is onthouden aan zijn 
besluit van 27 April 1923, tot wijziging van 
de bouwverordening dier gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
20 Augustus 1924, n°. 788 en van 23 December 
1924, n°. 788/133 ; 
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Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 4 l~ebruari 
1925, n°. · 703 J\1/P . B. R. , Afdeeling Volks
gezondheid, en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 12 Februari 1925, n°. 1032, 
Afdeeling Binnenlandsche Bestuur ; 

0. dat bij besluit van den raad van Amers
foort van 27 Apri l 1923, tot wijziging der 
bouwverordening, o. a. eene bepaling is vast
gseteld van den volgenden inhoud : 

"In of nabij iedere woning is een middel van 
·watervoorziening aan,vezig, in staat om, n aar 
het oordeel van Burgemeester en Wethouders, 
betrouwbaar drinkwater in voldoende mate 
te leveren" ; 

dat Gedep. Staten bij besluit van 22 April 
1924, 5de Afdeeling, n°. 860/488, aan het raads
besluit tot wijziging der bouwverordening de 
goedkeuring hebben onthouden uit overweging 
da t huns inziens de beoordeeling van het vol
doen aan een door straffen te handhaven ge
bons- en verbodsbepaling van de overheîd, 
niet is te leggen in handen van het orgaan , 
dat zelf de norm stelt of van zijn vertegenwoor
diger, m dat geval Burgemeester en W ethouders, 
doch in handen van den onpartijdigen rechter, 
zoodat de woorden "naar het oordeel van 
Burgemeester en Wethouders" dienen te worden 
geschrapt ; dat voorts aan den term "deugde
lijk" bovendien van "betrouwbaar", als eisch, 
waaraan het drinkwater behoort te voldoen, 
de voorkeur is te geven, omdat de eerste meer 
ziet op de samenstelling van de zaak en boven
dien gebruikelijk is, terwijl de tweede term 
vooral gebruikt wordt als maatstaf van waar
deering en derha lve niet in gelijke mate objec
tief is, zoodat het woord " betrouwbaar" be
hoort te worden gewijzigd in "deugdelijk" ; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de 
gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen ; 

0. dat bij het vaststellen van door straffen 
te handhaven gebods- en verbodsbepalingen 
moet worden gewaakt C:at vaststaat, waaraan 
zich hebben te houden aegenen, die aan die 
gebods- of verbodsbepalingen zijn onderworpen; 

dat in het onderhavige geval de verordening 
aan Burgemeester en Wethouders overlaat 
telkens t e bepalen hoeveel drinkwater aanwezig 
moet zijn en van welke quali teit; 

dat dit overlaten zich niet verdraagt met 
de verplichting om de na te leven voorschriften 
omtrent watervoorziening nauwkeurig te om
schrijven; 

dat voorts aan Gedep. Staten kan worden 
toegegeven, dat de uitdrukking "deugdelij k." 
ten aanzien van drinkwater te verkiezen is 
boven de uitdrukking "betrouwbaar"; 

Gezien de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-

verheid is belast enz. (W. v. G.) 

18 Februari 1925. KONINKLIJK BESLUIT tot 
tot uitvoering van art. 3, eerste lid, 
van het K. B. van 27 December 1924, 
Stbl. 585. 

Op de voordracht van Onzen ?.Iinister van 
Onderwij$, Kunsten en Wetenschappen van 
11 Februari 1925, n°. 1154-, afdeding L. 0. A. ; 

0. dat ingevolge artikel 3, eerste lid, van 
Ons besluit va.n 27 December 1921 (Staatsblad 

n°. 585) voor het berekenen der jaarwedde van 
de onderwijzers mede ir aanmerking komt de 
tijd, vóór en na de inwerki ngtreding der Lager
ond erwijswet 1920 doorgebracht in dienst van 
andere dan in die bepaling genoemde inrich
tingen van onderwijs, welke door Ons bij be
slmt, den Onderwijsraad (afdeeling voor het 
algemeen vormend lager onderwijs en het be
waarschoolonderwijs) gehoord, worden aan
gewezen ; 

Gezien Onze besluiten van 2 Juni 1920 
n°. 1 , 6 December 1920 n°. 31, 25 October 1922 
n°. 33, 29 Mei 1923 n°. 63, 23 November 1923 
n°. 28 en 16 Augustu 1924 n°. 19; 

Gelet op artikel 3, eerste lid, van Ons beslu it 
van 27 December 1924 (Staatsblad n°. 585) ; 

den Onderwijsraad (afdeeling voor het a lge
meen vormenc1 Jager onderwijs en het bewaar
schoolonderwijs ) gehoord, advies van 2 Fe
bruari 1925, n°. 5681 A; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen , dat al diensttijd, bedoeld in 

artikel 3, eerste lid , van Ons besluit van 27 
December 1924 (Staatsblad n°. 585), mede in 
aanmerking komt de diensttijd, als leeraar of 
onderwijzer doorgebracht aan de onderstaande 
inrichtingen va:ri onderwijs, zoowel openbare 
als bijzondere, indien ziJ althans niet naar 
haar aard uitsluitend tot één van deze beide 
takken van onderwijs behooren : 

a. kweekscholen voor onderwijzers en onder
wijzeressen : 

b. normaallessen en daaraan vei·bonden 
voorbereidende klas en ; 

c. hoogereburgerscholen ; 
d. gymnasia ; 
e. Rijksopvoedingsgestichten ; 
/. Rijkstuch tscholeP ; 
g. lagere scholen in Nederlandsch Oost- en 

West-Indië; 
h. doof tommeninstituten; 
i . blindeninstituten ; 
j. de inrichting "Meer en Bosch" te H eem

stede; 
k. de in het buitenland door den Neder

landschen Staat gesubsidieerde cholen ; 
l . openbare en van Rijkswege gesubsidieerde 

bijzondere daJ;(scholen . voor nijverheids
en handelsonáerwijs ; 

m. zwakzinnigenscholen ; 
, •. de regimentsschool bij het regiment 

genietroepen ; 
o. de Oosteinde schooi te Pretoria ; 
p. het opvoedingsgesticht "Valkenheide" te 

Maarsbergen ; 
q. kweekscholen voor vroedvrouwen; 
r. de "Fabrieksschool" t e Enschede; 
s. de onderwijsinrichting yoor gedetineerden 

in de Rijkswerkinrichtingen t e Veen
huizen; 

t. de "Opleidingsschool" (later genoemd de 
,,Modelschool") te Pretoria; 

u. de inrichtingen van onderwijs, uitgaande 
van het "Chri stelijk Nationaal Onder
w ijs" in Transvaal en Natal; 

v. de hoogere meisjesscholen te Kimberley 
en te Kaapstad; 

w. de opleidingsscholen voor onderwijzeressen 
te Jobannesburg (Transvaal) en te Gra
hamstad (Kaapprovincie); 

x. de Kweekschool voor Zeevaart te Leiden ; 
ij. de gevangenissen, en 
z. het Instructie-Bataljon te Kampen. 
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Onze Minister van Onderwijs, Kunsten .en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in de Nederlandsche 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 18 Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschzppen, 

J. TH. DE VISSER. 

18 Pebruciri 1925. BESCHIXKING van den 
Hoogen R aad. 

Onjuist i,s de besliss10g van den Raad 
van Be.roep om, waar de gemeentewet in 
art. 242e "Voor vrijstelling van belasting
plicht uitdrukkelijk vordert de uitoefening 
van het bedrijf in stations, reeds aan te 
nemen, dat die vrijstelling voli:,t uit de 
omstandigheid, -dat de aangeslagen naam
looze vennootschap een openbaar middel 
van ver;vcièr explo' teert. 

Ook u't de geschiedenis van art. 242e 
blijkt, dat naar de bedoeling van den wet
gever de woorden "in stat10ns" een zelf
standigen eisch inhouden. 

Uit de omstandigheid, dat de aange
slagen transportonderneming te Arnhem 
een aanlegsteiger heeft, die niet als een 
station kan worden besçhouwd, volgt, waar 
vaststaat, dat zij a ld aar behalve dien steiger 
ook nog een kantoorgebouw en een bagage
bureau ten behoeve van baar bedrijf ge
bruikt, nog niet, dat zij haa.r bedrijf niet 
in een station, waaronder ook een goederen
station is te verstaan, uitoefent. 

De Hooge Raad en,z. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

<Jo ntroleur der gemeentebelastingen te Arnhem, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de D. B. te Arnhem, dd. 6 Mei 1924, 
betreffende den aanslag van de naamlooze 
vennootschap X. (eene stoombootonderneming) 
te IJ., in de zakelijke belasting op het bedriJf 
,over het belastingjaar 1923, geheven door 
de gemeente Arnhem ; 

Gezien de stukken ; 
0. dat belanghebbende in genoemde be

lasting is aangeslagen voor een bedrag van 
f x, en daartegen bij den Raad van Beroep in 
de eerste plaats heeft aangevoerd, dat zij niet 
belastbaar is, omdat zij haar bedrijf uitoefent 
in stations en zij als uitoefenende het beurt
vaartbedrijf in elk geval vcij is van belasting ; 

0. dat de Raad van Beroep hieromtrent 
heeft overwogen, dat belanghebbende "is een 
bedrijf van openbaar vervoer" en te Arnhem 
heeft een vasten aanlegsteiger zonder eenig 
gebouw, aan welken steiger, de stoombooten 
op geregelde tijden aankomev en :1fvaren, een 
karitoorgebouw en bagagebureau tot out
-vangst en afgifte van de te verzenden en ver
zonden goederen, terwjjl een kleine honderd 
arbeiders in het vervoerbl'drijf werkzaam zijn ; 

dat belanghebbende geen ander station bezit 
dan dat de stoombooti>n er in den aanle~steiger 
-eene halteplaats hebben, aie mev moeilijk als 
station kan betitelen, doch dat zij desniette
min, als zijnde een openbaar middel van ver
voer, moet worden vrijgesteld, op welken grond 
-de Raad den aanslag heeft vernieti~d ; 

0. dat als middei van ca sa.tie tegen deze 
uitspraak is aangevoerd : 

Schending of ,,erkperde toepassing van art. 
242e der gemeentewet, en van art. 3 der ver
ordening tot heffing van eene zakelijke be
lastin'? van het, bedrijf der gemeente Arnhem ; 

0. aat dit middel rn de eerste plaats is toe
gelicht, dat de Raad van Beroep, ten onrechte 
belanghebbende op den enkelen grond, dat 
zij is een openbaa.r middel van vervoer, van 
de belasting heeft vrijgesteld ; 

0 . dat dit aldus toegelichte middel is gegrond ; 
. dat toch, waar de wet voor vrijstelling van 
belastingplicht uitdrukkelijk vordert uitoefe
ning van het bedrijf in "stations", het niet 
aangaat dien eisch als niet geschreven te be
schouwen en er een anderen voor in de plaats 
te st ellen; 

dat ook uit de ~eschiedenis van a·,t. 242 e 
der gemeentewet blijkt, dat naar de bedoeling 
van den wet$ever de woorden "in stations" 
een zelfstandigen eisch inhouden en dat de 
hedrijfsuitoefening in stations niet. als eene 
andere benaming voor uitoefening van een 
vervoerbedrijf mag worden aangemerkt; 

dat de Raad van Beroep derhalve ten on
rechte den aanslag op den daarvoor aange
geven grond heeft vernietigd, zoodat alsnog 
moet worden nagegaan, of belanghebbende 
van de belasting moet worden vrijgesteld, op 
grond dat zij haar bedrijf in stations uitoefent ; 

0. hieromtrent en ambtshalve; 
dat de Raad van Beroep heeft aangenomen, 

dat zulks niet het geval is, omdat belangheb 
bende te Arnhem geen ander stat ion heeft 
clan de halteplaats van haren aanlegsteiger, 
die niet als station kan worden beschouwd ; 

dat echter de Raad niet enkel op grond hier
van het ontbreken van een station had mogen 
aannemen, daar, gelijk uit de uitspraak zelve 
blijkt, belanghebbende te Arnhem, behalve 
dien steiger ook nog een kantoorgebouw en 
bagagebureau ten behoeve van haar bedrijf 
gebruikt en de vraag, of een bedrijf in een 
station, waaronder ook te begrijpen is een 
goederenstation, wordt uitoefend, niet alleen 
afhangt van den toestand op de aanlegplaats 
van het vervoermiddel ; 

dat, waar nu tusschen _partijen omtrent die 
bedrijfsinstallatie verschil blijkt te bestaan, de 
Raad van Beroep hieromtrent een onderzoek 
zal hebben in te stellen en daarna naar aan
leiding van zijne bevinding omtrent den plaat
selijken toestand alsnog zal hebben te be
slissen, of die gebouwen of een deel daarvan 
al dan niet als een station zijn te beschouwen; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst de zaak naar den Raad van Beroep 

voor de D. B. te Arnhem, ten einde met inacht
neming van dit arrest verder t-e worden be-
handeld en beslist. (Gem. Stem.) 

19 Februari 1925. BESLUIT ter bepaling van 
de wijze, waarop het onderzoek naar d~ 
samenstelling van de stoffen, bedoeld bu 
onderdeel I van post n°. 96 der Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568), zal geschieden. 
s. 42. 

WIJ WILHELMIN .A, EKZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 28 Januari 1925, n°. 157, afd. 
Invoerrechten; 
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Gezien Bijzondere bepaling 3 op po t n°. 96 
der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Februari 1925, n°. 26); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Februari 1925, n°. 113, 
afd. Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Het onderzoek naar de samenstel
ling van de bij onderdeel I van post n°. 96 der 
Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) bedoelde 
stoffen zal geschieden met het apparaat en de 
methode volgens Engler, gewijzigd door Ubbe
lohde, met continue distillatie en draadcorrectie 
voor den uit het toestel stekenden thermometer
draad. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingarig 
van denzelfden dag, waarop de Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568) volledig in werking treedt. 

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

's-Gravenhage, den 19den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 25 Febr. 1925.) 

19 Februari 1925. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Athene en den Griekschen Minister van 
Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's 
d.d. 9, 12 en 18 December 1924, tot regeling 
van de handelsbetrekkingen tusschen 
Nederland en Griekenland. S. 43. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Athene 

én den Griekschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's d.d. 9, 12 en 18 De
cember 1924, strekkende tot regeling van de 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Griekenland, van welke nota's een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 13 Februari 1925, 
Directie van het Protocol, n°. 4471; 

Hebben goedgevonden en verstaan ; 
bedoelde nota's t e doen bekend maken door 

de _plaatsing van dit Besluit in het St.aalsblad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 19den Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De lllin. van Buiten!. Zaken, VAN KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 12 Maart 1925.) 

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ETRANGÈRES. 

No. 47046. 

Athènes, Ie 9 décembre 1924. 
Monsieur Ie Ministre, 

J'ai l'honneur de Vous informer que par une 
loi votée en date de hier, l' Assemblée ationale 

1925. 

a prorogé l'application de !'ancien tarif douanier 
jusqu'au 28 février prochain. 

Le Gouvernement de la République a décidé, 
à. la suite de cette loi, de maintenir en vigueur, 
malgré sa dénonciation, Ie traité de commerce 
existant entre la Grèce et les Pays-Bas jusqu'à. 
la mëme date du 28 février 1925, à condition 
que Ie Gouvernement néerlandais accepte cette 
prorogation pour ce qui Ie concerne. 

Le Gouvernement de la République se 
réserve Ie droit de procéder à l'application du 
nouveau tarif douanie r, même avant le 28 
février prochain, en cas oü, avant cette date un 
nouvel accord commercial pourrait ëtre conclu 
entre les deux pays. (',e nouvel accorà aura 
un caractère provisoire en ce sens q u' il ne 
pourra avoir une durée dépassant six mois, 
renouvelable taci tement pour Ie temps qui sera 
fixé par la même convention et dans les con
ditions qui y seront stipulées. 

Je vous prie, Monsieur Ie Ministre, de bien 
vouloir me faire .avoir au plus töt la réponse de 
Votre Gouvernement auquel communication 
a dû déjà être faite par notre Légation à La 
Haye sur les instructions données par ce Dépar
tement. 

Veuillez agréer, etc. 
G. Roussos. 

Son Excellence Monsieur C. D . SoHULLER TOT 
PEURSUM, Ministre de.~ Pays-Bas, Athènes. 

Athènes, Ie 12 décembre 1924. 
Monsieur Ie Ministre, 

J'ai l'honneur d 'accuser réception de la note 
en date du 9 décembre dernier, n°. 47046, par 
laquelle Votre Exce1Ience a bien voulu ffiP, f: ire 
connaître que par une loi votée en date du 8 de 
ce mois l'Assemblée Nationale a prorogé l'appli
cation de !'ancien tarif douanier jusqu'au 28 
février prochain et que Ie Gouvernement de la 
République a décidé, à la suite de cette loi, de 
.maintenir en vigueur, malgré sa dénonciation, 
Ie traité de commerce existant entre la GrP.ce 
et les Pays-Bas jusqu'à la même date du 28 
février 1925, à condition que Ie Gouvernement 
néerlandais accepte cette prorogation pour ce 
qui Ie concerne. 

D'ordre de Son Excellence Ie Ministre des 
Affaires Etrangères à La Haye, j'ai l'honneur 
de porter à la connaissance de Votre Excellence 
que Ie Gouvernement de Sa Majesté la Reine des 
Pays-Bas a pris bonne note de la communi
cation susmentionnée et 9.u'en conséquence il 
reste entendu que Ie traité du 22 février 1843, 
dénoncé par la Grèce J;lOUr la. date du 10 décem
bre 1924, est prolonge de part et d'autre, jus
qu'au 28 février 1925, à moins qu'avant la 
susdite date un nou vel accord ne soit intervenue 
entre les deux pays. 

Je Vous prie de bien vouloir m'accuser 
réception de la présente lettre afin qu'elle puisse 
constituer avec la réponse de Votre Excellence 
la réciproque constatation de la remise en 
vigueur provisoire du traité qui avait été 
dénoncé. 

Je saisis, etc. 
C. D. SOHULLER TOT PEURSUM. 

Son Excellence .Mon-sieur G. Roussos, Ministre 
de.a Affaires Etrangères, à Athènes. 

1 
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MlNISTÈRE· 
DES AFFAIBES ETRANGÈRES • . 

N°. 47303 . . 
r.- · 
Athènès, Ie 18 décembre 1924. 

Monsieur Ie J\iinistre, 
J 'ai l'honneur de Vous accuser réception de 

la lettre que Vous avez bien voulu m'a.dresser, 
en da.te du 12 courant et de prendre acte de 
l 'a.cceptation y formulée au nom de votre Gou
vernement rela.tive à . la proroga.tion du tra.ité 
de commerce du 22 février 1843 entre la Grèce 
et les Pa.ys-Ba.s. 

Il est donc bien entendu que Ie traité précité 
du 22 février 1843, dénoncé par la Grèce pour. 
la da.te du 10 décembre 1924, sera prorogé dans 
les ra.pports respectifs de la Grèce et des Pays
Bas jusqu'a.u 28 février 1925, à moins qu'un 
nouvel accord ne soit intervenu dans eet inter
valle entre les deux pays. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie J\iinistre, les 
assurances de ma haute considération. 

G. Roussos. 
Son Excellence Monsieur C. D. ScHULLER TOT 

PEURSUM, Ministre des Pays-Bas, En Ville. 

VERTALINGEN. 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

0 • 47046. 

Athene, den 9 December 1924, 
Mijnheer de Gezant, 

Ik heb de eer, U te beri~hten, dat bij eene, 
gisteren aangenomen, wet de Nationale Ver
gadering de toepassing van het oude tarief van 
invoerrechten tot 28 Februari a.s. heeft verlengd. 
. De Regeering van de Republiek heeft, als 

uitvloeisel van deze wet, besloten om, ondanks 
de opzegging daarvan, het tusschen Grieken
land en Nederland bestaande handelsverdrag 
van kracht te doen blijven tot genoemden 
datum ·van 28 Februari 1925, op voorwaarde, 
dat de Nederlandsche Regeering deze verlen
ging, wat haar betreft, aanvaardt. 

De Règeering van de Republiek behoudt 
zich: het recht voor, om over te ga.an tot de 
toepà.ssing van het nieuwe tarief van invoer
rechten, zelfs vóór den 28sten Februari a.s., 
in het geval dat vóór dien datum een nieuwe 
handelsovereenkomst tusschen beide landen 
zoü kunnen worden gesloten. Deze nieuwe 
overeenkomst zal een voorloopig karakter 
dragen in dien zin, dat zij van niet langer duur 
zal kunnen zijn dan zes maanden, stilzwijgend 
verlengbaar voor den tijd, biJ die overeenkomst 
vast te stellen en op de voorwaarden, daarin 
vast te leggen. 

Ik verzoek U, Mijnheer de Gezant, mij zoo 
spoedig mogelijk het antwoord te willen doen 
toekomen van Uwe Regeering, aan wie reeds 
mèdedeeling moet zijn gedaan door ons Gezant
schap te 's-Gravenhage volgens door dit J\iinis
terie gegeven instructies. 

Gelief, enz. 
G. Roussos . . 

Zfiner Excellentie, 
den Heere C. D. SCHULLER TOT PEURSUM, 

Gezant der Nederlanden, Athene. 

·• · Athene, den 12 Decemberï924. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer, de ontvangst te berichtén van 

de nota· d.d. 9 December j.1., n°. 47046; waarbij 
Uwe Excellentie mij heeft willen doen-weten. 
dat bij eene, op 8 dezer aangenomen, wet de 
Nationale Vergadering de toepassing van het 
oude tarief van invoerrechten tot 28 Februari• 
a.s. heeft verlengd en dat de Regeering van de 
Republiek als uitvloeisel van deze wet heeft 
besloten om, ondanks de opzegging daarvan, 
het tusschen Griekenland en NederlaPd be
staande handelsverdrag tot genoemden datum 
van 28-Februari 1925 van kracht te doen zijn, 
OJ> voorwaarde, dat de Nederlandsohe Regee
rmg deze verlenging, wat ha.ar betreft , aan
vaardt. 

In opdracht van Zijne Exc·ellentie den Mi 
nister van Buitenlandsche Zaken te 's-Graven
hage heb ik de eer, ter kennis van ·Uwe Excel
lentie te brengen, dat de Regeering van Hare
Majesteit de Koningin- der Nederlanden goede 
nota heeft genomen van bovenvermelde medé
deeling en dat het, bij gevolg, wèl verstaan is~ 
dat het verdrag van 22 Februari 1843, door 
Griekenland opgezegd tegen den datu111 van. 
10 December 1924, wederzijds wordt verlengd 
tot 28 Februari 1925, tenzij vóór dezen datum 
eene nieuwe schikking tusschen beide landen 
wordt getroffen. 

Ik verzoek U, mij de ontvangst van dit schrij
ven te willen berichten, opdat het met het 
antwoord van Uwe Excellentie- de wederzijd
sche vaststelling vorme van de voorloopige
wederinwerkingtrerung van het verdrag, het 
welk was opgezegd. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, enz. 
C. D. ScHULLER TOT PEURSUM. 

Zijner Excellentie den Heere G. Roussos, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, te Athene • 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSCHE Z AKEN. 

N°. 47303. 

Athene, den 18 December 1924. 
Mijnheer de Gezant, 

Ik: heb de e~r, U de ontvangst te berichten 
van het schr~jvcri d.d. 12 dezer, dat U tot mij 
heeft willen richten en heb nota genomen van 
de daarin vervatte aanvaarding namens Uwe 
Regeering van de verlenging van het handéls
verdrag tusschen Griekenland en Nederland 
van 22 Februari 1843. 

Het is derhalve wel versta.an, dat voormeld 
verdrag van 22 Febr~arî 1843, door Grieken
land opgezegd tegen den datum van 10 Decem
ber 1924, zal worden verlengd in de weder
zijdsche betrekkingen tusschen Griekenland 
en Nederland tot 28 Februari 1925, tenzij, 
tusschentijds, eene nieuwe schikking tusschen 
beide landen wordt getroffen. 

Gelief, enz. 
G. Roussos. 

Zijner Excellentie, 
den Heere C. D. ScHULLER TOT PEURSUM, 

Gezant der N ederZanden, alhier. 



19 Februari ' l925. KONINK[IJK BESIUIT. 
· Iemand.' èHe in een gemee11te· werkzaam 
îs áls leeraar aan eene hoo'gere burgerschool, 
is aldàar ;niet werkforen:s indien die ,werk
zaamheid·niet op meer dan 90 da:gen in het 
belastingjaar beeft, plaats gehad . . 

WIJ WILHELMINA, ·ENz. · 
Beschikkende op he·t beroèp, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Oud-Beijerland tegen 
de • uitspraak van Gedep. Staten ' der prov. 
Zuid-Holland op · het bezwaarschrift van 
Burgemeester en Wethouders va'n Rotterdam, 
tegen den aanslag van M. N. van der W. in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting over het 
belastingjaar 1922/23.; . . . . 

Den Raad van State, enz.'; 
0. dat Gedep. Staten van Zuid-Holland bij 

besluit van 14 Juli '1924 -B n°. 5596 (3° Afd.) 
G. S. n°. 80, den aan M. N. van der W. te 
Rotterdam over het belastingjaar 1922/23 in 
de gem. Oud-Beijerland opgelegden aanslag 
als werkforens hebben vernietigd uit over
weging dat de aangesla,gene tot 1 September 
1922 als leeraar verbonden is geweest. aan de 
Rijks Hoogere Burgerschool in de gem. Oud
Beijerland ; dat hij· al moge zijn dienstverband 
langer geduurd hebben, na a~rek van vacantie
dagen, niet op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar in de gem. Oud-Beijerland is 
aanwezig geweest tot vervulling van eene 
petrekking ; dat hij ook niet uit anderen hoofde 
als forens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gem. Oud-Beijerland, belastingjaar 1922/ 
23, kan worden aangeslagen ; 

dat van het besluit van Ged. Staten het 
gemeentebestuur van Oud-Beijerland bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat Ged. 
Staten den aan M. N. van der W. opgelegden 
aanslag ten onrechte hebben vernietigd, daar 
toch de belanghebbende op meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar de beschikking heeft 
gehad over de in hunne gemeente gele$en Rijks 
Hoogere Burgerschool tot persoonlijke uit
oefening van zijne betr'ekking ; 

0 . dat vaststaat dat M. N. van der W. in 
verband met den duur der vacanties niet op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaai 
1922/23 te Oud-Beijerland aanwezig is ge
weest tot vervulling van zijne betrekking van 
zijne betrekking van leeraar aan de Rijks 
Hoogere Burgerschool in die gemeente ; 

dat hij wel is waar gedurende meer dan 
90 dagen van het belastingjaar als leeraar aan 
de voormelde Hoogere Burgerschool verbonden 
is geweest, doch dat hij over de lokaliteiten 
van deze school ·niet de beschikking had buiten 
de uren, waarop aldaar door hem onderwijs 
werd gegeven ; · 
· dat de opgelegde aanslag dus in strijd was 
met art. 244a 3°., der gewijzigde Gemeentewet 
en Ged. Staten dezen aanslag mitsdien terecht 
hebben vernietigd; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : . 

het beroep ongegrond te verklaren. ' 
(A.B.) 

21 Februari 1925. BESLUIT, houdende nadere 
aanwijzing van een heerbaan en herziening 
van de attributen van het kantoor Smeer
maas (gemeente· Maastricht). S. 44. 

WIJ WiLHELMIN.A:, ENZ. 
. Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën ván 17 Februari 1925, n°. 113 (In-
voerrechten); · · 

Gezien de artikelen 37, 38, 43, 45, · 63, 64, 66 
en 75 der ~gemeene Wet van 26 Augustus 
1822 (.Staatsblad ·no. 38), artikel 97 der wet. van 
20 Juni 1862 (.Staatsblad n°. 62), artikel 35 der, 
wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127) en 
artikel 20 van het Koninklijk besluit van 26 
Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 13 November 1923 
(Staatsblad n°. 519) ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van 12 Juni 
1839 (Staatsblad n°. 23), 20 April 1863 (Staats
blad n°. 23), 15 September 1870 (Staatsblad 
n°. 161) en op Ons besluit van 29 Juni 1904 
(Staatsblad n°. 125) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De weg, loopende van de Be/,gische 
grens langs grenspaal 106 naar het grenskantoor 
Smeermaas (gemeente Maastricht) wordt aan
gewezen als heerbaan . 

2. Het grenskantoor Smeermaas wordt 
opengesteld : 

I. voor het verkeer te lande en langs de 
Zuid-W illemsvaart : 
· a. als expeditiekantoor zoowel van accijns

goederen als accijnsvrije goederen ; 
b. als betalingskantoor op den voet van de 

artikelen 43 en 45 der voormelde Algemeene 
Wet· 

c. 'voor den uitvoer van alle goederen (met 
inbegrip van gedistilleerd en wijn), ook met 
afschrijving of teruggaaf van den accijns ; 

d. voor den doorvoer ; 
II. voor de inklaring van langs de Zuid

W illemsvaarf met schepen ingevoerde goederen 
overeenkomstig het voormeld gewijzigd Ko
ninklijk besluit van 26 Maart 1872. 

3. Ons besluit van 29 Juni 1904 (StaatBblad 
n°. 125) vervalt. 

4. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 April 1925. · 

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

's-Gravenhage, den 2lsten Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De MiniBter van Finanr.iën, H. CoLIJN. 
(Uitgeg. 3 Maart 1925.) 

23 Februari 1925. BESIUI'.I tot vernietiging 
van het besluit van den Raad der gemeente 
Siisteren, dd. 9 Juli 1924, waarbij aan 
H. Cox, aldaar, een bouwvergunning is 
geweigerd. S. 45. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en v0.n Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 19 December 
1924, n°. 11143 ·M/P.A., Afdeeling Volksgezond
heid, en van 9 Januari 1925, n°. 13141, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, betreffende het besluit 
van den Raad der Gemeente Susteren, dd. 9 
Juli 1924, waarbij aan H. Cox, aldaar, in be
roep vergunning is geweigerd voor verbouwing 
van zijn woonhuis, Kerkstraat 38 ; 

Overwegende, dat de vergunning alleen is 
geweigerd op grond, dat door de verbouwing 

7" 
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de waarde van een belendend _perceel te vee l 
zou verminderen ; 

Overwegende, dat volgens artikel 5, tweede 
lid, der Woningwet, bouwvergunning wordt 
geweigerd, indien het plan, waarvoor zij ge
vraagd is, afw:ijkt van een overeenkomstig ar
tikel 31 of artikel 32 dier wet goedgekeurd 
uitbreidingsplan voor de gemeente of een deel 
der gemeente, en indien aan de voorschriften 
met betrekking tot gebouwen, voor zoover 
daarvan geen vrijstelling is verleend, niet wordt 
voldaan; 

dat op grond van de bewoordingen van artikel 
5, en gelet op het stelsel der wet - om bouw
vergunning alleen op grond van strijd met wet
telijke voorschriften te weigeren - moet wor
den aangenomen, dat het tweede lid de ~ronden 
vermeldt, waarop bouwvergunning moet, doch 
ook alleen kán worden geweigerd, en dat wei
gering op andere gronden dan de in het artikel 
vermelde derhalve in strijd is met de wet; 

dat de schade, op grond waarvan aan H. Cox 
veq~unning is geweigerd, niet het gevolg is van 
afw1jking van een uitbreidingsplan, en evenmin 
verband houdt met niet-voldoen van het ver
bouwingsplan aan voorschriften met betrekking 
tot gebouwen; 

dat de vergunning derhalve in strijd met 
artikel 5, tweede lid, der Woningwet, is ge
weigerd; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

27 Januari 1925, n°. 28; 
Gezien het nader rapport van Onze Ministers 

van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 4 Fe
bruari 1925, n°. 791 M/P.B.R., Afdeelmg Volks
gezondheid, en van 19 Februari 1925, n°. 957, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

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

meente Susteren te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

On.ze l\1inister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsb/,ad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AfLBERSE. 

De .Min. v. Binnenlandsche Zaken en T.-andbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 9 .Maart 1925.) 

23 Februari 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Art. 1 der Wet op de Openbare Middelen 
van Vervoer van 1880 lieeft slechts de 
strekking te kennen te geven dat het stelsel 
van concessies tot het in werking brengen 
van een openbaar middel v.an vervoer van 
personen of goederen werd verlaten ; daar
door wordt echter geenszins de toepa se
lijkheid uitgesloten van de politie-ver
ordeningen die de toelaatbaarheid van 
bepaalde handelingen in het belang der 
openbare orde en veiligheid afhankel~jk 
stellen van de vergunning van B. en 1/\T. 
Het aangevallen art. 106 der Gem. Verord. 

van den Haag maakt volstrekt niet elk 
verkeer met een openbaar middel van ver
voer tusschen gemeenten, tenzij met goed
vinden van B. en W. onmogelijk, daar het 
alleen onder meer verbiedt het rijden met 
het doel het rij tuig op straat geheel of ge
deeltelijk te verhuren, doch ruet het daar
mee rijden in de gemeente om het te ver
huren elders dan op straat. Daarom is 
ook niet in te zien waarom, nu het verhuren 
niet onder elke omstandi~~eid is verboden, 
het gemelde doel van bek.!. door het voor
schrift niet meer zou zijn te bereiken. 

(Wet openb. middi>len van vervoer art. 1.) 

Mrs. Fentener v. Vlissingen, Segers, H.esse, 
Savelbe rg, Taverne. . 

G. M. van V., requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arrondissements-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 18 November 1924, 
waarbij in hooger beroep is bevestigd een vonnis 
van het K antongerecht aldaar van den 26sten 
Juni 1924, bij hetwelk hij ter zake van "het 
te 's-Gravenhage zonder vergunning van Burge
meester en Wethouders met een motorrijtuig 
op straat rijden met het kennelijk doel het 
geheel of gedeeltelijk te verhuren", met toe
passing van de artikelen 106, 115a van de 
Algemeene Politie-verordening t e'a-Gravenhage, 
23 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
vijftig cents en vervangi>nde hechtenis van 
één dag, met bevel tot onmiddellijke teruggaaf 
van de in beslag genomen auto-bus aah be
klaagde; (gepleit door Mr. F. M. S. Rits, adv. 
te Amsterdam). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Lede boer. 

Als cassatiemiddel 1s bij pleidooi voorge
dragen: 

"Schending, althans verkeerde toepassing 
van de artikelen 106 en 115a der Algemeene 
Polit.everordenin~ van 's-Gravenhage in ver
baPd met de artikelen 1 en 11 der Wet van 
23 April 1880 S. 67, gewijzigd bij de wetten 
van 15 April 1886 S. 64 en 9 Juli 1900 S. 118 en 
met de artikelen 150 en 153 Gemeentewet en de 
artikelen 211, 216, 221, 253 en 257 Wetboek 
van Strafvordering, door te bevestigen het 
vonnis van den Kantonrechter, waarbij de 
roquirant is veroordeeld zulks niettegenstaande 
dat, indien artikel 106 der Politieverordening 
toepasselijk is op den ondernemer van een 
openbaar middel van vervoer als bedoeld in 
de Wet van 1880, die uit den aard dPr zaak 
steeds bij het exploiteeren van zjjn dienst op 
straat rijdt met het in artikel 106 Politie
verordening bedoelde kennelijk doel, dit artikel 
in strijd is met artikel 1 der Wet van 1880" . 

Ten laste van requirant is als bewezen aan
genomen, .,dat hij te 's-Gravenhage op 1 Juli 
1924 voormiddags omstreeks 11.10 uur zonder 
vergunning van Burgemeester en ,vethouders, 
als bestuurder van een vierwielig motorrijtuig 
daarmede op de openbare straat het Huygens
plein heeft gereden met het kennelijk doel 
het geheel of gedeeltelijk te verhuren, hetgeen 
bleek doordat hij een persoon in zijn motor
rijtuig liet plaats nemen, waarop hij 1\egreed". 

Met toepassing van art. 106 en 115a der 
H aagsche Politieverordening is hij bij het in 
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hooger beroep bevestigd vonnis veroordeeld. 
Art. 106 zooeven genoemd luidt : ,, het is, 

behoudens vergunning van Burgemeester en 
Wethouders, verboden met een rijtuig of 
motorrijtuig, met het kennelijk doel het geheel 
of gedeeltelijk te verhuren, op straat post te 
vatten of te rijden. 

Bij Uw arrest van 11 Februari 1924 W. 11170, 
Ned .. ,Tur. 1924, 381, is beslist, dat art. 1 der 
Wet van 23 April 1880 S. 67 strekt, om te kennen 
te geven, dat het stelsel van concessie voor 
orenbare middelen van vervoer van personen 
o goederen werd verlaten, dcch dat daarmede 
geenszins werd uitgesloten de toepasselijkheid 
van politieverordeningen, die de toelaat
'baarheid van bepaalde handelingen afhankelijk 
stellen van eene vergunning van Burgemeester 
en Wethouder~. 

Bij het arrest van 29 September 1924 (W. 
11254, Ned. Jur. 1924, 1057) werd dan nader 
aangegeven, dat naast de wettelijke rPgeling, 
de bevoegdheid van dP gemeentelijke overheid 
om, naarmate van plaatselijke omstandigheden 
en behoeften, het openbaar verkeer binnen haar 
gemeente te regelen. ook waar dit deel uitmaakt 
van intercommunaal verkeer, onverkort werd 
gehandhaatd, tevens echter, dat zoodanige 
regeling niet zoover zou mogen gaan, dat 
daardoor de mogAlijkheid van intercommunaal 
verkeer feitelijk wordt opgl'gflven of geheel 
afhankelijk gesteld van het goedvinden van 
B. en W. 

Dat zulks echter niet het geval is, indien het 
geheel of gedeeltelijk verhuren van rijtuigen 
op den openbaren weg afhankelijk is gesteld 
van eene voorafgaande vergunning van B. en W., 
volgt dan verder uit dat arrest~ 

Blijkens de toelichting b~j pleidooi was nu 
echter de geachte pleiter van meenin~, dat 
art. 106 der Haagsche Verordening jmst de 
door den Hoogen Raad aangewezen :r,erken te 
buiten ging, doordat dit artikel het rijden met 
een rijtuig als b.v. een autobus, zonder vooraf
gaande vergunning volstrekt onmogelijk zou 
maken en dienteng ~ olge de moielijkheid van 
intercommunaal verkeer, zoo al met uitgesloten 
dan ·toch voor zoover de gemeente den Haag 
betrof, geheel afhankelijk zou worden gesteld 
van het goedvinden van Burgemeester en Wet
houders. Aangezien toch de exploitatie van 
zoodanig voertuig bestaat uit het daarmede 
rijden om losse passagiers te vervoeren, m.a.w. 
om daarin plaatsen te verhuren, zou dat doel 
steeds kenlijk voorhanden zijn, ook dan dus 
indien met die autobus door de stad werd 
gereden met bestemming naar eene andere 
gemeente zonder dat men gedurende den rit 
binnen de gemeente passagiers zou willen op
nemen, ja zelfs waar men dit beslist zou willen 
uitsluiten en zou dan volgens pleiter zoodanige 
rit door art. 106 worden bestreken. 

De draagwijdte van genoemd artikel wordt 
bij die opvatting te ruim genomen. Waar 
daarin gesproken wordt van rijden met een 
rijtuig op den openbaren weg met het kenlijk 
doel om dat geheel of gedeeltelijk te verhuren, 
is tusschen rijden en verhuren zoodanig verband 
gedacht, dat het kenlijk doel moet zijn het ver
huren ter plaatse waar men rijdt, practisch 
gesproken waar het vaste omnibuslijnen 
betreft, het opnemen van passagiers gedurende 
den rit. 

Op deze wijze opgevat, gaat het aangehaald 
artikel 106 volstrekt niet verder dan· volgens 
de beslissing van den Hoogen Raad geoorloofd 
is en maakt het met name het intercommunaal 
verkeer volstrekt niet. onmogelijk of geheel 
afhankelijk van het goedvinden van B. en W. 

Ik houd het middel alzoo voo1 ongegrond en 
concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Hesse; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidenrle : 
(zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat overeenkomstig de telastelegging bij 
het bevestigde vonnis, met qualificatie en straf
oplegging a.ls gemeld, bewezen i~ verklaard, dat 
de beklaagde op den l sten Jum 1924 des voor
middags omst.reeks 11.10 uur te 's -Gravenhage 
zonder vergunning van Burgemeester en Wet
houders als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig daarmede op de openbare straat, 
het Huygensplein, heeft gereden met het kenne
lijk doel het geheel of gedeeltelijk te verhuren, 
hetgeen bleek doordat beklaagde een persoon 
in zijn motorrijtuig !il,t plaats nemen, waarop 
hjj wegreed ; · · 

0. dat tot toelichting van het middel is 
betoogd, dat een autobus-ondernemer die, 
zoos.Is in deze zich het openbaar verkeer met 
een rijtuig tusschen bepaalde gemeenten t,en 
doel heeft gesteld, dit doel niet anders kan 
bereiken dan door in die gemeenten met dit 
rijtuig te rijden om daarin ook op straat plaatsen 
te verhuren, dat, indien artikel 106 der :politie
verordening van 's-Gravenhage ook dit ver
biedt, zulk een verbod in strijd is met, artikel 1 
der wet van 23 April 1880, S. 67, maar dit 
artikel 106, het zoo~enaamde " snordersartikel" 
daarvoor ook niet 1s ~eschreven ; 

0. dat artikel 106 oepaalt: 
- ,,Het is behoudens vergunning van Burge
meester en Wethouders verboden met een 
rijtuig of motorrijtuig, met het kennelijk doel 
het geheel of gedeeltelijk te verhuren, op straat 
post te vatten of te rijden" ; 

0. dat artikel 1 der wet van 1880 aan de 
verbindbaarheid van dit artikel der politie
verordening niet in den weg staat ; 

dat immers, waar in artikel 1 dezer wet is 
bepaald, dat tot het in werking-brengen van 
een openbaar middel tot vervoer van personen 
of goederen geen voorafgaande vergunning 
wordt gevorderd , daarmede - ook blijkens de 
geschiedenis der wet - niet meer is te kennen 
gegeven dan dat het stelsel van concessies voor 
zoodanig vervoer werd verlaten, doch geenszins 
dat daardoor de toepasselijkheid werd uit
gesloten van de politie-verordeningen, die de 
toelaatbaarheid van bepaalde handelingen, 
in het belang der openbare orde en veiligheid, 
afhankelijk stellen van de vergunning van 
Burgemeester en Wethouders ; • 

0. dat artikel 106 door zijn verbod volstrekt 
11.iet, zooa.ls is betoogd, elk verkeer met een 
openbaar middel van vervoer, tusschen ge
meenten tenzij met goedvinden van Burge
meester en Wethouders onmogelijk maakt, 
daar het, tusschen rijden en doel een onaf
scheidelijk ·verband leggende, alleen, onder 
meer, verbiedt het rijden met het doel het rijtuig 
op straat geheel of gedeeltelijk te verhuren 
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doch niet het daarmede rijd!!n in de gemeente 
om het te verhuren elders dan op straat; 

dat niet is in te zien waarom, nu het verhuren 
niet onder elke omstandigheid is verboden, 
het ~emelde doPI van beklaagde door het voor
schrift niet mPer zou zijn te bereiken ; 

0. dat het middel dus is ongegrond: 
Verwerpt het beroep. (N. J.\ 

24 Februari 1925. BESLUIT tot intrekking van 
Ons besluit van 10 November 1924 (Staats
blad n°. 508) tot schorsing tot 1 Juni 1925 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Gameren, van 16 October 
1924, waarbij het verzoek van H. C. VAN 
DER S·rAM, in die gemeente, om plaatsing 
van zijn kleinzoon Peter van der Stam op 
de openbare lagere school te Gameren werd 
afgewezen, en verzoeker werd medegedeeld, 
dat dit kind op de openbare lagere school 
te Nieuwaal kan worden toegelaten. S. 46. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
18 Februari 1925, n°. 1484, afdeeling Lager 
Onderw~js Algemeen, tot intrekking van Ons 
besluit van 10 November 1924 (Staatsblad n°. 
508) tot schorsing tot l Juni 1925 van het be
sluit van Burgemeester en Wethouders van 
Gameren, van lö October 1924, waarbij het 
verzoek van H . C. van der Stam, in die gemeen
te, om plaatsing van zijn kleinzoon Peter van 
der Stam op de openbare lagere school te Ga
meren werd afgewezen, en verzoeker werd mede
gedeeld, dat dit kind op de openbare lagere 
school te Nieuwaal kan worden toegelaten; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Gameren bij schrijven van 2 Fe
bruari 1925. n°. 57/91. aan Gedeputeerde 
Staten van Gelderland hebben bericht, dat zij 
hun bovengenoemd besluit van 16 October 1924 
hebben ingetrokken; , 

Gelet op de artikelen 1-53 tot en met 155 der 
Gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons bovenvermeld besluit van 10 November 

1924 (Staatsblad n°. 508) in te trekken. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1925. 
WILHELM! A. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitge,g. 5 Maart 1925.) 

24 Februari 1925. BESLUIT tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pokken en tot wering 
harer· uitbreiding en gevolgen. S. 47. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat onverminderd Ons besluit 

van 14 Januari 1924 (Staatsblad n°. 11) nader 
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn 
tot afwending der pokken en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracqt van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën 

en van Waterstaat van 19 Januari 1925, n°. 
31 H, afdeeling Volksgezondheid, van 23 Ja
nuari 1925, no. '73, . afdeeling Invoerrechten, 
van 2 Februari 1925, La. W, afdeeling Spoor
wegen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staat.çb!ad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 
December 1920 (Staatsblad n°. 954) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
JO Februari 1925, n°. 30); . 

Gelet op het nader rapport van Onze Minis
ters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Financiën en van \Vaterstaat van 13 Februari 
1925, n°. 213 H, afdeeling Volksgezondheid, 
van 16 Februari 1925, n°. 131, afdeeling Invoer
rechten, en van 21 Februari 1925, La. H, af
dee[ing Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend -zorg· voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatsblad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staaisblad n°. 64), 8 April 1893 
(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad n°. 
166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 14 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 1911 (Staats
blad n°. 208), 27 April 1912 (Staatsblad n°. 165), 
26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 492) en 27 November 
1919 (Staatsblad n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoover 
de bepalingen op pokken toepasselijk zijn, en 
de herinnering daarvan aan de ingezetenen 
van belang moet worden geacht, benevens uit 
den tekst van dit besluit worden vanweg_e 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid, zoodra deze dit noodig acht, aan de ge
meentebesturen verzonden, ten einde in elke 
gemeente te worden aangeplakt. , 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan pokken lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld ken
nis te geven aan den burgemeester of den meest 
nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente-
politie. . 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
ëmployeerden. 

4. De bmgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan pokken lijden of, op grond van 
een ingewonnen advies van den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de Volksgezondheid of 
van een geneeskundige, doen vermoeden dat 
zij door die ziekte besmet zijn of de besmetting 
op anp.eren kunnen overbrengen, de door hem 
noodig seachte maatregelen van onderzoek, 
afzondermg en ont.s,metting te doen toepassen 
en hen naar eene openbare inrichting of andere 
verblijfplaats voor de opneming beschikbaar 
ter verpleging te doen overbrengen, wanneer 



_24 F E B R U A R I. ,1-925 

buQ. toestand overeenkomstig de verklaring ,van 
<ien behandelen<;l.en geneeskundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoel.de maatregelen worden toegepast, .zijn 
'!erpliçht zich ll,an die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgea;,.eester naar eene andere plaats 
begeven. 

Inruen het gemeentebestuur aan personen, 
-die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens - het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat 
.aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
v ijftig ten honderd in de ui.tga.ven voor die 
·schadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies Vll,n den 11,mbtenaar van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondhe_id of :van 
-een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrengen va.n besmetting 
vatbare voorwerpen van welken aard ook, uit 
het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval 
-of een verdacht geval van pokken voorkwam, 
,t\nders dan met inachtneming van de door hem 
te geven voorschriften, te verbieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
-de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
-dezen onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te stll,an tot hunne inrichting be
Jioorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan pokken of daarvan ver
dachten, of voor ontsmetting - waaronder is 
begrepen het onschadelijk maken van besmet 
,of van besmetting verdacht ongedierte - of 
voor vervoer van besmette goederen of voor
wer_(len. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
<ie beslissing ingeroepen van het hoofd van het 
Departement, waaronder de inrichting ressor
t.eert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwlmurig bijhouden van het in ar
tikel 438 van het Wetboek van Strafrecht be
-doelde register in slaapsteden en logementen. 
Hij doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
-toezicht houden op alle tijdelijk in de gemeente 
verblijvende personen en op hunne verblijf
plaatsen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
:geneeskundige met het houden van toezicht 
-o p de in het eerste lid van dit art-ikel bedoelde 
personén belast is, zijn dezen verplicht dien ge
neeskunruge bij zich te ontvangen en hem alle 
verlangde inlichtingen ter zake van de uitvoe
Ting van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 

chriftelijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen ·binnen de laatste vijf dagen niet 
in eene met pokken besmette plaats vertoefd 
te hebben. 

De burgemeester is bevoegd, na ingewonnen 
a dvies van den ambtenaar van het Staatstoe
zicht op de Volksgezondheid, de personen, die 
-tijdelijk in zijne gemeente verblijf houden, en 
van wie niet blijkt, dat zij met ~oed gevolg of 
meer dan eens de koepokinenting nebben onder
:gaan, of aan de natuurlijke kinderpokken 
(variolae) hebben geleden, ten spoedigste in de 
gelegenheid te stellen te worden ingeënt. 

On verminderd het voorschrift van · artikel 18 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), drll,a.gt de burgemeester zorg -voor zoo 
ruim mogelijk OJ?engestelde gelegenheid tot 
kostelooze koepokinenting en herinenting, zoo 
noodig .op verschillende plaatsen in de gemeente. 

De aankondigingen geschieden, behalve op de 
gebruikelijke wijze, o. m. ook door -mededeeling 
in scholen, en in andere inriehtingen, waar ve1e 
personen .verblijf houden of arbeiden. 

De bur~emeester doet van hetgeen door hem 
ter bestriJding der pokken of van -verdachte ge
vallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den .ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. 

§ 1. 

HOOFDSTUK II. 
Van het toezicht op landverhuizers ~n der

gelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan 
te w~zen, worden : a. la.ndloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelll,ten, dan na geneeskundig onder
zocht te zijn en zoo noodig, na ontsmetting der 
kleedere,n en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in hot eerste 
' lid worden niet toegestaan, dan met iracht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financiën en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen, bedoeld onder b. van 
het eerste lid van dit artikel, in Nederland 
slechts worden toegelaten over de gemeenten, 
langs de wegen en met de treinen, daartoe door 
hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoel
de gemeenten, wegen en casu quo treinen, 
worden in de Nederlandsche Staatscourant ge
plaatst tenminste één dag, voord8,t zij in werking 
treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid met toekenning van een 
door dezen te bepalen vergoeding tot weder
opzeggens wordt aangewezen, met inachtne
ming van het bepaalde in de artikelen 10, 11 
en 12 van dit besluit. 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel mo
gelijk sa.men met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het meest doeltreffend wordt ge
oordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in overleg 
met den hoogst in rang zijnden der aanwezige 
ambtenaren va.n de Inyoerrechten en Accijnzen, 
en, indien het onderzoek geschiedt op een spoor
weg- of tramstat;on, tevens met den chef daar
van. 

11. Personen, die door den . gene.:iskundige 
bevonden worden niet aan pokken te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zjjn, 
mogen niet worden aangehouden, ma.ar worden 
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terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schrifteljjk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
pokken deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan pok.ken te lijden, worden 
onverwij ld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), overgebracht naar eene door den burge
meester der grensgemeente, waarin het onder
zoek plaats beeft, volgens artikel 20. van dit 
besluit aan te wijzen inrichting voor verpleging 
van lijders aan besmettelijke ziekte en daar 
afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte van personen, die verscrujnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door die 
ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erf$enamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's R1jks kos
ten vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen besmet · 
moeten worden geacht, worden niet tot voort
zetting hunner reis toegelaten, dan na reiniging 
en ontsmetting, waaronder het onschadelijk 
maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 
13. In de aan de grerrzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en ijverheid en van Financiën aan te 
wijzen, worden geen personen toegelaten, ko
mende uit door Onze genoemde Ministers aan
gewezen met pok.ken besmette landen, land
streken en plaatsen, dan na geneeskundig 
onderzocht en zoo nood;g ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het lste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschrüten, daaromtrent door 
Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financiën en van Waterstaat kunnen 
bepalen, dat personen bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel in Nederland slechts worden 
toegelaten over de gemeenten, langs de wegen 
en met de treinen, daartoe door hen aan te 
wijzen. 

De bescruk.kingen tot aanwijzing van bedoel
de landen, landstreken en plaatsen, wegen en 
treinen, worden in de N ederlandsche Staatscou
rant geplaatst ten minste één dag, voordat zij 
in werking treden. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 
14. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstuk.ken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan te 

wijzen, is verboden in-, door- en vervoer ,an 
onbewerkte wol en haar, huiden, bontwerk en 
andere voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen, uit tanden of plaatsen, 
mede door Onze genoemde Ministers aan te 
wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in èle 
Nederlandsche Staatscourant ter algemeene ken
nis gebracht. 
- 15. Een ieder, die waarneemt, dat van goe
deren, waarvan in-, door- en vervoer verboden. 
is, in-, door- of vervoer plaats heeft, is verplicht 
daarvan onverwijld kennis te geven aan den bur
gemeester of den meest nabij zijnden ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie of van 's Rijks 
belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op
houders van vervoermiddelen en daaFbij ge
ëmployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, in-. 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) toe
passelijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken ,dagbladen, dienstRtuk.ken enz. (post
pak.ketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onderwor
pen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan pok.ken of l?ersonen, die verdacht worden 
aan pokken te lijden of waarin besmette of van 
besmetting verdachte goederen aangebracht 
zijn - indien de geneeskundige het noodig oor
deelt - van den trein worden gehaakt en op de 
wijze door den geneeskundige voorgeschreven, 
worden ontsmet en zoo noodig van ongedierte 
worden gezuiverd. 

18. Bagages en lijfgoederen van rersonen. 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, Zljn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de eige
naars op hunne kosten door den burgemeester 
nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of door
voer niet verboden is, worden niet aan1;1ehouden 
en aan ontsmetting onderworpen, tenzij zij, naar 
het oordeel van den met het onderzoek belasten 
geneeskundige, geacht kunnen worden hesmet 
te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 
20. De burgemeester van elke grensge

meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk. 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de arti
kelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde personen, 
lijdende aan of verdacht van pokken ; 
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b. vc,or een geschikte plaats voor de ont
smetti11g - waaronder is begrepen het onscha
delijk ma.ken van besmet o'f van besmetting 
verdacht ongedierte - van de in de artikelen 
18 en 19 van dit. besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmetting 
verdacht ongedierte - of het vervoer van per
sonen of van goederen, bedoeld in de artikelen 
8, 13, 18 en 19 van dit ,besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, middelen tot het onschade
lijk maken van besmet of van besmetting ver
dacht ongedierte, vervoermiddelen, meubelen 
en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrichting 
van ~emeentewege tot stand gebracht ter vol
doerung a.a.n artikel 7 van de wet van 4 Decem
ber 1872 (Staatsblad n°. 134), be;pa.a.lt Onze 
Minister van Arbeid, Handel en NiJverheid de 
som deswege a.a.n de gemeente te vergoeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geëmploy
eerden a.a.n een spoor- of tra.mwegonderneming 
zijn, voor zoöveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige voor
geschreven maatregelen, betreffende het onder
zoek, de afzondering, de ontsmetting - waar
onder is begrepen het onschadelijk ma.ken van 
besmet of van besmetting verdacht ongedierte 
- behandeling en verpleging en het vervoer 
van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, zijn 
conducteurs van eiken uit het buitenland bin
nenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na. aan
komst van den trein of tram a.a.n het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijnselen, 
die zij bij personen, als bedoeld in de artikelen 
8 en 13, hebben waargenomen en van hunne 
bevinding omtrent de aanwezigheid in den trein 
of tram van voor het overbrengen van besmet
ting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, ten 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uitoefe
ning van zijn ambt de aanwijzingen, die Onze 
Minister van ArbE\id, Handel en Nijverheid of de 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, tot wiens dienstkring zijne stand
plaats behoort, hem geven. 

Hij sta.at den burgemeester, eiken ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie, of van invoer
rechten en accijnzen, àe stationschefs en de 
overige geëmployeerden bij eene spoor- of 
tra.mwegonderneming met ztin advies ter zijde, 

~ wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijdin$. der pokken. · 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de openbare 

gezondheid, dam geeft hij daarvan, onvermin
derd artikel 16 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis a.a.n 
den burgemeester en a.a.n bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 
24. Onze Minister van Arbeid, Handel en 
ij verheid is bevoegd om, · waar noodig, met 

medewerking van Ouze Ministers van Financiën 
en van Waterstaat, tot wering van de besmet
ting van pokken, toezicht te doen houden op 
schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zulks met toepassin$., voor 
zoover mogelijk en noodig, van de artikelen 8 
tot en met 12 en 20 tot en met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan stroo
men, rivieren, kanalen of andere binnenwateren, 
wordt geneeskundig toezicht gehouden op de 
daarlangs varende schepen en hunne · opvaren
den door een of meer geneeskundi~en, die 
daartoe door Onzen Minister van Arbeid, Han
del en Nijverheid, met toekenning van een door 
dezen te bepalen vergoeding, tot wederopzeg
ging worden aangewezen. 

De beschiklring tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de N ederlandsche Staatscou
rant geplaatst ·ten minste één dag vóórdat zij in 
werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide voor
gaande leden, is de burgemeester bij het ver
schijnen of dreigen der pokken bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneeskundig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de in de 
gemeente vertoevende vaartuigen. De per
sonen, waarop dit toezicht wordt uitgeoefend, 
zijn verplicht zich daaraan te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsbwd n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de door 
den burgemeester aan te wijzen ligplaats in te 
nemen en aldaar zonder ~emeenschap met den 
wal of met andere vaar tmgen te blijven, totdat 
het gezondheidsonderzoek en de naar aanleiding 
daarvan bevolen gezondheidsmaatregelen toe
gepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den wal 
is toepasselijk het tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134), zooals dat luidt volgens de wet van 28 
Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner beschik
king st,aande middelen voor de stipte na.leving 
van de gegeven bevelen en is verplicht de vra
gen, hem door of namens den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige gedaan, 
nauwkeurig en naar waarheid te beantwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, ha 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, ·dat het schip binnen de 
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laatste 24 uren .eeu gezondheidsonder~oek 9ver
eenkomstig de voorschriften. van dit besluit 
heeft onde(gaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de qpvarenden. hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleidiug geeft. 

28. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang <;Ier volksgezondl;ieid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de bur
gemeester 'l'erplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, Handel -en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 
. Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - geschiedt, zoo _n90-
dig, . volgens de regelen, krachtens artikel 25 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 
134) vastgesteld. 

29. ~et schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij na 
afloop van het gezondheidsonderzoek, indien 
dit tot geen verdere maatregelen aanleiding 
geeft, hetzij, n!J,dat aan de maatregelen naar 
aanleiding van het gezondheidsonderzoek voor
geschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan pokken, noch ver
schijnselen van die ziekte te vertoonen, met 
toestemming van den met het onderzoek be
lasten geneeskundige, terstond onbelemmerd 
aan den wal worden toegelaten. Vooraf heeft 
ontsmetting der kleederen en reiniging der per
sonen plaats, indien dit door den geneeskundige 
noodig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze, dat het schip tot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper v!J,n den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en N~ver
heid vast te stellen en waaruit zal moeten blijken 
van den toestand van het schip, van dien der 
opvarenden en van dien der lading of andere 
op het schip aanwezige goederen. benevens van 
het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van dit 
besluit, in welk geval daarvoor ook de bevesti
ging van eene vroegere verklaring in de plaats 
kan treden. 

31 . De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 25 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, op 
Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar van 
het Staatstoezicht op de volksgezondheid of 
den krachtens genoemd artikel aangewezen' 
geneeskundige, voor het personeel en het materi
eel, dat de geneeskundige voor het gezondheids
onderzoek behoeft en dat noodig is voor de uit
voering van de naar aanleiding van het gezond
heidsonderzoek voorgeschreve)l maatregelen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepasse
lijk het eerste en derde lid van artikel 23 van 
dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en elkeQ ambte
naar van Rijks- of gen:ieentepol;tie met . hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij _de uitvoering van wettelijke voorschri:(ten 
betreffende de wering of bestrijding der pokke,n. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun!lïgen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 
Slotbepalin(Jen. 

33. Onze in dit besluit genoemde llfinisters 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot sta,;i.d gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezioht op. de haD,dha,ving van de 
wettelijke bepalingen betreffende · besmettelijke 
ziekten.. 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
inietrokken, gedurende één jaar van kracht 
blijft, ti:eedt in werking met ingang van den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financiën en van Waterstaat zijn 
belast met de uitv.oering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 24sten Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Waterstaat, G. J . VAN SwAAY. 

(Uitgeg. 27 Febr. 1925. ) 

25 Februari 1925. BESLUIT tot intrekking 
van Ons besluit van 13 Janu1tri 1925 
(Staatsblad n°. 12) tot schorsing tot 1 Juli 
1925 van het besluit van den Raad der 
gemeente Leek va.n 18 December 1924, 
houdende vaststelling van de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijs
wet 1920, over het jaar 1922 voor de be
sturen der aldaar gevestigde bijzondere 
lagere scholen. S: 48. 

Wu WILHELM! A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en-Wetenschappen van 20 · 
Februari 1925, n°. 328, afdeeling Lager Onder
wijs Financiëel, tot intrekking van Ons besluit 
van 13 Januari 1925 (Staatsblad n°. 12), tot 
schorsing tot 1 Juli 1925 van het besluit van den 
Raad der gemeente Leek van 18 December 1924, 
houdende vaststelling van de vergoeding, be
doeld in artikel ·101 der Lager-onderwijswet 
1920, voor de besturen der aldaar gevestigde 
bijzondere lagere scholen; 

Overwegende, dat de onwettigheid van het 
raadsbesluit niet kan worden aangenomen, op 
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grond van het feit, dat voor de berekening der 
vergoeding ex artikel 101 der Lager-onderwijs
wet 1920 mede in aanmerking zijn genomen de 
kosten wegens het onderhoud van de speel
plaatsen der openbare scholen in de gemeente, · 
aangezien deze kosten kunnen worden geacht 
te vallen onder die van instandhouding overeen
komstig het slot van het vijfde lid van genoemd 
wetsartikel ; 

dat in verband hiermede geen termen bestaan 
om de schorsing van het, besluit langer te doen 
voortduren; 

Gelet op de artikelen 153 tot en met 155 der 
Gemeentewet : 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons bovenvermeld besluit van 13 Januari 

1925 (Staatsblad n°. 12) in te trekken. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
gef.laatst. 

s-Gravenhage, den 25sten Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister _van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

,J, Ta. DE VISSER. 
( Uitgeg. 9 Maart 1925.) 

25 Februar·i 1925. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk bl'sluit van 4 Octoher 
1920 (Staa-tsblad n°. 772) tot instelling van 
een Centraal Bureau van voorbereiding 
voor ambtenarenzaken. S. 49. 

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

Ju~titie van 23 Februari 1924, 2e Afdeeling A, 
n°. 839; 

Overwegende, dat Ons be~luit van 4 October 
1920 (Stan:•blad n°. 772) tot, instelling van een 
Centraal Bureau van voorbereiding voor ambte
narenzaken wijziging behoeft in verband met 
Ons besluit van 11 Februari 1925 (Staatsblad 
n°. 35) tot reorganisatie van de Centrale Com
missie voor georganiseerd overleg in ambte
narenzaken ; 

Hebben goedgevonden en verstaa.n : 
te bepalen: 
Art. 1. In Ons be~luit van 4 October 1920 

(Staatsblad n°. 772) worden <le navolgende wij 
zigingen aangebracht : 

a. ~rtikel 4, tweede lid. vervalt. 
b. artikel 6 wordt gelezen : 
,.Het Bureau verricht de werkzaamheden, 

rakend'3 ambtenarenzaken, welke daaraan door 
Onzen Minister van J nstitif' worden opgedragen. 
Meer bepaaldelijk is liet Bureau ook, in overleg 
met en naar de aanwijzingen van de ambte
naren, bedoeld in artikel 1 van Ons besluit van 
20 Decemher 1919 (Staatsblad n°. 819), zooals 
dat is gewijzigd bij Ons besluit van 11 Februari 
1925 (Staatsblad n°. 35), belast met de vo0r-. 
bereiding van de door deze in de Centrale Com
miijsie voor georganiseerd overleg ;n ambte
narenzaken te voeren besprekingen."_ 

c. artikel 7 wordt gelezen : 
,.Onverminderd zijn betrekking ingevolgP. 

artikel 6 tot, de aldaar bedoelde ambtenMen, 
is de Directeur van het Bureau of diens plaats
vervanger voor den goeden gan1, van zaken 
verantwoordelijk aan On7,en Minister van Ju
stitie.''. 

d. artikel 8 vervàlt. 
2" Dit besluit tre!'>dt. in werking met ingang 

van l Maart , 1925. , , , 
Onze Minister van Jnstit.ie is bPhst met de 

uitvpering van dit be8luit, dat in het Sraai.s
blad zal worden geplaatst en wa9,rvan a1, 

schrift z&.I woroen gezonden aan Onzen Mi
nister van Fina.nciën en aan de Algemeene 
Rekenkamer. . 

's-Gravenhage, den 2östen Februari 192ö. 
\VILHE.l,MIN.A . 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 27 Febr. J925.) 

25 Februari 1925. BESCKIK!UNG van d~n 
Hoogen Raad. 

Voor de toepassing van art. 242e der 
Gemeentewet, en art. l der daarop steunen
de gemeentelijke verordening, is het niet 
van belang of de belanghebbende, die het 
beurtvaartbedrijf uitoefent in het alge
meen, in alle $emeenten waar zij werkzaam 
iq haar bedriJf in stations uitoefent doch 
of zij dit binnen -de gemeente Zaandijk in 
een of meer stations doet. 

I s dit het geval, dan kan geen aanslag 
niet recht in de gemeente Zaandijk wor
den opgelegd. 

Uit de omstandigheid, dat appehante 
hare booten laat varen op onderscheidene 
plaatsen en in die plaatsen los- en laad
plaatsen en andere vaste inrichtingen heeft 
ten behoeve van haar bedrijf, kon de Raad 
van Beroep, zonder dat meer is vastgesteld 
omtrent de wijze waarop het bedrijf wordt 
uitgeoefend, met afleiden, dat 7,11lks in 
stations geschiedt. 

Vernietiging der uitspraak, met last te 
onderzoeken op welke wijze binnen de ge
meente Zaandijk het bedrijf wordt uitge
oefend. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie, inge

diend door den Burgemeester der gemeente 
Zaandijk tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Alk
maar, van 31 Oct. 1924, betreffende den aan
slag in de zakelijke belasting op het bedrijf 
der gemeente Zaandijk, opgelegd over 1923, 
aan de handelsvennootschap onder de firma 
X. t e Zoon, gevestigd te Zaandijk; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Adv.-Gen. Ledeboer, namens den Proc. -Gen .. , 
strekkende tot vernietiging van de bestreden 
beslissing en tot verwijzing der zaak naar del} 
Raad van Beroep te Alkmaar, .ten einde met 
inachtneming van , 's Hoogen Raads arrest 
verder te worden behandeld en beslist ; 

0. dat de belanghebbende in de bo,venge
noemde belasting over het jaar 1923 is aange
slagen naar een gemiddeld aantal van dertien 
aroeiders, 'tot een bedrag van f x.-; 

dat de gemeenteraad van Zaandijk op het 
bezwaar van belanghebbende den opgelegden 
aanslag heeft gehandhaafd bij ~schikking van 
9 April 1924.; 

dat beJ.anghebbende van deze beschikking 
in beroep gekomen voor den Raad van Beroep, 
tegen den aanslag heeft aangevoerd, dat zij 
een beurtdienstonderneming uitoefent in sta-
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tions en vervolgens, dat zij slechts drie arbeiders 
in haar dienst heeft en de overige tien personen, 
waarop de aanslag betrekking heeft, in dienst 
zijn van éen vijftal naamlooze vennobtschappen, 
terwijl bovendien drie arbeiders behooren tot 
het varehd personeel, doch voor de berekening 
van den aanslag niet in aanmerking komen-1 

0 . dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak den aanslag heeft vern.etigd, daarbij 
overwegende : 

"dat namens appel.tante ter zitting van den 
Raad is gesteld en door deu burgemeester van 
Zaandijk niet is weersproken, dat appellante 
een beurtvaartbedrijf heeft, hare booten laat 
varen op onderscheidene plaatsen er in die 
p,aatsen .los- en laadplaatsen en andere vaste 
inrichtingen heeft ten behoeve van ha.ar be
drijf; . 
· dat uit dezen feitelij ken toestand volgt, dat 
inderdaad moet worden aan~enomen, dat 
appellnte haar bedrijf uitoefent m stations, en 
het overbodig is te onderzoeken oi de andere 
tegen den aanslag aangevoerde gronden juist 
zijn"; 

0 . dat de burgemcest,er van Zaandijk in zijne 
tegen 's Raads uitspraak gericht c?ssatiebe
roepschift geene wetsartikelen aanhaalt, welke 
bij die uitsprnak zouden zijr> geschonden of 
verkeerd toegepast, doch staande houdt, dat 
de Raad ten onrechte heeft beslist, dat be
langhebbende haar bedrijf uit.oefent in stations, 
daarbij er op wijzende, dat aan belanghebbende 
te Amsterdam, waarop zij ze~ baar beurtvaart 
ttit te oefenen, geen vergunnmg is verleend tot 
het hebben van een opslagplaats of tot het 
in gebruik nemen van gemeentegrond voor 
opslagdoeleinden en zij aldaar-dus stellig niet 
de beschikking heeft over een station, zoodat, 
zelfs al zou de inrichting van belanghebbende 
te Zaandijk als een station aangemerkt moeten 
worden, hetgeen onjuist wordt geacht, dan 
toch in geen geval beslist had kunnen worden, 
dat _belanghebbel'J.de haar bedrijf uitoefent in 
stat ions; , 

0 . omtrent dit middel en ambtshalve : 
dat vol6ens art. 1 van de Verordening van 

de gemeente Zaandijk, op de heffing van eene 
zakelijk belasting op het bedrijf, deze belasting 
geheven wordt van de bedrijven, ,,welke daar
voor volgens het bepaalde in art. 242e der 
Gemeentewet in aanmerking komen, waaronder 
ook worden begrepen alle publiekrechtelijke 
lichamen"; 

dat nu zoowel de uitspraak van den Raad 
van Beroep als het daartegen gerichte cassatie
middel uitgaat van eene onjuiste opvatting van 
art. 242e der Gemeentewet, en van het daarop 
steunende art. 1 der voormelde Verordening: 

dat het toch voor de toepassing van deze 
Verordening niet van belang is of de belang
hebbende in het algemeen een bedrijf uitoefent 
in stations, maar slechts of zij binnen de ge
meente Zaandijk een .bedrijf uitoef,ent in een 
of mePr stations ; 

dat dit volgt uit de woorden van art. 242e 
en ook in overeenstemming is met den grond, 
waarop de betreffende vrijstelling aan dat 
artikel werd toegevoegd, namelijk dat de aan
wezigheid van een station binnen eene gemeente 
voor deze een voordeel oplevert ; 

dat derhalve 's Raads uitspraak niet kan 
worden in stand gehouden en dat de Raad 

1 

alsnog zal moeten onderzoeken op welke wijze 
belanghebbende haar bedrijf binnen de ge
meente Zaandijk uitoefent en vervolgens op 
grond van de alsdan va tgestelde en in de 
·uitspraak te vermelden feiten zal moeten be-
slissen, of belanghebbende binnen de gemeente 
Zaandijk haar bedrijf uitoefent in een of meer 
stations; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwij t de zaak naar den Raad van Beroep 

voor de Directe Belastingen te Alkmaar, ten 
einde haar met inachtneming van dit arrest 
verder te behandelen en te beslissen, (W,) 

26 Februari 1925. BESLUIT ter uitvoering van 
artikel 1, derde lid, der Jachtwet 1923. 
s. 50. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini ter van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 24 
Februari 1925, Directie van den Landbouw, 
no. 1 vr J. W., Afdeeling II; 

Gezien artikel l, derde lid, der Jachtwet 
1023 ; 

Gelet op artikel 2 van Ons besluit van 
21 Februari 1924 (Staatsblad n°. 67), ter uit
voering van artikel 1, derde lid, der Jacht
wet 1923; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Onder intrekking van Ons besluit van 21 Fe

bruari 1924 (Staatsblad n°. 67) ter uitvoering 
van artikel 1, derde lid, der Jachtwet 1923, 
zooals dit is gewijzi~d bij Onze besluiten van 
3 September 1924 (~taatsblad n°. 437) en van 
1 Octolier 1924 (Staatsblad 11°, 464); 

te bepalen: 
Art. 1. De fazanten zullen worden ge

rekend te behooren tot het wild in het ge
heele Rijk met uitzondering van de navolgende 
gebieden: 

I. in Noordbrabant: 
het gedeelte der gemeente Princenhage, be

grensd door een lijn, beginnende ten zuiden van 
het landgoed Burgst aan den kunstweg Princen
hage-Burgst, waar de zuidelijke grens van per
ceel sectie C, n°. 427, genoemden kunstweg 
raakt, vervolgens in westelijke richting de 
zuidgrens V'an genoemd perceel sectie C, n°. 427, 
en van de perceelen sectie C, nos. 428, 430 en 
431, volgende tot aan den Kesterschen water
loop, dan den Kesterschen waterloop volgende 
in noordelijke richting tot waar deze in de Vloei
gracht uitloopt, verder de Vloeigracht volgende 
in noordelijke en in oostelijke richting tot aan 
den Rietd1jkschen straatweg alwaar de Com
peere-moerenloop in de Vloeigracht samenloopt, 
dan in zuidelijke en zuidwestelijke richting den 
Compeere-moerenloop volgende tot aan den 
noordoostelijken hoek van perceel sectie C, 
n°. 308, vervo,gens de oost.grens van perceel 
sectie C, n°. 308, in zuidelijke richt ing volgende, 
da.ama de zuidgrens van gemeld perceel n°. 308 
en de zuidgrens van perceel sectie C, n°. 309, 
in westelij ke richting volgende weder tot aan 
bovengenoemden kunstweg Princenhage
Burgst; 

II. in Noordholland: 
de gemeenten Castricum, Egmond-Binnen en 

Egmond aan Zee ; 
III. in Zeeland : 

de gemeenten Haamstede en Bi.,rgh. 
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2. Dit besluit wordt herzien ·vt,ór 1 Maart 
1926. 

Onze Minister van Binnenlandschi, Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geflaatst. 

s-Gravenhage, den 26sten Februari 1925. 
WILHELMINA. 

DeJJ[in. van Binnenlandsche Zaken enLandbouw, 
Ca. RuYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 10 .Maart 1925.) 

26 Februari 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 21 Januari 
1922 (Staatsblad n°. 26) tot vaststelling 
van een aliremeenen maatregel van bestuur 
a ls bedoeld in de artikelen 54, tweede, 
derde, vierde en vijfde lid, en 64, sub 1°, 
3°, 4° en 60 der Ongevallenwet 1921, 
zooals dat is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 6 October 1923 (Sta~sblad 
no. 475). S. 51. 

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

Arbeid, Handel en Nij.verheid van 29 December 
1924, n°. 4002, afdeeling Arbeidersverzekering 

Gezien de artikelen · 54, tweede, derde, vierde 
en vijfde lid, en 64, Rub 1°, 3°, 4° en 6° der 
Ongevallenwet 1921; 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
den 17 Februari 1925, n°. 31); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Februari l!l25, n°. 585, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 21 Januari 1922 

(Staatsblad n°. 26), zooals dat is gewijzigd bij 
Ons besluit van 6 October 1923 (Staatsblad 
n°. 475) en te bepalen als volgt: 

Art. 1. Het slot van het tweede lid van 
artikel 31 van Ons gewijzigd besluit van 21 
Januari 1922 (Staatsblad n°. 26), aanvangende 
met de woorden : ,,dan wordt het risico der 
nieuwe onderneming", wordt gelezen als volgt: 
,,of worden in dienst van den werkgever werk
zaamheden verricht, als bedoeld in artikel 4 
der Ongevallenwet 1921, ten aanzien waarvan 
hij geacht wordt in een afzonderlijke onder
neming een verzekeringsplichtig bedrijf uit te 
oefenen, dan wordt het risico der nieuwe 
onderneming of der in genoemd artikel 4 be
doelde afzonderlijke onderneming geacht aan 
de vennootschap of de vereeniging, die het 
risico der vroeger opgerichte onderneming of 
ondernemingen draagt, te zijn overgedragen.". 

Het derde lid van dat artikel onder a wordt 
gelezen als volgt : 

"a. indien vóór het oprichten der nieuwe 
onderneming of vóór den aanvang van de in 
genoemd artikel 4 bedoelde werkzaamheden, 
ten aanzien waarvan de werkgever geacht 
wordt in een afzonderlijke onderneming een 
verzekeringsplichtig bedrijf uit te oefenen, door 
den werkgever of door · de -vennootschap of de 
vereeniging schriftelijk aan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank is medegedeeld, dat hij 
het risico der nieuwe onderneming of der be
doelde afzonderlijke onderneming niet wenscht 
over te dragen of dat zij bedoeld risico niet 
wenscht over te nemen.". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den twéeden dag na dien der dagteekening 
van het 8t:aatsoláà, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van.Arbeid, Handel en Nijver
heid.is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad. zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. , 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De J.lfinister van Arbeid, Handel .en Ni_iverheid, 
AALBERS;E. 

( Uityey. 10 Maart 1925.) 

26 Februari 1925. · BESLUIT tot vaststelling v!\n 
een falgemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in de artikelen 89 en 122 der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922. S. 52. 

Wu WILHELMINA, E.NZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 Januari 
1925, n°. 97, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 89 en 122 der Land- en 
Tuinbouwongevallen.wet 1922 ; . 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
17 Februari 1925, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden M10ister \'an 23 Februari 1925, n°. 586, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; , , 

Hebben goedgevouden en versta,arr •te be• 
palen als. volgt : . 
Art. 1. Ten aanzien van de ondernemingen. 

welke in den regel niet meer dan één arbeider 
in dienst hebben, worden voor het opbrengen 
der middelen ·ter dekking de.r in artikel 79 der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 be
doelde kosten de in de '11ulgende artikelen opge• 
nomen voorschriften gegeven. . 

2. Door den Raad van Arbeid wordt voor 
elke der in het voorgaande artikel bedoelde 
ondernemingen binnen zijn gebied, nadat de 
indeeling, bedoeld in artikel 5.8 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922, heeft plaats ge
had, het bedrag vastgesteld, dat geacht zal 
worden per jaar voor de berekening der ver
schuldigde premie in aanmerking te komen. 
Van dc>ze vagtstelling wordt aan den werkgever 
schrütelijk mededeeling gedaan. 

Het voor premieberekening in aanmerking 
komend loon wordt zooveel mogelijk geschat 
in verband met den omvang eu den aard van 
het in gebruik zijnd land, de wijze van gebruik 
en de gemiddelde opbrengst vau het land. Is 
geen land in gebruik, dan geschiedt vorenbe
doelde loonscha.tting zooveel mo~elijk in ver
band met zakelijke gegevens, die lnngs den 
meest eenvoudigen administratieven weg zijn te 
verkrijgen. 

3. Indien door hetJ bestuur der Rijksverze
keringsbank ten aanzien van eene on:lerÎ1e
ming, als bedoeld in artikel 1, verklaard is, dat 
in de onderneming roods over een of moer be
talingsperioden een verzekeringsplichtig bedrijf 
;s uitgeodend, ka.n over de verschul<lig<le premfo 
,)ver <le verstreken termijnen door den Raad 
van Arbeid inééns w?rden beschikt binnen één 
en twintig dagen na de dagteekening ,van de in 
artikel 2 bedoelde mededeeling. 

4. Over het bedral( der verschuldigde pre
mie wordt zoo ~poedig mogelijk na eiken verval
dag door den Raad van Arbeid beschikt. 

5. Indien den Raad van Arbeid na de in 
artikel 2 bedoelde vaststelling blijkt, dat het 
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voor premieberekening in aa.hmel'kin'g komende 
ioon geacht moet worden met mee, •clan vijftip 
percënt, uitmakende een bedra.g V'e.n ,t~n minste 
twee honderd gulden per je.ar; te zijn verhoogd 
of vel'laagd, dà"If wordt het bedoelde Joon door 
den· Re.ad van Arbei:d' ne.der vastgesteld. Van 
deze nadere vaststelling wordt aan den werk
gever schriftelijk mededee-J~ng gPda.e.n met ver
melding, van · welken dag af over het nader 
,e.stgestelde loön premie verschuldigd is. 

Bedraagt het na.der vastgestelde Joon meer 
dan dat, wa.a.róver de werkgever bereids premie 
betaalde, dan wordt over de &!snog Vtlrschul
digde·• premfe door den Raad• van ·Arbeid be-
echikt. • ' , , · • · ,, 

Bedr!j,á.gt het ·nadet"•vastgestelde Joon minder 
da.n da.t, waarover de werk~ever. bereids premie 
betaalde, dan wordt, tegelijk niet de mededee
li.Iig daarvan, de te ' veel hete.aide· premie door 
den Ra.ad van Arbeid aan den werkgever terug
betaald of met hem verrekend. - ' 

Dé bijvordering of te-rugbetaling. bedoeld in 
de beide vorige leden, heeft- niet pla.a.ts, indien 
sedert deh vervaldag der- premie, meer dan twee 
jaren zijn verloopen. ' .. ' 

6. Wordt de verschuldigdelremie. wanneer 
daarover door den Ra.ad van rbeid ingevolge 
artikel 4 wordt beschikt, niet betaald, dan is 
het bij artikel 88 der L,md-.. én Tuinbouwonge
ve.llenwet 1922 bepaalde ten-aanzien van vast-
gestelde premii'n van• toepassing. . 

7. Indien de Raad van Arbèid van oordeel 
is, dat de onderneming niet langer behoort tot 
de ondernemingen. bedoeld in artikel 1, neemt 
hij dienovereenkomstig eene beslissing. Van 
deze beslissing wordt aan den werkgever schrif
telijk mededeeling gedaan met vermelding, van 
welken dag af zij geaeht móet worden te zijn 
ingegaan. 1 • , 

8. Over, de beslissingen van de Raden van 
Arbeid, waartegen ingevolge de bepalingen van 
dit besluit beroep open start wordt geoordeeld 
door de Re.den van B'eroep en i'l hoogste reesort 
door den Centra.Jen Raad, van Beroep. 

Heeft een werkgever bezwaar te~en eenige 
beslissing door den Raad van Arbeid genomen 
ingevol~e artikel 2, eerste lid, of artikel 6, 
<>erste hd, dan i• ·hij b(,VOE>gd binnen een maand 
na rle de.gteekening van de med':'deeling daarvan 
in beroep te komen." 

De bepalingen van hoofdstuk X der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922 zijn van toepas-
sing. · ' , ·' 

9. Dit besluit freedt in werking met ingang 
van l Mei 1925, 

Onze· MiniRter van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit beeluit, 
dat in het Staatsblad ·zal w Jrden geplaatst en 
waarvan afechrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State . . 

's-Gravenhage, den 26sten- Februari . 1925'. 
·• WILHELMINA. 

De Min;ster van Atlieid, Handel en Nijverheid, 
' • • ' Á.ALBERSE: 

( Uitgtg. 10 Maart 1925. ) 

26 Februari 192'5. ·BESLUIT • tot vérnietiging 
·van het besluit van den Raad der gemeente 
Geldemutlsen d.d. 7 October 1924, waarbij 

' een aan J. Ph. van Nus, a ldaar, verleende 
bouwvergunning in beroep is gewijzigd. 
s. 53. 

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

Arbeid, Handel en Nijverhe'id en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 9 Januari 
1925, n°. 11823 M/P.B.R., afdeeling Volks
gezondheid en van 23 Januari 1925, n°. 299; 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; betreffende 
een besluit van den Raad der gemeente Gelder
malsen, dd. 7 October 1924, waarbij een door 
Burgemeester en Wethouders aan J . Ph. van 
Nus, aldaar, verleende vergunning voor ver
bouwing van het _perceel wijk B, n°. 67, in 
beroep is gewijzigd ; 

Overwegende, dat de vergunning door Bur
gemeester en Wethouders is verleend ander 
vaststelling van een rooilijn, die bij de ver
bouwing in acht moest worden genomen, en wel 
zóó, dat deze niet volgens de bij de aanvraag 
behoorende teekening kon worden uitgevoerd; 
en dat de gemeenteraad de vergunning in dien 
zm heeft gewijzigd, dat uitvoering overeen
komstig de aanvraag wel mogelijk werd ; 

dat volgens artikel 5, tweede lid, der W'oning
wet, bouwvergunning onder meer wordt ge
weigerd wanneer niet wordt voldaan aan een 
voorschrift met betrekking tot gebouwen, 
waarvan vrijstelling niet is verleend ; 

dat vorenbedoelde rooilijn is vastgesteld met 
juiste toepassmg van artikel 2, tweede lid, der 
bouwverordening voor Geldermalsen en derhalve 
is een voorschrift met betrekking tot ge bouwen, 
waaraan, behoudens vrijste!Hng, moet worden 
voldaan; 

dat weliswaar, volgens de slotbepaling van 
genoemd artikel der verordening, Burgemeester 
en Wethouders vergunning tot afwijking van 
rooilijnen kunnen verleenen, maar alleen "in 
bijzondere gevallen, wanneer het ter bevorde-
ring van verfraaiing wenschelijk is" ; . 

dat in dit geval niet beweerd en ook niet 
aannemelijk is, dat afwijking van de rooilijn 
ter bevordering van verfraaiïng wenschelijk 
zou zijn en dat vergunning tot afwijking dus 
niet kon worden verleend ; 

dat bouwvergunning, zooals die gevraagd 
werd, derhalve wegens niet-voldoen aan de 
rooilijn had moeten worden geweigerd en dus 
de vergunning door den raad in strijd met de 
wet is verleend ; 

Gezien artikel 153-155 der Gemeentewet; 
Den R.aad van Sta.te gehoord, advies van 

17 Februari 1925, n°. 37; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 23 Februari 1925, n°. 
1360 M/P.B.R., afdeeling Volksgezondheid en 
van 24 'Februari 1925·, n°. 1425, afdeeling Bin
nenla.ndsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van den Re.ad der 

gemeente Geldermalsen te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's-Gravenhage, den 26sten Februari 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUf'K. 

(Uitgeg. 16 Maart 1925.) 
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26 Februari 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene pro
vinciën, betreffende vangen en dooden van 

· zeehonden. , 
Ik heb de eer U H., E. G. hierbij een afschrift 

te doen toekomen van een door mij tot de 
wildschadecommissie gericht schrijven. 

Ik ver,onderstel, dat U met den inhoud 
daarvan kunt instemmen. 

Ook verwacht ik, dat het Uwerzijds geen 
bezwaar zal opleveren dat, mochten bedoelde 
vergunningen zich uitstrekken over meerdere 
provinciën, zooveel mogelijk wordt volstaan 
met het advies van den Commissaris der 
Koningin van die provincie, waarin degene, 
voor wien de vergunning is bestemd, woont. 

: Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, J. B. KAN. 

BIJLAGE. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE 
ZAKEN EN LANDBOUW. 

Dfrectie van den Landbouw. 
No. 1981 J. W. 

2e Afdeeling. 

Betreffende : 
vangen en dooden van 

zeehonden. 
's-Gravenhage, 26 Januari 1925. 

Ik heb de eer U te berichten, dat voor het 
vangen en dooden van zeehonden op gronden 
en wateren tot den staat behoorende vergun
ningen ex-artikel 60 der Jachtwet, 1923 bij het 
hoofd van plaatselijke politie kunnen worden 
aangevraagd. 

Bij de aanvrage zal door dengenen voor wien 
de vergunning is bestemd, moeten worden 
overgelegd de van het Departement van Fi
nancién verkregen toestemming tot het vangen 
en· dooden van zeehonden op bedoelde gronden 
en wateren. 

Het van het hoofd van plaatselijke politie 
ontvangen aanvraagformulier net bedoeld be
wijs v~n het Departement van Financiën zendt 
de wildschadecommissie voorzien van haar 
advies door naar den Commissaris der Koningin 
van de provincie waar degene voor wien de 
vergunning is bestemd woont, die op zijn beurt 
de stukken voorzien van de noodige aan
teekening aan mijn Departement doet toe
komen. 

D'e wi:ldschadecommissie behoeft bij deze 
aanvragen geen conceptvergunning te voegen. 

j Voor den Minister, 
De Secretaris-Generaal, HARDERS, lo. 

28 Februari 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan · de Gemeentebesturen, 
betreffende deugdelijkheid van papier voor 
afschriften en uittreksels vim akten van 
den burgerlijken stand. 

Ingevolge de circulaire van mijn ambtsvoor
ganger van 1 Oct ober 1917, n°. 8014, a fdeeling 
B. B., gericht tot de Commissarissen der 
Koningin, zijn de gemeentebesturen gewezen 

op de noodzakelijkheid van het gebruik van 
deugdelijk en duurzaam papier ten behoeve 
van de registers van den burgerlijken stand 
dat, om aan de gestelde eischen te voldoen, 
geheel .uit lompen moet zijn vervaardigd, 
waarvan door een watermerk in elk vel dient 
te blijken. 

Thans is, met betrekking tot het afgeven 
va.n afschriften en uittreksels uit de bedoelde 
registers, er mijn aandacht op gevestigd, dat 
daarbij door verschillende gemeentebesturen 
gebruik wordt gemaakt van minderwaardig 
papier . . De bezwar~nde gevolsen dier_ ondeug
deliJkhé1d worden rnzondetb:e1d ondervonden, 
indien die stull:ken moeten dienen als bewijs
materiaal bij huwelijksakten eil notarieele 
akten of in het· a lgemeen in· die gevallerf, waarin 
de bedoelde bescheiden bestemd zijn om langen 
tijd te worden bewaard. 

In verband hiermede en in overleg met mijn 
ambtgenoot van Justitie, heb ik de êer Uwe 
aandacht te vestigen op de noodzakelijkheid, 
dat ook de afschriften en uittreksels uit de 
registers van den burgerlijken stand voldoen 
aan redelijke eischen van duidelijkheid en 
duurzaamheid. (W. v. G.) 

2 '.Maart 1925, BESLUIT tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet, van de Sint Radboud-Stichtirig, 
gevestigd te Utrecht, als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonde
ren leerstoel te vestigen. S. 54. . 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Januari 1925, n°. 28 /3, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; ' 

Gelet op de artikelen 170, 171 en 172 der 
hooger-onderwijswet ; 1 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Februari "1915, no. 26; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor, 
noemden Minister van 26 Februari 1925, ·no. 
734, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan-: 
de Sint Radboud,Stichting, gevestigd te 

Utrecht, aan te wijzen als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen,. opdat door den daarvoor 
te benoemen hoogleeraar onderwijs worde ge
geven in de wijsbegeerte van den H. Thomas 
van Aquino (Thomistische wijsbegeerte). 

Onze Miruster van Onderw:ijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 2den Maart 1925. 
WILHEL.."1:INA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en IV etenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 16 Maart 1925.) 
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2 Maart 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
een nieuw formulier voor de aangifte in de 
vermogensbelasting en de verdedigings
belasting Ib, en van een nieuw formuli er 
voor de aangifte in de verdedigingsbelas
ting Ib voor de niet binnen het Rijk wo
nende of gevestigde personen en lichamen. 
s. 55. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
F inanciën van 20 Januari 1925, n°. 76, afd. 
Registratie en Vermogensbelasting; 

Gelet op artikel 15 der Wet op de Vermogens
belasting en artikel 12 der wet van 18 Augustus 
1916 (Staatsblad n°. 411), tot heffing van buiten
gewone belastingen (Verdedigingsbelasting I); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1925, n°. 33); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Februari 1925, n°. 
166, afdeeling Registratie en Vermogens
belasting; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Koninklijke besluiten van 3 No

vember 1916, n°. 33, en van 1 Augustus 1918, 
n°. 43, worden ingetrokken. 

2. De biljetten voor de aangifte voor de 
vermogensbelasting en de verdedigingsbelas
ting Ib en die voor de verdedigingsbelasting Ib 
voor de niet binnen het Rijk wonende of ge
vestigde personen en lichamen worden inge
richt volgens de bij dit besluit behoorende mo
dellen. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Mei 1925. 

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

's-Gravenhage, den 2den Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 2 April 1925.) 
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VRAGEN. 

1. Naam, voornamen, beroep en volledig adres. 
Alsvoor van den vertegenwoordiger (voogd, curator enz. ), indien deze de aangifte doet. 

2. Zijt gij gehuwd, ongehuwd, weduwnaar, weduwe, gescheiden ? 
Naam en voornamen van Uw echtgenoot(e), overleden echtgenoot(e) of gewezen echtge-

noot(e). 
3. Is het vermogen Uwer ECIITGENOOTE in deze aangifte begrepen ? 

Zoo neen, waarom niet ? 
Eene gehuwde vrouw moel, zelf aangifte doen ingeval van scheiding van tafel en bed of van 

scheiding van goederen, alsmede indien en voor zoover zij bij huwelijksvoorwaarden het beheer 
over ha(tr vermogen heeft bedongen. I n alle andere gevallen moet de gehuwde man tevens 
het vermogen zijner e,chtgenoote aangeven. 

4. Hebt gi; VLmCIITGENOT KRA0ElTENS DE WET van 
kinderen ~ 

vermogen van Uwe minderjarige 

Voornamen en dagteekening hunner geboorte. 
5. Bezit gij ZAKEN IN VRUCHTGEBRUIK? 

Zoo ja, hoe hebt gij rlat vru r, htgebruik verkregen en wanneer eindigt het? 
6. Geniet €lij eene LIJFREN'rE ? 

Voor iedere lijfrente afzonderlijk opgeven: bedrag rier jaar - duur van de lijfrente -
naam, voornamen, adres en geboortedatum van dengene, van wiens leven de lijfrente afhangt 
- en hoe verkregen. 

~ Bezit gij GOEDEREN, BEZWAARD MET VRUCHTGEBRUIK? ,. 
Opgeven : duur van het vruûitgebruik - naam, voornamen, adres en geboortedatum van 

den vruchtgebruiker - hoe verkregen. De waarden van iederen vruchtgebruiker afzonderl-ijk 
vermelden. 

8. Hebt gij VERPLICHTINGEN, zooals bedoeld onder letter a van de "Schulden" ? Zie 
blz. 4 . . 

Voor iedere verplichting afzonderlijk o~ven: bedrag rier jaar - duur van de verplichting 
- naam, voornamen, adres en Ïeboorte turn van hern, van wiens leven de verplicht·ing 
afhangt - op welke wijze ingeste d. 

9. Bezit gij ONROERENDE ZAKEN, in Nederland gelegen of fevestigd ? 
OJ!i.even : gemeenten en artikelen van den kadastralen legger zie Uw aanslagbiljet voor 

de rondbelasting). 
10. Zijt gij WETTELIJK VERTEGENWOORDIGER (vader, moeder, voogd, curator, bewindvoerder) 

van anderen, van wiei· vermogen aangifte moet worden gedaan ? 
Opgeven : hunne namen en voornamen en hun adres. 

11. Zijt gij gerechtigd tot een nog ONVERDEELDEN DOEDEL? 
Zoo ja, tot welken boedel ? 

12. 

13. 

Zijt $ij sedert 1 Mei van het vorig jaar VERHUISD ? 
Zoo Ja, wat was Uw oud adres ? 
Hebt ~ij voor dit belastingjaar reeds in eene andere gemeente aangifte gedaan, of zijt gij 
wellic t reeds in eene andere gemeente aangeslagen ? 
Zoo ja, waiw ? .. .-Hebt g1J u eerst NA 1 MEI Jongstleden bmnen Nederland METTERWOON GEVESTIGD? 1 
Zoo ja, WANNEER en VAN WAAR zijt gij toen gekomen? 

ANTWOORDE . 
,_. -co 



AANWIJZING VAN HET VERMOGEN IN GEHEELE GULDENS. 

BEZITTINGEN. 

l. VERMOGEN IN HANDELSONDERNEMINGEN. 

Waarde van het VERMOGEN IN ONDERNEMINGEN, waarvan de 
belastingschuldige geene verhandelbare aandeelbewijzen bezit, 
volgens de laatst vastgestelde of goedgekeurde BALANS (welke moet 
voldoen aan art. 9 der wet op de vermogensbelasting) : / ---
Bij : de sedert het tijdstip der balans aan de onder-

neming toeuevoegile bedragen : . . . . . . . . . ,, - - --

A f : de sedert dat tijdstip daaraan onttrokken bedragen: / _ _ _ _ , __ _ 
Il. OVERIG VERMOGEN. 

1. ONROERENDE GOEDEREN (geschat naar de verkoopwaarde) : 
a. in Nederland gelegen (ook rechten van erfpacht, opstal en 

b. b~it:~eNeá~~~~d 
0

g~lege~ (o~k- cl~ ·c1~ar~p ge;estigcl~ ;echt~n) 
2. RECHTEN op erfpachtcanons, beklcmhuren en grondrenten 

(geschat naar de verkoopwaarde) . . . . . . . . . . . . . 
3. INSCHRIJVINGEN op de Grootboeken der Nationale Schuld 
4. INSCHRIJVINGEN op de Grootboeken van Buitenlandsche Staats-

schuld ................. . 
5. EFFEC'rEN (daaronder begrepen aandeelen en winstbewijzen 

in naam looze vennootschappen) : 
a. d ie, welke genoteerd worden ter beurze van Amsterdam 
~ ~e=~re . . .............. . ..... . 
6. V01mERINGEN, zoowel rentegevende als niet rentegevende: 
a. met hypotheek of scheepsverband . . . . . 
b. beroeps- en boekvorderingen (onverschillig of daarvan reeds 

eene rekening is uitgeschreven) . . . . . . . 
c. alle andere vorderingen . . . . . . . . . . 
7. RECHTEN OP INGEGANE LIJFRENTEN (gekapital iseerd bedrag, 

berekend volgens art. 47 der Successiewet; steed s vermelden 
in kolom A.) ......... .. . . .... .. .. . 

8. SCHEPEN, SCHUITEN EN VAAR'l'UIGEN met toebehooren (daar
onder ook pleiziervaartuigcn) 

9. Zaken, behoorende tot het LANDBOUWBEDRIJF (paarden, vee, 
voorraden, landbouwwerktuigen, enz.) . . . . . . . . . . . 

10. ALLE ANDERE, PAARDEN EN VOERTUIGEN (daaronder ook 
automobielen, motor- en andere rijwielen) . . . . . . . . . 

l l. HANDELSVOORRADEN (~eschat naar de geldswaarde, in ver
band met de bestemmmg) . . . . . . . . . . . . . . . . 

12. WERKTUIGEN - GEREEDSCHAPPEN - alle zaken, die bij het 
~edrij f_ of beroep in gebruik zijn (geschat naar de geldswaarde, 
m ver band met de oestemmmg) . . .. . . . . . . . . . . 

13. GELD IN KAS (ook wissels en ander handelspapier, geschat op 
110 ,f..,.. ,, . ,,,. ., ,.-1..., -'- ·:.:t.nll.a.n o.o..,.~ ·• • • 

Waarde van den vollen eigendom van hetgeen gij bezit· 

A. In vollen 
eigendom. (1 ) 

In vrucht
gebruik. 

C. In eigendom 
bezwaard met 
vruchtgebruik. 

,_, 
....... 
>!=>-



14. Aandeelen in ONVERDEELDE NALATENSCHAPPEN : 

van ===:=.:=_:=_-=_-=_-:=_ overleden te :~~~~~~~= den 

15. Waard e van alle niet hiervóór"opgeyeven bestanddeelen van het 
vermogen (daaronder nog te ontvangen zaken, waarvoor 
reeds eene schuld is aangegaan) . . . . 

Totaal der bezittingen . . . . . 

( 1 ) In kolom A oo k opgeven eigendom, bezwaard met fideï-commis. 

Totaal der bezittingen . . . . . . . . . . . . . . 

SCH ULDJ~N. 
(voor zoover daarmede niet reeds rekening is gehouden bij de in
vulling van afdeeling I der Bezittingen). 

a. Gekaritaliseerd bed rag der lijfrenten - gevestigde of altijd
durende renten - verstrekking van levensonderhoud , huis
vesting of andere zaken (deze verplichtingen kunnen slechts 
in mindel'ing worden gebracht, indien zij wettelijk verschuldigd 
zijn: zie art. 8 der wet op de Ve1·mogensbelasting en art. 9 der 
wet van 18 Augustus 1916 (S taatsblad 411). f ·······-·-•-

b. Overige schulden, naar de contante waarde : 
1. met hypotheek of scheepsverband 
2. andere schulden . . . 
Totaal der schulden . . . 

Zuiver vermogen 

A. In vollen 
eigendom. 

B. In vrucht
gebruik. 

C. In eigendom 
bezwaard met 
vruchtgebruik. 

Aldus te goeder trouw en naar mijn beste weten opgemaakt en onderteekend. 

--------, den 

(Indien de aangifte het vermogen betreft van een ander dan den onderteekenaar (zie art. 17 der wet op de 
Vermogensbelasting), dan moet de hoedanigheid, waarin hij handelt, bij de onderteekening worden vermeld.) 

Geboren den ----·-----·-

N .B. Hij , die eene aangifte voor zich zelven of voor een ander opzettelijk onjuist of onvolledig doet, wordt -
indien daaruit nadeel voor het Rijk kan ontstaan - . gestraft met gevangenisstraf van t en hoogste 
zes maanden. 

,_. ,_. 
01 

.
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Niet door den aangever in te vullen. 

Vermogensbel. 1 Verdeel. bel. Ib. 

K olom A, waarde van den vollen eigendom . 
B, hot vruchtgebruik. . . 
C, den blooten eigendom . 

Tntaal . 

No. l6a Ve,·db. Lijst No. ____ _ 

Register van Aanslagen o. 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. 

VERDEDIGINGSBELASTING IB. 

JAAR 19 /19 

Aangifte van de binnen het .RHk gelegen of gevestigde onroerende zaken, behoorende tot het ver11wgen van 

den H eer 
Mw. 

naar den toestand op den i sten Mei 

Dit biljet is door den Inspecteur der registm,tie in de ................... divisie van inspectie te 's Grnvenhage uitgereikt don _______ _ 
192 ................ ; BINNEN 20 DAGEN na dezen datum moet het, BEFlO0RLIJK INGlèVULD EN 0NDERTEEKRND, W0RDJrn TOEG EZONDEN aan 
den Ontvanger der Successierechten kantoo r n°. 2 te 's Gravenhage. 

INVULLING EN 0NDERTEEKENING. 

De vragen moeten alle volledig worden beantwoord ; zoo nood ig kan men toelichting geven aan het slot der aangifte of op een af 
zonderlijk vel papier. 
D e att.nO'ever moet PERSOONLIJK ondeetoekenen; afwijking hiervan is alleen taerrelaten no ,10oral uarJoa d a eo l ït z·· z 

f-" ...... 
0:, 



VRAGEN. 
1 

, u~ .t vv vvKDEi~. 

1. Naam, voornamen, beroep en volledig adres. .... .... 
Alsvoor van den vertegenwoordiger (voogd, curato r enz.), indien deze de aangifte doet. -.J 

(Voor maatschappijen, vereenigingen en andere lichamen in te vullen den naam en de 
plaats, waar de zetel is gevestigd.) 

2. Zijt gij gehuwd, ongehuwd, weduwnaar, weduwe, gescheiden ? 
Naam en voornamen van Uw echtgenoot(e), overleden echtgenoot(e) of gewezen echt-
genoot(e). 

3. Zijn de binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken Uwer echtgenoote in 
deze aangifte begrepen ? 
Zoo neen, waarom niet ? 
Eene gehuwde vrouw moet~ aangifte doen ingeval van scheidinfl. van tafel en bed of van 
scheiding van goederen, als indien en voor zoover zij bij huwelük8voorwaarden het beheer 
over haar onroerende zaken heeft bedongen. In alle andere gevallen moet de gehuwde man 
tevens die zaken van zijne echtge1wote aangeven. 

4. H ebt gfJ vruchtgenot kra,ehtens de wet van binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende 
zaken wer minderjarige kinderen ? 
Voornamen en dagteekening hunner geboorte. N) 

5. Bezit gij het vruchtgebmilc van binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken, :::; 
anders dan bij vraa~ 4 bedoeld ? 

verkregen en wanneer eindigt het ? > Zoo ja, hoe hebt gi.J dat vruchtgebruik > 
6. Bezit ~j binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken bezwaard met vrucht- ~ 

gebrui ? :3 
Oweven : duur van het vruchtgebruik - naarn, voornarnen, adres en geboortedaturn van den 
vrucht/brui/eer - hoe verkregen. De waarden van iederen vruchtgebruiker afzonderlijk 
vermeden. 

7. In welke gemeenten en op welke artikelen van den kadastralen legÎr komen de U en 
Uwe echtgenoote in eigendom of vruchtgebruik behoorende, binnen et Rijk gelegen of 
gevestigde onroerende zaken voor ? 

8. Zijt gij gerechtigd tot een nog onverdeelden boedel waartoe binnen het Rijk gelegen 
of gevestigde onroerende zaken behooren ? 
Zoo ja, tot welken boedel ? 

9. Zijt gij wettelijk vertegenwoordiger (vader, moeder, voogd, curator, bewindvoerder, enz.) 
van anderen, van wier binnen het Rijk gelegen of gevestigde onroerende zaken aangifte 
moet worden gedaan ? 

Opgeven : hunne namen en voornamen en hun adres. 
- ..... 

~ 
til 

. 



AANWIJZING VAN DE WAARDE DER BI NEN HET RIJK GELEGEN OF GEVESTIGDE ONROERENDE ZAKE 
IN GEHEELE GULDENS. 

Waarde van den vollen eigendom van hetgeen gij bezit : 

A. In vollen eigen - B. In vrucht- C. In eigendom 
bezwaard met dom. 1 gebruik. 
vruchtgebruik. 

1. a. In Nederland gelegen onroerende r,oederen, zoomede de 
daarop gevestigde rechten van er pacht, opstal en be-
klemming, -GES0HAT NAAR DE VJ,RK00PWAARDE .. . ... I I I 

b. De rechten op erfpachtcanons, beklemhuren en grond-
renten, geschat naar de verkoopwaarde . . . . . . . 

2. Aandeelcn in de binnen het Rijk gelegen of gevestigde on-
roerende zaken, behoorende tot de nog onverdeelde nalaten-
schap van: 

overleden te ' 
den 

,, ,, ' ,, 

Tot11,al I I - I 

Aldns te goeder tromo, naar mijn beste weten opgemaakt en ondorteekcnd. 
Te -----------, den --------- -- 19 _______ . 

(înclien de aangifte voo r een ander clan den onclerteekenaar is 
gedaan, dan moet do hoedanigheid, waarin hij handelt, bij de onder-
teekening worden vermeld.) 

N.B. Hij , d ie eene aangifte voor zich zelven of voor een ander 
opzettelij k onjuist of onvolled ig doet, wordt, indien daaruit nadeel 
voor het Rijk kan ontstaan, gestraft met gevangenisstraf van t en 
hoogste zes maanden. 

1 In kolom A ook opgeven eigendom, bezwaard met fideï-commis. 

Kolom A, waarde van den vollon eigendom . 
B, het vruchtgebruik . . 
C, den blooten eigendom 

Totaal 

Geboren den 

NIET door den aangever in te vullen. 

Verded. bel. Ib. 

..... ..... 
00 
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2 Maart 1925. BESLUIT, betreffende beroep 
van R. E. Goudeau, weduwe van J. Th. 
Heering te 's -Gravenhage, in zake vrijstel
ling van den dienstplicht.. S. 56. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschik.kende op het beroep, ingesteld door 

R. E. Goudeau, weduwe van J. Th. Heeriag te 
's-Gravenhage, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Oorlog van 9 October 1924, VIIe 
Afd., n°. 374 V., waarbij aan haar zoon A. P. 
Heering vrijstelling van den dienstplicht wegens 
kostwinnerschap is geweigerd ; 

Den R aad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
21 Januari 1925, n°. 1194 (van 1924); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 26 Februari 1925, VIIe Afd., n°. 
307 v.; 

Overwegende : 
dat A. P. Heering reeds sedert 3 October 1924 

voor eerste oefening in werkelijken dienst is ; 
dat hij die oefening ongeveer half Maart a.s. 

zal hebben volbracht, zoodat hij het grootste 
gedeelte van zijn eerste oefening reeds achter 
den rug heeft ; 

dat derhalve de belangen van den dienst het 
wenschelijk maken aan A. P. Heering geen 
vrijstelling van den dienstplicht te verleenen ; 

Gezien de artikelen 15, 17 en 21 der Dienst
plichtwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de genoemde baslissing van Onzen ~finister 

van Oorlo~ te handhaven. 
Onze Mmister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat met de voo r
dracht van dien Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de geschillen van bestuur. 

's -Gravenhage, den 2den Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
(Uitqeq. 16 Mrt. 1925.) 

DEPARTEMENT 
VA OORLOG. 

VIIde Afd., N°. 307 V. 

ONDERWERP: 
Beroep in zake vrijstelling 

van den dienstplicht. 

's-Gravenhage, 26 Februari 1925. 

Aan de Koningin. 

De Raad van State, afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, heeft bij zijn hiernevens 
gevoegden brief van 21 Januari 1925, n°. 1194, 
advies uitgebracht omtrent het beroep, inge
steld door R. E. Goudeau, weduwe van J . Th. 
Heering te 's -Grai•enhage, tegen mijn beslissing 
van 9 October 1924, VIIe Afd., n°. 374 V., 
waarbij aan haar zoon A. P. Heering vrijstelling 
van. den dienstplicht wegens kostwinnerschap 
is geweigerd. 

De afdeeling is var, oordeel, dat met vernieti
ging van de bestreden beslissing aan A. P. 
Heering voor den tijd van één jaar vrijstelling 
van den dienstplicht behoort te worden ver
leend. Het daartoe strekkende door de af-

deeling opgemaakte ontwerp-besluit is van den 
volgenden inhoud : 

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

R. E. Goudeau, weduwe van J. Th. H eering 
te 's-Gravenhage tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Oorlog van 9 Octo ber 1924, 
VIIe Afdeeling, n°. 374 V., waarbij aan haar 
zoon A. P. Heering vrijstellin!, van den dienst
plicht wegens kostwinnerschap is geweigerd; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Januari 1925, n°. 1194 (van 1924) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 

Overwegende, dat de beslissin~ van Onzen 
Minister steunt op de overwe~mg, dat het 
verblijf van den dienstplichtige 10 werkelijken 
dienst niet tot gevolg zal hebben, dat voldoende 
middelen tot levensonderhoud komen te ont
breken aan degenen, als wier kostwinner hij zich 
beschouwt; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
hare andere kinderen niet al hun verdiensten 
kunnen afstaan en dat zij de verdiensten v::in 
den dienstplichtige niet ontberen kan ; 

Overwegende, dat, uit op grond van nader 
overgelegde ambtsberichten, ingewonnen naar 
aanlPiding van de openbare behandeling dezer 
zaak voor de Afdeelinb van den Raad van State 
voor de Geschillen van Bestuur moet worden 
aangenomen, dat door het verblijf in werkelijk.en 
dienst van den dienstplichtige voldoende mid
delen tot levensonderhoud aan het gezin, waar
toe hij behoort, zouden komen te ontbreken ; 
,, Gezien de Dienstplichtwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met vernietiging van de beslissing van Onzen 

Minister van Oorlog van 9 October 1924, 
VIIe Afdeeling. n°. 374 V., aan A. P. Heering 
te 's -Gravenha,ge voor den tijd van één jaar 
vrijstelling van den dienstplicht te verleenen. 

Onze lVlinister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeelin~ voor de Geschillen van Bestuur. 

De Minister van Oorwg," 

Voor zooveel de waarcleering van de gezins
omstandigheden betreft, kan ik mij, ook in 
verband met nader verkregen inlichtingen, 
met het oordeel van de afdeelin1:, vereenigen. 
Toch kan ik Uwe Majesteit niet voorstellen het 
door de afdeeling opgemaakte ontwerp-besluit 
te bekrachtigen. Ik veroorloof mij daarom
trent het volgende aan te voeren. 

Bepaalt het eerste lid van art. 17 der Dienst
plichtwet, dat vrijstelling wegens kost,vinner
schap wordt verleend aan hem, door wiens 
verblijf in werkelijken dienst voor eerste oefe
ning voldoende middelen tot levensonderhoud 
aan andere pP.rsonen ontbreken of zouden komen 
te ontbreken, het derde lid van vermeld artikel 
schenkt de bevoegdheid om, warnrner het 
iemand geldt, die reeds is ingelijfd, de vrijstelling 
niet te verleenen, zoo de belangen van der> 
dienst dit wenschelijk maken. In zulk een 
geval kan krachten~ art. 38 der Dienstplichtwet 
vergoeding wegens kostwinnerschap worden 
toegekend. 

H eedng nu is reeds sedert, 3 October 1924 
voor eerste oefening in werkelijken dienst en 
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zal die oefening half Maart a.s. hebben vol- ' 
bracht. Daar hij dus het grootste gedeelte 
zijner eerste oefening reeds achter den rug 
heeft, acht ik het in het belang van den dienst, 
dat zijn militaire opleiding wordt voltooid. 

Onder deze omstandigheden ben ik van 
meening, dat om redenen van dienstbelang 
aan Heering geen vrijstelling meer moet worden 
verleend 

Eerbiedig geef ik Uwe Maje~teit daarom in 
overweging !:iet mijnerzijds in dien zin opge
maakte ontwerp-besluit, dat mede hierbij is 
gevoegd, te bekrachtigen. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 

2 JJfaart 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Het staat wetenschappelijk thans wel 
vast, dat tarpen in de provincie Groningen 
meestal "wierden" genoemd, zijn in het 
N oord<"n van ons land vooral in de eerste 
eeuwen onzer jaartelling door de bewoners 
ontworpen vluchtheuvels, teneinde zich 
zelf en de hunnen benevens hun have bij 
hooge vloeden tegen het water te bescher
men. 

Indien zulke vluchtheuvels worden 
afgegraven heeft men ongetwijfeld te doen 
met slooping van grondwerk, vallend onder 
art. 2, l c van de Arbeidswet 1919, hetgeen 
alleen uitzondering zou lijden, wanneer 
de afgegraven grond moest dienen om 
het land, waartoe de terp of wierde behoort, 
vruchtbaarder te maken, in welk geval 
het afgraven geacht zou moeten worden 
te behooren tot de werkzaamheden in 
een onderneming van landbouw, waarop 
ingevolge art. l de wet niet van toepassing 
is. Waar in deze vaststaat, dat de afge
graven grond op kipkarren naar een scrup 
werd gebracht om daarmede naar elders 
te worden vervoerd, valt deze arbeid zeker 
niet onder de landbouwwerkzaamheden. 

(Arbeidswet art. 2.) 

Mrs. Fentener van Vlissingen, Segers, Hesse, 
Taverne. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Leeuwarden, requirant van ca satie 
tegen een vonnis van deze Rechtbank van den 
zes en twmtigsten November 1924, waarbij in 
hooger beroep is bevestigd een mondeling vonnis 
van het Kantongerecht te Dokkum van den 
l lden Juni 1924, bij hetwelk K. R., ter zake van 
het hem telastegelegde, van alle rechtsvervol 
ging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

Het bestreden vonnis houdt de bevestiging 
met overneming der gronden in van een in 
eersten aanleg mondeling gewezen vonnis, 
blijkens de aanteekening waarvan is bewezen 
verklaard. dat de beklaagde op 22 April 1924 
des namiddags omstreeks 5 uur te Ferwerd als 
hoofd en bestuurder van eene terpafgravings
onderneming, in welke onderneming op dat 
tijdstip in een aldaar gelegen in afgraving zijnde 
terp arbeid werd verricht, bestasinde in het 

afgraven van de terp en laden van kipkarren, 
door Rinze Wijnstok, Hendrik Fennema en 
Sytze Swart, niet heeft gezorgd, dat in die 
inrichting op eene plaats, die vrij toegankelijk 
was voor alle arbeiders in die inrichting werk
zaam, eene gedagteekende en door hem onder
teekende arbeidslijst, voldoende aan de in art. 68 
der Arbeidswet 1919 ge~even voorschriften, 
was op~ehane-en, zoodamg dat daarvan ge
makkeliJk kon worden kennis genomen. Bij 
dit mondelinge vonnis is het bewezen ver
klaarde echter niet strafbaar geoordeeld bij 
de Arbeidswet 1919, nocb bij eenige andere wet 
of eenige verordening en is rle beklaagde van 
alle rechtsvervolging ontslagen, zulks op deze 
gronden, dat een in afgraving zijnde terp als 
zoodanig niet is een fabriek of werkplaats in 
den zin der Arbeidswet 1919, dat zij niet valt 
onder artikel 2a dier wet en ook niet is een 
in slooping zijnd grond- of graafwerk. 

Bij tijdig ingediende memorie wordt als 
middel van cassatie aangevoerd : 

"Schending door niet-toepassing of verkeerde 
toepassing van art. 2iis 68, 83 van de Arbeids
wet 1919 in verband mer art. 247 Wetboek 
van Strafvordering. 

Tot toelichting wordt aangevoerd, dat een 
in afgraving zijnde terp een fabriek of werk
plaats is, krachtens art. 2 zoowel onder a als 
onder c der Arbeidswet 1919. 

Met het eerste kan ik mij niet vereenigen. 
Bij het afgraven van een terp worden geen 
voorwerpen of stoffen vervaardigd, veranderd, 
hersteld, versierd, afgewerkt of op andere wijze 
tot verkoop of gebruik geschikt of meer ge
schikt gemaakt, noch ook vernietigd en onder
gaan voorwerpen of stoffen ook geene tot het 
een of het ander strekkende bewerking. In het 
bijzonder wordt daar niet grond voor verkoop 
meer geschikt gemaakt, ook niet wanneer die 
grond - gelijk ruer het geval scrujnt te zijn 
geweest, doch niet feitelijk is vastgesteld - in 
kipkarren naar een schip wordt vervoerd ten 
einde te worden verkocht. Dit vervoeren 
toch is niets anders dan het afscheiden van 
kleine gedeelten van de terp, waardoor de 
grond, waaruit deze bestaat, voor den verkoop 
niet meer geschikt gemaakt wordt dan ruj reeds 
is, evenmin als wanneer in een winkel stukken 
vleesch of worst worden afgesneden om afzon
derlijk te worden verkocht, op hoedanig geval 
betrekking bad Uw arrest van 31 December 
1923 (W. 11151, N. J. 1924, 241). Zie ook uw 
arrest van 3 Maart 1924 (W. 11188 ; N. J. 
1924, 53S.) 

Daarentegen lijdt het bij mij geen twijfel, 
of een in afgraving ziJ.·nde terp is een in slooping 
zijnd grondwerk. Ik zie zelfs niet in, wat de 
Kantonrechter en de Rechtbank hebben ge
meend ruertegen te kunnen inbrengen. In de 
aanteekening van het vonnis van den Kan
tonrechter en uit het vonnis der Rechtbank 
zijn de gronden voor hunne meening op dit 
punt niet vermeld. Een terp is intusschen -
historisch staat dit, naa.r ik meen, wel vast -
een door menschenhanden uit grond vervaar
digd werk. Afgraving daarvan !.s derhalve 
slooping van een grondwerk. Z1J kan ook 
landbouwarbeid zijn, n.l. als de terpaarde op 
het eigen land van den terpeigenaar wordt 
gebracht, om dit te verbeteren, doch hiervan 
was in dit geval geen sprake. 
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Het middel is dus in zooverre gegrond. 
Ik concludeer, dat, het bestreden vonnis, 

alsmede het daarbij bevestigde in eersten aan
leg gewezen vonnis zullen worden vernietigd, 
voorzooverre bij het laatstbedoelde het be
wezenverklaarde niet strafbaar is verklaard 
en de beklaagde te dier zake van alle rechts
vervolging is ontslagen en bjj het eerstbedoelde 
het in eersten aanleg gewezen vonnis ook in 
deze opzichten is bevestigd, dat aan het be
wezen verklaarde met aanhaling der artt. l, 
2, 68 en 83 der Arbeidswet 1919 ,,n 23 en 91 
W. v. Sr. zal worden gegeven de benaming: 
als honfd en bestuurder eener onderneming, 
waarin arbeid wordt verricht in eene fabriek 
of werkplaats niet zorgen, dat in die inrichting 
op eene plaats, die vrij toegankelijk is voor 
alle arbeiders in de inrichting werkzaam een 
arbeidslij t, welke voldoet aan de in of krach
tens artikel 68 der Arbeidswet 1919 gegeven 
voorschriften, wordt opgehangen en opgehangen 
blijft, zoodanig dat daarvan gemakkelijk kan 
worden kennis genomen, en dat den beklaagde 
te dier zake zal worden opgelegd eene geld
boete van f 15 met bepaling, dat de boete bij 
gebreke van betaling zal worden vervangen 
door hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hesse: 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den reqmrant voorgesteld bij memorie, Jujdende: 
(Zie Concl. Adv.-Gen.); 

0 . dat bij het bevestigde vonnis, overeen
komstig de aanklacht bewezen is verklaard, 
dat, enz. (Zie Concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Kant,onrechter dit bewezen ver
klaarde niet strafbaar heeft geoordeeld op 
grond dat een in afgraving zijnde terp als 
zoodanig niet is een fabriek of werkplaats in den 
zin der Arbeidswet 1919, dat zij niet valt onder 
artikel 2a dier wet en ook niet is "een in slooping 
zijnd grond- of graafwerk" ; 

0. aangaande het tegen deze beslis ing voor
gestelde middel : 

dat het wetenschappelijk thans wel vaststaat, 
dat terpen, in de provincie Groningen meestal 
wierden genoemd, zijn in het Noorden van ons 
land vooral in de eerste eeuwen cnze.1 jear
tdling ,loor de bewoners opgeworpe11 vlucht
beuve,s, teneinde zich zelf en de hunnen hu
nevens hunne have bij hooge vl0eden tegen het 
water te beschermen ; 

dat, indien zulke vluchtheuvels worden afge
graven, men ongetwijfeld te doen heeft met 
sloofing van grondwerk, vallende on<'ler ar
tike 2, Ic van de Arbeidswet 1919, betgeen 
alleen u; tzondering zou lijden, 1.00 de afgegraven 
grond moest dienen om het land, waartoe de 
t crp of wierde behoort, vruchtbaarder te maken, 
in welk geval het aigraven geacht zou moeten 
worden te behooren tot de werkzaamheden in 
een onderneming van landbouw, waarop inge
volge artikel 1 de wet niet van toepassing is ; 

dat, waar in deze vaststaat, dat de afgegra7en 
~rond op kipkarren naa: een ~r.hip werd 1(9• 
oracht om daarmede naar elders te worden ver , 
voerd, deze arbeid zeker met onder de land
bouw-werkzaamheden valt; 

0. dat mitsdien ten onrechte het bewezen 
verklaarde niet strafbaar is geacht en de be-

klaagde deswege is ontslagen van rechtsver
volging, zood.at het bestreden vonnis evenals 
het daarbij bevestigde vonnis in zoover niet 
kunnen worden gehandhaafd ; 

Vernietigt beide vonnissen bovenvermeld, 
behalve wat betreft de bewezenverklaring ; 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0.: 
Qualificeert hetgeen bewezen is verklaard 

als hoofd en bestuurder eener onderneming, 
waarin arbeid wordt verricht in een fabriek 
of werkplaats niet zorgen, dat in die inrichting 
op eene 2laats, die vrij toegankelijk is voor 
alle arbeiders in de inrichting werkzaam, een 
gedagteekende en door hem ondert.eekende 
arbeidsljjst, welke voldoet aan de in of krachtens 
artikel 68 der Arbeidswet 1919 gegeven voor
schrift.en, wordt opgehangen en opgehangen 
blijft, zoodanig dat daarvan gemakkelijk kan 
worden kennis genomen ; 

Gezien de artikelen 1, 2, 68 en 83 der Ar
beidswet 1919, 23 en 91 Sr.; 

Veroordeelt den beklaagde tot een geldboete 
van één gulden en 

Bepaalt den duur der vervangende hechtenis 
op éen dag. (N. J.) 

2 Maart 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

H et uitbeenen van een Vierendeel 
(zgn . voet) waaraan door een of meer 
arbeiders wordt gewerkt, onafhankelijk 
van gedane bestellingen of door de koo
pers te kennen gegeven wensch, maakt 
het zich aan dien voet bevindend vleesch 
ten verkoop geschikt. Hieraan doet niet 
af de omstandigheid dat in bekl.'s winkel 
wel eens een geheele voet zou worden 
verkocht. 

Het bovenbedoelde "mtbeenen" stem
pelt bekl.'s winkel tot een "werkplaats" 
in den zin van art. 2 der Arbeidswet. 

De overtreding van art. 68 l a der Ar
beidswet kan niet gezegd worden te zijn 
gepleegd zooveel malen als er• personen 
op de arbeidslijst behoorden t e zijn ver
meld. Het niet zorgen dat in een werk
plaats een arbeidslijst is opgehangen 
levert eene overtreding op, al behoorden 
meerdere perronen op de ljjst te zijn ver
meld. QualiLcatie en straf ambtshalve 
verbeterd. 

(Arbeidswet art. 2 en 68). 

Mrs. F entener van Vlissingen, Segers, Hesse, 
Jhr. Feith en Taverne. 

G. M. P ., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
van 11 December 1924, waarbij, in hooger be
roep, met vernietiging van een op 19 September 
1924 door het Kanton~erecht te Rotterdam 
gedane uitspraak, requrrant is schuldig ver
klaard aan enz. (zie concl. Adv.-Gen.), en, 
met toepassing van de artt. 1, 2, 68, 83 der 
Arbeidswet 1919, 23 W. v. Sr. is veroordeeld 
tot twee geldboeten elk van vijftig cent, en een 
dag vervangende hechterus voor elke boete. 

Conclusie Adv.-Gen. J'lir. Besier: 
Bij het bestreden vonnis is behoudens de 

verzwarende omstandigheid van herhaling van 
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overtreding bewezen verklaard : dat de be
klaagde te Rotterdam op Vrijdag 18 Juli 1924 
des namiddags omstreeks te 33/. uur als hoofd 
van eene slagerijonderneming, terwijl toen in 
die onderneming in een werkplaats dier onder
neming, zijnde een besloten ruimte, waar voor 
die onderneming placht gewerkt te worden aan 
het tot verkoop en gebruik geschikt maken van 
vleesch - gevestigd in pand n°. 68a aan den 
Binnenweg te Rotterdam - de arbeiders H . 
Baggerman en W . Bruinse arbeid verrichtten, 
bestaande in wat betreft eerstgenoemde het 
doorhakken van beenderen en wat betreft 
laatstgenoemde het snijden van een been uit 
een stuk vleesch, niet heeft gezorgd, dat in 
·bovenvermelde inrichting op eene plaats, die 
vrij toegankelijk was voor alle arbeiders aldaar 
werkzaam, eene arbeidslijst als bedoeld in art. 
68 der Arbeidswet 1919 was opgehangen, zijnde 
toen aldaar geen arbeidslijst opgehangen geweest. 

De Rechtbank gaf aan het bewezen verklaarde 
de benaming : als hoofd eener onderneming, 
waarin arbeid wordt verricht in eene werkplaats, 
niet zorgen, dat in die inrichting op eene plaats, 
die vrij toegankelijk is voor a1le arbeiders in 
de inrichting werkzaam, eene geda~teekende 
en door hem onderteekende arbeidsliJst, welke 
voldoet aan de in of krachtens art. 68 der 
Arbeidswet 1919 gegeven voorschriften, is op
gehangen, zoodanig dat daarvan gemakkelijk 
kan worden kennis genomen, gepleegd terwijl 
nog geen twee jaren zijn verloopen sedert eene 
vroegere veroordeeling van den schuldige we
gens eene overtreding, als bedoeld in art. 83, 
1• lid d er Arbeidswet 1919 onherroepelijk is 
geworden, gepleegd t en opzichte van twee per
sonen in den loop van één dag. 

Te dier zake werd d e beklaagde veroordeeld 
in twee geldboeten elk van f 0.50, elke bij ge
breke van betaling te vervangen door hechtenis 
voor den tijd van één dag. 

Bij tijdig ingediende memorie voert de ver
oordeelde hiertegen als middel van cassatie 
aan : ,,Schending althans verkeerde toepassing 
van de artt. 2 sqq. van de Arbeidswet 1919." 

De bedoeling vari dit middel is blijkens de 
toelichting te betoogen, dat uit de zich voor
doende omstandigheden niet kon worden af
geleid, dat de in de dagvaarding bedoelde in
richting was eene fabriek of werkplaats in den 
zin der genoemde Wet, en in het bijzonder 
daar niet placht gewerkt te worden aan het 
tot verkoop of gebruik geschikt maken van 
vleesch. Eene rechtstreeksche schending van 
de voorschriften der Arbeidswet 1919 is hierin 
echter niet gelegen. 

Met het betoog der memorie kan ik mij ook 
niet vereenigen. Omtrent de wijze, waarop in 
deze inrichting voor beklaagdes onderneming 
gewerkt pleegt te worden, is blijkens het be
streden vonnis door de getuigen H. Baggerman 
en W. Bruinse eensluidend onder meer ver
klaard, dat het door · beklaagde aangekochte 
vee op het abattoir wordt geslacht en daarna 
in vierendeelen - voeten - naar voormeld 
pand (d. i. bedoelde inrichting) wordt gebracht; 
dat zoo'n voet dan door hem alleen of te zamen 
met zijn medegetuige in voormelden winkel 
wordt uitgebeend en het vleesch in groote 
stukken wordt gesneden van ± 15 K.G., dat 
de klanten in den regel geen grooter stukken 
koopen dan van 3 à 3½ K.G., dat in den winkel 

nooit geheel onuitgebeende "voeten" worden 
verkocht en zelfs in het geheel geen rundvleesch 
met been. Dit is reeds het geschikt maken 
van vleesch voor den verkoop, gelijk die in 
dezen winkel geschiedt en voor het gebruik, 
dat de klanten van dezen winkel daarvan 
maken. Het zou slechts anders zijn, indien -
gelijk in het geval, waarop 's Hoogen Raads 
arrest van 31 December 1923 (W. 11151, Ned. 
Jur. 1924, 241) betrekking had - het uitbeenen 
van het vleesch geschiedde naar gelang der 
bestellingen, dus volgens den telkens uitgespro
ken wensch der koopers. Immers op zich zelf 
is onuitgebeend vleesch voor verkoop of ge
bruik niet ongeschikt, zelfs niet in den vorm 
van geheele vierendeelen. Van uitbeenen vol
gens den telkens uitgesproken wensch d er 
koopers blijkt in dit geval echter niets. In 
beklaagdes winkel wordt het vleesch uitge
beend alvorens de koopers zich hebben aange
meld, blijkbaar omdat het eerst hierdoor ge
schikt wordt om aan de wenschen te voldoen 
van eventueele koopers, die zich in beklaagdes 
winkel van vleesch plegen te voorzien. Terecht 
is daarom door de Rechtbank die winkel aan
gemerkt als een fabriek of werkplaats . 

Toch zal het bestreden vonnis niet in zijn 
geheel kunnen worden gehandhaafd. De tegen• 
woordige opvattina van den Hoogen Raad, 
stilzwijgend neergeÎegd in de arresten van 16 
October 1922 (Ned. Jur. 1923, blz. 11) en van 
19 Maart 1923 (W. 11059, Ned. Jur. 1923, 815), 
schijnt te zijn, dat het niet zorgen voor d e 
aanwezigheid van een arbeidslijst niet is een 
overtreding welke gepleegd wordt ten aanzien 
van eiken persoon, wiens naam daarop behoorde 
voor te komen, zoodat door deze overtreding 
ook niet krachtens art. 83 der Arbeidswet 1919 
zoovele straffen kunnen worden opgelegd als 
het aantal dier personen bedraagt. In dit 
geval had naar deze opvatting slechts één straf 
mogen worden opgelegd. De laatste woorden 
der aan het feit gegeven benaming worden dan 
overtollig. 

Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd, doch alleen voorzoover be
treft de daarbij aan het bewezen verklaarde 
gegeven benaming en de opgelegde 8traffen, 
dat aan het bewezen verklaarde zal worden 
gegeven de benaming : ,,als hoofd eener onder
nemincr, waarin arbeid wordt verricht in eene 
werkpfaats, niet zorgen, dat in die inrichting 
op eene plaats, die vrij toegankelijk is voor 
alle arbaiders in die inrichting werkzaam, eene 
gedagteekende en door hem onderteekende 
arbeidslijst, welke voldoet aan de in of krach
tens art. 68 der Arbeidswet 1919 gegeven voor
schriften, is opgehangen, zoodanig dat daarvan 
gemakkelijk kan worden kennis genomen, ge
pleegd terwijl nog geen twee jaren zijn verloo
pen, sedert eene vroegere veroordeeling van den 
schuldige wegens eene overtreding, als bedoeld 
in art. 83, l • lid, der Arbeidswet 1919 onher
roepelijk is geworden" en dat de beklaagde te 
dier zake zal worden veroordeeld tot betaling 
van ééne geldboete van f 0.50, bij gebreke van 
betaling te vervangen door hechtenis voor den 
tijd van één dag. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
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Gelet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie: 

Scheniling, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 2, sqq van de Arbeidswet 1919; 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, dat enz. (zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank beklaagdes verweer, 
dat de arbeid, welke ten deze bewezen is ver
klaard slechts een deel uitmaakt van het win
kelbedrijf en dus zijn slagerswinkel niet stempelt 
tot een werkplaats in den zin der Arbeidswet 
1919, heeft verworpen en te dien aanzien heeft 
overwogen: 

dat immers het vleesch in vierendeelen -
zoogenaamde "voeten" - van het abattoir 
naar den winkel wordt vervoerd, maar dan nog 
ongeschikt is voor den verkoop, in den winkel ; 

dat de duur en de aard van den arbeid nog 
aan de "voeten" te verrichten, vóórdat het 
vleesch uitgebeend is en in stukken van ± 15 
Kilogram gereed ligt om daarna ten behoeve 
van de klanten als naar de bestelling stukken 
af te snijden, - zijnde die duur volgens de 
getuigenverklaringen, in het vonnis vermeld, 
ongeveer één uur - aantoonen dat hier van 
slachtersarbeid tot het geschikt maken van 
het vleesch voor den verkoop sprake is ; 

dat hetzelfde, zij het in mindere mate, geldt 
van het malen van het vleesch tot "gehakt" 
- hetgeen, blijkens in het vonnis opgenomen 
getuigenverklaringen, mede in requirants win
kel plaats heeft - en het hakken van de been
deren tot "soepbotten" ; 

dat dus de arbeid die in den winkel van 
beklaagde pleegt te worden verricht, deze doet 
vallen onder een "werkplaats" in den zin van 
art. 2 der Arbeidswet 1919; 

0 . dat requirant, bij de toelichting van zijn 
cassatiemiddel, voormeld verweer heeft her
haald· 

0. ~angaande een en ander: 
dat de strekking van het middel kennelijk 

deze is, dat de Rechtbank de bewezen verklaarde 
arbeid ten onrechte heeft beschouwd als het 
geschikt maken van vleesch tot verkoop of 
gebruik; 

dat echter het uitbeenen van vleesch, gelijk 
dit in requirants winkel geschiedt, te weten, 
niet het ontdoen van het vleesch van been, 
naar gelang der bestellingen overeenkomstig 
den telkens uitgesproken wensch der koopers, 
doch het bewerken, zoogenaamde "uitbeenen" 
van een voet, waaraan door een of meer arbei
ders wordt gewerkt onafhankelijk van gedane 
bestellingen of door de koopers te kennen ge
geven-wenschen, wel degelijk het zich aan dien 
voet bevindend vleesch ten verkoop geschikt 
maakt en hieraan niet afdoet de door requirant 
bij zijn memorie aangevoerde omstandigheid -
welke trouwens geen grondslag vindt in de in 
het vonnis opgenomen bewijsmiddelen - dat 
wel eens een geheele voet in zijn winkel zou 
worden verkocht ; 

dat, nû reeds het hier bewezen verklaarde 
uitbeenen een arbeid is, welke requirants winkel 
tot een "werkplaats" stempelt in den zin van 
art. 2 der Arbeidswet 1919, over het karakter 
van de andere werkzaamheden, welke, blijkens 
het vonnis, in dien winkel plaats vonden, geen 
beslissing behoeft te worden gegeven ; 

0. dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. voorts ambtshalve: 
dat overtreding van het bepaalde bij art. 68, 

la der Arbeidswet 1919 niet kan gezegd worden 
te zijn gepleegd zooveel malen als er personen 
op de arbeidslijst behoorden te zijn vermeld, 
zoodat de door de Rechtbank gegeven qualifi
catie en de opgelegde straf moeten worden 
gewijzigd als hieronder is aangegeven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis op voor
melde punten ; 

en Rechtdoende enz. : 
Qualificeert het bewezen verklaarde feit : 

als hoofd ee11er onderneming, waarin arbeid 
wordt verricht in eene werkplaats, niet zorgen, 
dat in die inrichting op eene plaats, die vrij 
toegankelijk is voor alle arbeiders in die in
richting werkzaam, eene ~edagteekende en door 
hem onderteekende arbeidslijst, welke voldoet 
aan de in of krachtens art. 68 der Arbeidswet 
1919 gegeven voorschriften, is opgehangen, 
zoodanig dat daarvan gemakkelijk kan worden 
kennis s.enomen, gepleegd terwijl nog geen twee 
jaren zijn verloopen, sedert eene vroegere ver
oordeeling van den schuldige wegens eene over
treiling, als bedoeld in art. 83, 1 • lid, der 
Arbeidswet 1919 onherroepelijk is geworden"; 

Veroordeelt requirant tot betaling van eene 
geldboete van vijftig cent, bij gebreke van be
taling te vervangen door hechtenis voor den 
tijd van één dag ; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de conclusie van den 
Adv.-Gen. Mr. Besier, die t. a. v. art. 2 der 
Arbeidswet verwijst naar H. R. 31 Dec. 1923 
N. J. 1924 blz. 241 en t. a . v. art. 68 la dezer 
wet naar H. R. 16 Oot. 1922 N. J. 1923 blz. 11 
en 19 Maart 1923 W. 11059 N. J. 1923 blz. 815]. 

(N. J .) 

3 Maart 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
eenige buitengewone maatregelen tot af
weniling van de pest en de Aziatische 
cholera en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 57. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat toepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 954), tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afweniling van eenige besmet
telijke ziekten en tot wering harer uitbreiiling 
en gevolgen noodzakelijk is wegens het voor
komen van pest en Aziatische cholera in enkele 
plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid. !lande! en Nijverheid van 21 Januari 
1925, n°. 68 H, afdeeline Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 24 
Februari 1925, n°. 41); 

Gelet op het nader ra! port van Onzen Minis
ter van Arbeid, Hande on Nijverheid van 28 
Februari 1925, n°. 317 H, afdeeling Volks
gezondheid ; 

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

ning van Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en met inachtneming van de door 
dezen ter voorkoming van verbreiding der be
smetting te geven voorschriften : 
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1°. onderzoek van personen en goederen op 
de aanwezigheid van pestsmetstoffen door mid
del van proefneming op dieren ; 

2°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van personen, oveileden aan de pest of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest ; 

3°. het verrichten van lijkopeningen op lijken 
van dieren, gestorven aan de post of verdacht 
van aan de pest lijdende te zijn geweest. 

2. Verboden is, tenzij met inachtm,ming van 
de door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid ter voorkoming van verbreiding der 
besmetting te gc,en voorschriften, het vervoer 
van stoffen, die pest- of cholora-smetstoffen be
vatten of verdacht worden dit te doen. 

3. Dit besluit, dat gedurende één jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
28 April 1925. 

Onze Minister van Arbeid. Handel en N,jver
heid is belast mot de uit,voering van dit besl•lit, 
dat in het Staaüblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van Sta.tl'. 

's-Gravenhage, den 3den Ma!trt 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 12 Maart 1925.) 

3 Maart 1925. BESLUIT tot aanvulling van het 
Koninklijk besluit van 28 Mei 1920 (Neder
landsch Staatsblad n°. 264, Indisch Staats
blad 1921 n°. 10), houdende vaststelling 
van nieuwe regelen omtrent het verleenen 
van geldelijke tegemoetkonling aan de 
nagefa,ten betrekkingen van in eP door den 
dienst omgekomen Europeesche en met 
dezen gelijkgestelde landsdienaren in Ne
derlandsch-lndië. S. 58. 

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

Koloniën van 2 Februari 1925, 8ste afdeeling, 
n°. 92; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Februari 1925, n°. 34) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onzen 
Minister van Koloniën, d.d. 28 Februari 1925, 
8ste afdeeling, n°. 33 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
1. In artikel 25 van het Reglement betref

fende de toekenning van pensioenen en onder
standen ten laste van de geldmiddelen van 
Nederlandsch-lndië aan de nagelaten bet rek
kingen van in en door den dienst omgekomen 
Europeesche en met dezen gelijkgestelde lands
dienaren, vastgesteld bij § 1 van Ons besluit 
van 28 Mei 1920 n°. 45 (Nederlandsch Staats
blad n°. 264, Indisch Staatsblad 1921 n°. 10) 
wordt in lid (1) tusschen "van" en "20 Januari 
1875" ingevoegd : ,,24 November 1859, n°. 70 
(Indisch Staatsblad 1860, n°. 27),". 

2. Het bepaalde sub 1 werkt terug tot den 
datum van inwerkingtreding van Ons genoemd 
besluit van 28 Mei 1920, n°. 45. 

Onze _1inister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 

en dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 
's -Gravenhage, den 3den Maart 1925. 

WILHELMINA. 
De ,lfinister van Koloniën, DE GnAAFF. 

(Uitgeg. 16 Mrt. 1925.) 

3 Maart 1925. BESLUIT, betreffende de Regts
pleging bij de Landmagt in Suriname 
(Gouverne-mentsblad 1913 n°. 73). S. 59. 

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

Kolonifo en van Justitie van 28 Januari 1925, 
lOde afdeeling, n°. 35 ; 

Gelet op de artikelen 128 en 168 van het 
Regeeringsreglement van Suriname ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Februari 1925, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 Maart 1925, lOde af 
deeling, n°. 20, en van 2 Maart 1925, 2de af
deeling A, n°. 859 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK L 
Alge-meene bepalingen. 

Art. 1. De rechtspleging bij de Land
macht in Suriname wordt uitgeoefend door: 

1 o. krijgsraden ; 
2°. het in Nederland gevestigde Hoog 

Militair Gerechtshof. 
2. Op de in het vorig artikel genoemde 

rechtspleging zijn de in Nederland geldende 
voorschriften van toepassing, voor zoover 
daarvan niet bij dit besluit is afgeweken. 

HOOFDSTUK Il. 
Bepalingen, waarbij van de daarneven 
ver-melde voor,;chriften van de Regtspleging 
bij de Landmagt geheel of ten deele is 

afgeweken. 
7, 10 en 

3. De bevoegdheid tot onderzoek van 11 
zaken en tot verwijzing naar den nlilitairen 
rechter, aan den Commandeerende-officier 
der troepen toekomende ten aanzien van 
onder zijne bevelen dienende militairen, 
wordt ten opzichte van in Suriname aan
wezige opper- en hoofdofficieren en van 
dien Commandant zelf in eerste en laatste 
ressort uitgeoefend door den Gouverneur. 
Alvorens omtrent de verwijzing naar den 
nlilitairen rechter te beslissen, wint hij het 
advies in van het Hof van Justitie. 

4. De in artikel 15 van de Regtspleging 15 
bij de Landmagt all.n het H oog Militair 
Gerechtshof toegekende bevoegdheid wordt 
in Suriname uitgeoefend door den Gouver
neur, na ingewonnen advies van het Hof 
van Justitie. 

21 en 
5. AJ.!e actief dienende en eervol ont-• 29 

slagen officieren der land- en zeemacht in 
Suriname zijn tot officier-commissaris be
noembaar. 

6. H et binnentreden tegen den wil van 88 
den rechthebbende van eene woning, be
doeld in het vierde lid van artikel 88 der 
Regtspleging bij de Landmagt, geschiedt :. 

1 °. in zaken die naar den krijgsraad 
zijn verwezen op last van het hoofd der 
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plaatselijke politie, die daarbij, desverkie
zende, tegenwoordig kan zijn; en 

2°. in zaken welke naar hunnen aard 
in eersten aanleg voor het Hoog Militair 
Gerechtshof moeten dienen, na kennisge
ving aan het hoofd der plaatselijke politie, 
die daarbij, desverkiezende, tegenwoordig 
kan zijn. 

113 en 
7. 1. Wanneer de Gouverneur een 114 

zaak naar den militairen rechter heeft 
verwezen, zendt hij de op die zaak betrek
king hebbende bescheiden, welke hem na 
afloop der informatiën moeten worden ter 
hand gesteld, ter verdere afdoening door 
aan het Hoog Militair Gerechtshof. 

2. Wanneer het in bijzondere gevallen 115 
niet mogelijk blijkt aan een op wettige 
wijze samengestelden krijgsraad de afdoe
ning van een zaak over te laten. verzoekt 
de Commandeerende-officier van het garni
zoen aan den Gouverneur onder opgave 
van redenen, dat de verdere afdoening van 
die zaak a3,n het Hoog Militair Gerechtshof 
zal worden opgedragen. De Gouverneur 
beslist op dit verzoek bij gemotiveerde be
schikking welke eventueel met de proces
stukken aan het Hoog Militair Gerechtshof 
wordt toegezonden. 

8. 1. Als raadslieden mogen worden 116 
gekozen of toegevoegd praktizijns in 
Siiriname de praktijk uitoefenende en 
voorts officieren, geen lid van den krijgs
raad, officier-commissaris of secretaris 
zijnde. De toevoeging geschiedt door 
den President van den Krijgsraad uit de 
daarvoor in aanmerking komende prakti
zijns en officieren volgens roo ter. 

?. . Bij weigering van een praktizijn 
om aan eene zoodanige toevoeging gevolg 
te geven, kan hij, op voordracht van den 
President van den Krijgsraad, door het 
Hof van Justitie ingevolge de desbetreffen
de bepalingen omtrent het toezicht over 
de handelingen der praktizijns worden 
gestraft. 

118 en 
9. 1. Suriname vormt één militair 134 

arrondissement. 
2. Tenzij de Gouverneur het tegendeel 

bepaalt, wordt Suriname ook als één garni
zoen aangemerkt. 

3. De bepaling van het tweede lid 
geldt alleen voor de toepassing van dit 
besluit en heeft dus geen invloed op de 
uitlegging van voorschriften van materieel 
strafrecht of van krijgstucht. 

10. Behalve uit een burger-rechtsge- 120 
leerde als President bestaat de krijgsraad 
uit twee door den Commandant benoemde 
tot de landmacht in Suriname behoorende 
officieren, daaronder begrepen tweede
luitenants, onverschillig van wolken leef-
tijd. 

121-124 
11. 1. Uit de leden van het Hof van 

Jnstitie benoemt de G0uverneur, telkens 
voor den duur van twee jaren, een president 
en een president-plaatsvervanger van den 
krijgsraad. 

2. De artikelen 121-124 van de Regts
pleging bij de Landmagt zijn op dezen 

president en op dezen president-plaats
vervanger niet van toepassing. 

12. Ret ambt van auditeur-militair 
wordt uitgeoefend door het openbaar 
ministerie bij het Hof van Justitie. 

13. Tot leden van den krijgsraad zijn, 
bij gebreke van actief dienendé officieren 
der Landmacht in Surina.me, officieren 
van de Zeemacht alsmede eervol ontslagen 
officieren van Land - en Zeemacht benoem
baar. 

14. 1. De praktizijn, als raadsman 
gekozen of toegevoegd, draagt ter terecht
zitting het costuum voor praktizijns. 

2. Ingeval de raadsman een praktizijn 
is en deze zich voor den krijgsraad oneer
biedig gedraagt, of 7,ich vergeet in onbe
tamelijke nitdrukkingen jegens de alge
meene verordeningen, den rechter of het 
openbaar gezacr, of zich met blijkbaar 
doel van belee~iging onbetamelijk uitlaat 
jegens partijen, getuigen of deskundigen, 
wordt hij door den president gewaar
schuwd of berispt, en kan hij op diens 
voordracht door het Hof van Justitie 
voor een tijd in de uitoefening van zijn 
beroep voor de rechterlijke colleges worden 

126 

131 

148 

geschorst. 
178 en 

15. De bepalingen van de artikelen 178 179 
en 179 van de Regtspleging bij de Land
magt blijven buiten toepassing. 

16. De uitlevering aan het militair 198 
gezag van in beslag genomen stukken van 
overtuiging, bedoeld in het laatste lid van 
artikel 198 van de Regtspleging bij de 
Landmagt, geschiedt bij veroordeeling 
wegens overtreding van artikel 451, 1 °., 
van het Wetboek van Strafrecht voor de 
Kolonie Suriname (Gouvernementsblad 1911 
n°. 1). 

17. Recht van appèl of hooger beroep 235 
van een vonnis, bij den Krijgsraad gewezen 
op eene beweerde onbevoegdheid van den 
officier-commissaris of van den rechter om 
in eene zaak informatiën te nemen of uit
spraak te doen, staat in Suriname open 
op den Gouverneur, die daarop, na inge
wonnen advies van het Hof van Justitie, 
beslist. 

18. De bevoegdheid van het Hoog 241 
Mfütair Gerechtshof, omschreven in artikel 
241 van de Regtspleging bij de Landmagt, 
komt in Suriname toe aan den Gouverneur, 
die beslist na ingewonnen ad vies van het 
Hof van Justitie. 

19. De president van een krijgsraad te 245 
velde behoeft geen hoofd-officier te zijn. 

250 en 
20. Bij de krijgsraden te velde benoemt 251 

de Commandeerende-officier een auditeur
militair. Daartoe wordt zoo mogelijk 
iemand aangewezen, die den graad van 
doctor in de rechtswetenschap of de hoe
danigheid van meester in de rechten aan 
eene Nederlandsche Universiteit heeft ver
worven. 

21. De auditeur-militair is bevoegd de 274 
nasporing van strafbare feiten, waarvan 
de cognitie aan den krijgsraad is opge
dragen, te bevelen aan de ambtenaren en 
beambten vermeld in artikel 8, 1°.-6°., 
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van het Wetboek van Strafvordering voor 
de Kolonie Suriname. 

22. De auditeur-militair is verplicht 276 
de bevelen na te komen, welke hem in 
zijn_e ambtsbetrekking door den Advocaat
Fiscaal en door den Gouverneur worden 
gegeven. 

373 en 
23. De president en de president-plaats- 374 

vervanger, alsmede de leden van het 
Open baar Ministerie bij het Hof van 
Justitie, ambtshalve belast met de functiën 
van auditeur-militair, leggen den eed (de 
belofte) af in handen van den Go.uver
neur. 

Adel. Bep. Art. I 
24. De in het tweede lid bedoelde 

at·tikelen gelden alleen in strafzaken 
wegens misdrijven of wegens de overtre
dingen, bedoeld in de art-ikelen 444 en 445 
van het Wetboek van Strafrecht voor de 
Kolonie Suriname ; zij worden niet toe
gepast in het proces tegen voortvluch
tigen. 

Add. Bep. Art. II 
25. Het arrest van den beklaagde kan 

worden ten uitvoer gelegd op den voet van 
de krijgstuchtelijke straffen van stads-, 
kwartier- of kamerarrest. 

Add. Bep. Art. XI 
26. Dit artikel wordt in Suriname niet 

toegepast zoolang de straf van berisping 
daar nog niet geldt. 

Add. Bep. Art. XII 
27. Het bepaalde in het eerste lid vindt 

enkel toepassing ten aanzien van ouders 
of voogden, die eene bekende verblijfplaats 
binnen de kolonie hebben. 

Add. Bep. Art. XIII 
28. Ten aanzien van de toepasselijkheid 

van artikel XI wordt verwezen naar 
artikel 26. 

HOOFDSTUK III. 
Bepalingen, waarbij van de daarneven 
vermelde voorschriften van de Provisionele 
Instructie voor het Hoog Militair Geregts-

hof geheel of ten deele is afgeweken. 
29 en 

29. 1. Tot het nemen van informatiën 31 
in zaken, welke in eersten aanleg voor het 
Hoog Militair Gerechtshof moeten worden 
gebracht, wordt in Suriname aangewezen 
de President van den Krijgsraad. 

2. Informatiën in Suriname in andere 
zaken dan de in het eerstè lid bedoelde 
worden opgedragen aan den officier
commissaris. 

30. De voor het Hoog Militair Gerechts- 66 
hof bestemde rapporten van officieren die 
het bevel hebben gevoerd over het garni
zoen of van eenige stad, sterkte of post 
welke aan den vijand is overgegaan, 
worden, zoo mogelijk door tusschenkomst 
van den Gouverneur, aan Onzen Minister 
van Koloniën ingezonden. 

31. 1. Zoowel in zaken van overtre- 75 
dingen, welke in eersten aanleg door het 
Hoog Militair Gerechtshof moeten worden 
behandeld als ingeval van hooger beroep 
als bij de behandeling door het Hoog 
Militair Gerechtshof van bezwaren tegen 

straffen, verblijft de beklaagde, de appellant 
of de klager in den regel in Suriname. 

2. Hij wordt alleen dan opgeroepen om 
in persoon voor het Hoog Militair Gerechts
hof te verschijnen : 

1 °. wanneer het Hof het nootlig oordeelt; 
2°. op zijn verzoek. 
3. Getuigen, deskundigen en tolken 

worden alleen opgeroepen om in persoon 
voor het Hoog Militair Gerechtshof te 
verschijnen, wanneer het Hof het noodig 
oordeelt. 

32. Voor de verwijzing van in Suriname 
aanwezige opper- en hoofdofficieren en van 
den Commandant van de Troepen wordt 
verwezen naar artikel 3 van dit besluit. 

33. De dagvaarding geschiedt zoo 
spoedig mogelijk nadat de stukken in han
den van den Advocaat-Fiscaal zijn gesteld. 

34. Wanneer de beklaagde zich in 
Suriname bevindt, geschiedt de uitspraak 
van door het Hoog Militair Gerechtshof 
gewezen sententiën door den Secretaris in 
eene openbare zitting van den krijgsraad, 
zooals die alsdan zal zijn samengesteld, 
in tegenwoordigheid van den beklaagde. 

35. De tenuitvoerlegging van senten
tiën en disrositiën van het Hoog Militair 
Gerechtsho geschiedt in dat geval op 
bevel van den auditeur-militair. 

76 

76a 

77 

79 

114en 
36. Het Hoog Militair Gerechtshof 117 

oefent geen toezicht uit op de zich in 
Suriname bevindende gevangenissen of 
huizen van verzekerde bewaring, noch op 
de daarin aanwezige gevangenen. 

37. 1. Onverminderd het bepaalde in 126 
het derde lid van dit artikel wordt aan de 
zich in Suriname bevindende personen, 
die ingevolge dit besluit worden opgeroepen 
om in persoon voor het Hoog Militair 
Gerechtshof te verschijnen, ten laste van 
's Rijksschatkist overtocht naar Nederland 
verleend en zoo noodig ook terug. De 
overtocht wordt door militairen volbracht 
in de klasse waarin z~j volgens het over
tochtsreglement behooren te reizen. Voor 
andere personen wordt de klasse door den 
Gouverneur bepaald. 

2. Voor zoover zij zich niet in verzeker
de bewaring bevinden, hebben de in het 
vorig lid bedoelde personen bovendien 
recht op een vergoeding voor verblijfkosten 
volgens een door Ons vast te stellen tarief. 

3. Het Hof bepaalt bij de sententie, of, 
en zoo . ja, tot welk bedrag, de kosten van 
den overtocht en de vergoeding voor ver
blijfkosten van den beklaagde of den klager 
en van de getuigen, de deskundigen of de 
tolken ten laste van den schuldige komen. 

4. .Die kosten komen echter, zoowel 
wat den beklaagde als de getuigen, des
kundigen en tolken betreft, in eersten 
aanleg geheel voor rekening van 's Rijks 
schatkist. In het tweede geval, bedoeld 
sub 2°. van het tweede lid van artikel 31 
van dit besluit, wordt aan den beklaagde 
van Rijkswege noch overtocht, noch eenige 
vergoeding verleend, tenzij het Hoog 
Militair Gerechtshof, vóórdat hij de reis 
aanvaardde, had beslist, dat die overkomst 
ook door het College noodig werd geacht. 
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HOOFDSTUK IV. 
Slotbepalingen. 

38. Eene bij vonnis van den krijgsraad 
opgelegde straf, welke bij latere behande
ling der zaak door het Hoog Militair 
Gerechtshof ongewijzigd is gebleven wordt 
ten aanzien van artikel 39, eerste lid, van 
het Reglement op het beleid der regeering 
in de Xolonie Suriname beschouwd als 
eene in de kolonie opgelegde straf. 

39. 1. Dit besluit treedt in werking 
op 1 April 1925. 

2. Op dat tijdstip wordt ingetrokken 
Ons besluit van 30 Januari 1915 (Staatsblad 
n°. 33, Gouvernementsblad no. 11), zooals 
dat werd gewijzigd bij Onze besluiten van 
24 Juni 1915 (Staatsblad n°. 294, Gouverne
mentsblad n°. 55) en van 31 Maart 1922 
(Staatsblad n°. 162, Gouvernementsblad 
n°. 69). 

Onze M:inisters van Koloniën en van 
Justitie zijn, ieder voor zoo veel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 12 Mrt. 1925.) 

3 Maart _1925. __ BESI.UIT, betreffende de :R,egts
plegmg b1J de Landmagt in Curaçao 
(Publicatieblad 1914 n°. 2). S. 60. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze M:inisters van 

Koloniën en van Justitie van 28 ,lanu,i,ri 1925 
lOde afdeeling, n°. 35 ; ' 

Gel~t op de artikelen 149 en 189 van het 
Regeeringsreglement van Curaçao ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Februari 1925, n°. 32\ ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 2 Maart 1925, l0de afdeeling, 
n°. 20, en van 2 Maart 1925, 2de afdeeling A, 
n°. 859; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 

HOOFDSTUK l. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De rechtspleging bij de land
macht in Curaçao wordt uitgeoefend door : 

l 0 • krijgsraden ; 
2°. het in Nederland gevestigde Hoog 

~filitair Gerechtshof. 
2. Op de in het vorig artikel genoemde 

rechtspleging zijn de in Nederland geldende 
voorschriften van toepassing, voor zoover 
daarvan niet bij dit besluit is afgeweken. 

HOOFDSTUK Il. 
Bepalingen, waarbij van de daarneven 
vennelde voorschriften van de Regtspleging 
b1J de Landmagt geheel of ten deele is 

afgeweken. 
7, 10 en 

3. De bevoegdheid tot onderzoek van 11 
zaken en tot verwijzing naar den militairen 
rechter, aan den Commandeerende-Officier 

der Troepen toekomende ten aanzien van 
onder zijne bevelen dienende militairen, 
wordt ten opzichte van in Curaçao aan
wezige opper- en hoofdofficieren en van 
dien Commandant zelf in eerste en laatste 
res ort uitgeoefend door den Gouverneur. 
Alvorens omtrent de verwijzing naar den 
militairen rechter te beslis~en, wint hij het 
advies in van het Hof van Justitie. 

__ 4. De in artikel 15 van de Regtspleging 15 
b1J de Landmagt a8n het Hoog M:ilitair 
Gerechtshof toegekende bevoegdheid wordt 
in Curaçao uitgeoefend door den Gouver
neur, na ingewonnen advies van het Hof 
van Justitie. 

21 en 
5. Alle actief dienende en eervol ont- 29 

slagen officieren der land- en zeemacht in 
Curaçao zijn tot Officier-commissaris be
noembaar. 

6. Het binnentreden tegen den wil van 88 
den rechthebbende van eene woning, be
doeld in het vierde lid van artikel 88 der 
Regtspleging bij de Landmagt geschiedt : 

1°. in zaken die naar den Krijgsraad 
z\jn verwezen op last van het hoofd der 
plaatselijke polit-ie. die daarbij desverkie
zende tegenwoordig kan zijn ; en 

2°. in zaken welke naar hunnen aard 
in eersten aanleg voor het Hoog Militair 
Gerechtshof moeten dienen, na kennis
geving aan het hoofd der plaatselijke 
politie, die daarbij desverkiezende tegen
woordig kan zijn. 

113 en 
7. 1. Wanneer de Gouverneur een 114 

zaak naar den militairen rechter heeft 
verwezen. zendt hij de op die zaak betrek
king hebbende bescheiden, welke hem na 
afloop der informatiën moeten worden ter 
hand gesteld, ter verdere afdoening door 
aan het Hoog M:ilitair Gerechtshof . 

. 2. Wani:i:eer 1:et in bijzondere gevallen 115 
met mogehJk bhJkt aan een op wettige 
wijze samengestelden krijgsraad de af
doening van een zaak over te laten, ver
zoekt de Commandeerende-Officier van het 
Garnizoen aan den Gouverneur onder 
opgave van redenen, dat de verdere 
afdoening van die zaak aan het Hoog 
Militair Gerechtshof zal worden opgedragen. 
De Gouverneur beslist op dit verzoek bij 
gemotiveerde beschikking, welke eventueel 
met de processtukken aan het Hoog 
Militair Gerechtshof wordt toegezonden. 

8. 1. Als raadslieden mogen worden 116 
gekozen of toegevoegd prakt,izijns, in 
Curaçao de praktijk uitoefenende en voorts 
officieren, geen lid van den krijgsraad, 
officier-commissaris of secretaris zijnde. 
De toevoegin{{ geschiedt_ door den President 
van den KnJgsraad mt de daarvoor in 
aanmerking komende praktizijns en offi
cieren volgens rooster. 

2. B\i weigering van een praktizijn om 
aan eene zoodanige toevoeging gevolg te 
geven, kan hij , op voordracht van den 
President van den Krijgsraa-d door het 
Hof van Justitie ingevolge de desbetreffen
de bepalingen omtrent het toezicht over 
de handelingen der praktizijns worden 
gestraft. 
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118 en 
9. 1. Curaçao vormt één militair 134 

arrondissement. 
2. Tenzij de Gouverneur het t egendeel 

bepaalt, wordt Curaçao ook als één garni
zoen aangemerkt. 

3. Deze bepaling van het tweede lid 
geldt alleen voor de t oepassing van dit 
besluit en heeft dus geen invloed op de 
uitlegging van voorschriften van materieel 
strafrecht of van krijgstucht. 

10. Behalve uit een burger-rechtsge- 120 
leerde als President bestaat de krijgsra.ad 
uit twee door den Commandant benoemde 
t ot de landmacht in Curaçao behoorende 
officieren, daaronder begrepen tweede-luite
n ants , onverschillig van welken leeftijd. 

121- 124 
11 . 1. Uit de leden van het H of van 

Justitie benoemt de Gouverneur, telkens 
voor den duur van twee jaren, een president 
en een president-plaatsvervanger van den 
krijgsraad. 

2. De artikelen 121- 124 van de Regts 
pleging bij de Landmagt zijn op dezen 
president en op dezen president-plaats
vervanger niet van toepassing. 

12. H et ambt van auditeur-militair 126 
wordt uitgeoefend door het Openbaar 
Ministerie bij het H of van J ustitie. 

13. Tot leden van den Krijgsraad zijn , 131 
bij gebreke van actief dienende officieren 
der landmacht in Curaçao, officieren van 
de zeemacht alsmede eervol ontslagen 
officieren van land- en zeemacht benoem
baar. 

14. 1. De prakt-izijn, als raadsman 148 
gekozen of t oegevoegd, draagt ter terecht
zitting het coRtuum voor praktizijns. 

2. Ingeval de raadsman een prak t izijn 
is en deze zich voor den krijgsraad oneer
biedig gedraagt, of zich vergeet in onbe
t a melijke uitdrukkingen jegens de alge
meene verordeningen, den rechter of het 
openbaar gezag, of zich met blijkbaar doel 
van beleediging onbetamelijk uitlaat jegens 
partijen, getuigen of deskundigen, wordt 
hij door den president gewaarschuwd of 
berispt, en kan hij op diens voordracht door 
het H of van Justitie voor een tijd in de 
uitoefening van zijn beroep voor de rech
terlijke colleges worden geschorst. 

178, 
15. De bepalingen van de artikelen 178 179 

e n 179 van de R egtsples:ing bij de Landmagt 
blijven buiten toepassmg. 

16. De uitlevering aan het militair gezag 198 
van in beslag genomen stukken van over
tuis:ing, bedoeld in het laat ste lid van 
artikel 198 van de R egtspleging bij de 
Landmagt, geschiedt bij veroordeeling 
wegens over treding van artikel 459, 1 °. van 
het Wetboek van Strafrecht voor de Kolo-
nie Curaçao. 

17. Recht van appèl of hooger beroep 235 
van een vonnis bij den Krijgsraad gewezen 
op eene beweerde onbevoegdheid van den 
offic:ier-commissaris of van den rechter om 
in eene zaak informatiën te nemen of uit
spraak te doen, staat in Curaçao open op 
den Gouverneur, die daarop, na ingewonnen 
advies van het H of van Justitie, beslist. 

18. De bevoegdheid van het Hoog 241 
Militair Gerecht shof, omschreven in artikel 
241 van de Regtspleging bij de Landmagt, 
komt in Curaçao toe aan den Gouverneur, 
die beslist na ingewonnen advies van het 
H of van Justitie. 

19. De president van den krijgsraad te 245 
velde behoeft geen hoofd-officier te zijn. 

250, 
20. Bij de krijgsraden t e velde benoemt 251 

de Commandeerende-Officier een auditeur
militair. Daartoe wordt zoo mogelijk 
iemand aangewezen, die den graad van 
doctor in de rechtswetenschap of de hoe
danigheid van meester in de rechten aan 
eene Nederlandsche Unive~iteit heeft 'Ver
,vo rven. 

21. De auditeur-militair is bevoegd de 
nasporinl): van strafbare fe iten, waarvan 
de cognitie aan den krijgs ra.ad is opgedragen, 
te bevelen aan de ambtenaren en beambten 
vermeld in artikel 8, sub 1°.-6°. van het 
Wetboek van Strafvordering voor de ko
lonie Curaçao. 

22. De auditeur-militair is verplicht de 
bevelen na te komen, welke hem in zijne 
ambtsbetrekking door den Advocaat
fiscaal en door den Gouverneur worden 
gegeven. 

274 

276 

373, 
23. De President en de President- 374 

plaatsvervanger, alsmede de leden van het 
Openbaar Ministerie bij het Hof van Justi-
t ie, ambtshalve belast met de functiën 
van auditeur-militair, leggen den eed (de 
belofte) af in handen van den Gouver-
neur. 

Add. Bep. Art. I 
24. De in het tweede lid bedoelde arti

kelen gelden alleen in strafzaken wegens 
misdrijven of wegens de overtredingen, 
bedoeld in de artikelen 451 en 452 van het 
Wetboek van Strafrecht voor de kolonie 
Curaçao ; zij worden niet toegepast in het 
proces tegen voortvluchtigen. 

Add. Bep. Art. II. 
25. Het a rrest van den beklaagde kan 

worden tea uitvoer gelegd op den voet van 
de krijgsturhtelijke straffen van stads-, 
kwartier- of kamerarrest. 

Add. Bep. Art. XI 
26. Dit artikel wordt in Curaçao niet 

toegepast zoolang de straf van berisping 
daar nog niet geldt. 

Adel. Bep. Art. XII 
27. H et bepaalde in het eerste lid vindt 

enkel toepassing ten aanzien van ouders of 
voogden, die eene bekende verblijfplaats 
binnen de kolonie hebben. 

Add. Bep. Art. XIII 
28. Ten aanzien van de toepasselijk

heid van art. XI wordt verwezen naa r 
artikel 26. 

HOOFDSTUK III. 

Bepalingen, waarbij van de daarneven 
verrnelde voorschriften van de Provisioneele 
Instructie voor het Hoog Militair Gerechts-

hof geheel of ten deele is afgeweken. 

29. 1. Tot het nemen van informatiën 
in zaken, welke in eer$ten aanleg voor het 

29, 
31 
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H oog Militair Gerechtshof moeten worden 
gebracht, wordt in Curru;ao aangewezen de 
President van den Krijgsraad. 

2. Informatiën in Curaçao in andere 
zaken dan de in het eerste lid bedoelde 
worden opgedragen aan den officier
commissaris. 

30. De voor het Hoog Militair Gerechts- 66 
hof bestemde rapporten van officieren, die 
het bevel hebben gevoerd over het garni
zoen of van oenige stad, sterkte of post, 
welke aan den vijand is overgegaan, 
worden, zoo mogelijk door tusschenkomst 
van den Gouverneur, aan Onzen Minister 
van Koloniën ingezonden. 

31. 1. Zoowel in zaken viin overtre- 75 
dingen, welke in eersten aanleg door het 
Hoog Militair Gerechtshof moeten worden 
behandeld, als in geval van hooger beroep 
en b\j de behandeling door het Hoog 
Militair Gerer.htshof van bezwaren tegen 
straffen, verblijft de beklaagde, de appel-
lant of de klager in den regel in Curaçao. 

2. Hij wordt alleen dan opgeroepen om 
in persoon voor het Hoog Militair Gerechts
hof te verschijnen : 

1 °. wanneer het Hof het noodig oor
deelt; 

2°. op zijn verzoek. 
3. Getuigen, deskundigen en tolken 

worden alleen opgeroepen om in persoon 
voor het Hoog Militair Gerechtshof te 
verschijnen, wanneer het Hof het noodig 
oordeelt. 

32. Voor verwij zing van in Curaçao 76 
aanwezige opper- en hoofd-officieren en van 
den Commandant van de Troepen wordt 
verwezen naar artikel 3 van dit besluit. 

33. De dagvaarding geschiedt zoo 76a 
spoedig mogelijk nadat de stukken in 
handen van den Advocaat-Fiscaal zijn 
gesteld. 

34. Wanneer de beklaagde zich in 
Ciiraçao bevindt, geschiedt de uitspraak 77 
van door het Hoog Militair Gerechtshof 
gewezen sententiën door den Secretaris in 
eene openbare zitting van den Krijgsraad, 
zooals die alsdan zal zijn samengesteld, in 
t egenwoordigheid van den beklaagde. 

35. De tenuitvoerlegging van sententiën 79 
en dispositiën van het Hoog 1\1.ilitair 
Gerechtshof geschiedt in dat geval op 
bevel van den auditeur-militair. 

114-117 
36. Het Hoog Militair Gerechtshof 

oefent geen toezicht uit op de zich in 
Ciiraçao bevindende gevangenissen of hui
zen van verzekerde bewaring, noch op de 
daarin aanwezige gevangenen. 

37. 1. Onverminderd het bepaalde in 126 
het derde lid van dit artikel wordt aan de 
zich in Curaçao bevindende personen, die 
ingevolge dit besluit worden opgeroepen 
om in persoon voor het Hoog Militair 
Gerechtshof te verschijnen, t.en laste van 
's Rijks schatkist overtocht naar Nederland 
verleend en zoo noodig ook terug. De 
overtocht wordt door militairen volbracht 
in de klasse, waarin zij volgens het over
tochtsreglement behooren te reizen. Voor 
andere personen wordt de klasse door den 
Gouverneur bepaald. 

1925. 

2. Voor zoover z~j zich niet m verze
kerde bewaring bevinden, hebben de in 
het vorig lid bedoelde personen bovendien 
recht op eene vergoeding voor verblijf
kosten volgens een door Ons vast te stellen 
tarief. 

3. Het Hof bepaalt bij de sententie, 
of, en zoo ja, tot welk bedrag, de kosten 
van den overtocht en de vergoeding voor 
verblijfkosten van den beklaagde of den 
klager en van de getuigen, de deskundigen 
of de tolken t en laste van den schuldige 
komen. 

4. Die kosten komen echter, zoowel 
wat den beklaagde als de getuigen, des
kundigen en tolken betreft, in eersten 
aanleg voor rekening van 's Rijks schatkist. 
In het geval, bedoeld sub 2°. van het 
tweede lid van artikel 31 van dit besluit 
wordt aan den beklaagde van Rijkswege 
noch overtocht, noch eenige vergoeding 
verleend, tenzij het H oog Militair Gerechts
hof, vóórdat hij de reis aanvaardde, had 
beslist dat die overkomst ook door het 
College noodig werd geacht. 

H OOFDSTUK IV. 
Slotbepalingen. 

38. Eene bij vonnis van den Krijgsraad 
opgelegde straf, welke bij latere behandeling 
der zaak door het Hoog Militair Gerechts
hof ongewijzigd is gebleven, wordt ten 
aanzien van artikel 39, eerste lid, van het 
reglement op het beleid der regering in de 
Kolonie Curaçao, beschouwd als eene in de 
Kolonie opgelegde straf. 

39. 1. Dit besluit treedt in werking 
op 1 April 1925. 

2. Op dat tijdstip wordt ingetrokken 
Ons besluit van 23 December 1914 (Staats
blad no. 611, Publicatieblad 1915, . n°. 13), 
zooals dat werd gewijzigd bij Onze besluiten 
van 24 Juni 1915 (Staatsblad n°. 293, 
Publicatieblad n°. 51), en van 31 Maart 
1922 (Staatsblad n°. 163, Publicatieblad 
n°. 48). 

Onze Ministers van Koloniën en van 
Justitie zijn, ieder voor zoo veel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 3den Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 12 Mrt. 1925.) 

3 Maart 1925. BESl,UIT tot ,,,ijziging van het 
Koninklijk besluit van 9 September 1924, 
(Staatsblad n°. 441a) tot nadere regeling 
van de bezoldiging van de l\lini8ters, hoof
den der Departementen van Algemeen 
bestuur. S. 61. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen l\Iinister vaµ 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Voorzitter 
van den Raad van Ministers van 14 Februari 
1925, n°. 52, K abinet M.R. ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
24 Februari 1925, n°. 31 ; 

9 
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Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 2 Maart 1925, n°. 69, 
Kabinet M.R. ; 

Overwesende, dat het wenschelijk is om 
Ons besluit van 9 September 1924 (Staatsblad 
n°. 441a) te wijzigen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van 1 Januari 1925 in voren

genoemd besluit de navolgende wijzigingen 
aan te brengen : 

I De punt achter het bepaalde sub b wordt 
vervangen door een punt-komma; 

II. na het bepaalde sub b wordt opgenomen 
de volgende bepaling : 

c. art. 21 van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1925 is ten aanzien 
van de Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen Bestuur, van toepassing. 

Onze Ministers, Hoofden der Departementen 
van Algemeen bestuur zijn belast met de uit
voering van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's -Gravenhage, den 3den Maart 1925. 
WILHELMrnA. 

De Jf inister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, Vaorzitter van den· Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 16 Mrt. 1925.) 

3 Maart 1925. KoND1K.LIJK BESLUIT. 
Een onderwijzeres die tijdelijk met de 

waarneming van het hoofdschap is belast, 
doch niet den voor een schoolhoofd ver
eischten leeftijd bezit en niet in het bezit 
is van de hoofdakte, kan niet als hoofd 
der school voor vergoeding in aanmerking 
komen. 

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

het Bestuur v,m de Onze-Lieve-Vrouwestichting 
te Amersfoort, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 29 October 1924, n°. 14022, 
Afd. L . 0. F. tot vaststelling der Rijksvergoe
ding bedoeld in art. 97 der Lager-Onderwijswet 
1920, over het jaar 1923, ten behoeve van de 
bijzondere lagere school voor meisjes aldaar, 
Muurhuizen 45 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderw~js en het bewaarschoolonderwijs) van 
3 Januari 1925, n°. 5618 A; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 Februari 1925, n°. 78; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 Maart 1925, n°. 3128, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen bij bovengenoemde beslissing 
het bedrag der Rijksvergoeding, bedoeld in 
art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920, over het 
jaar 1923 ten behoeve van de genoemde school 
heeft bepaald op f 19,948.60, daarbij onder 
meer overwegende dat het aantal leerlingen 
ov.er 1922 dezer school voor gewoon lager 
onderwijs, berekend volgens de tellingen op de 
data, genoemd in art. 28, 6• lid, der Lager
Onderwijswet 1920, bedroeg 381 ; dat in ver
band hiermede, krachtens het be)?aalde in het 
2• lid van art. 28 der ongewijzigde Lager 

Onderwijswet 1920, juncto art. LXI V par. 2 
der wet van 16 Februari 1923 ( . 38), wat het 
jaar 1923 betreft, de rijksvergoeding kan 
worden verleend voxr tien leerkrachten, het 
hoofd inbegrepen; dat deze vergoeding mits
dien ook kan worden verleend voor C. W. van Os 
over het geheele jaar 1923; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert 
dat in de beschikking van Onzen Minister wordt 
medegedeeld, dat voor het jaar 1923 Rijks
vergoeding kan worden verleend over tien 
leerkrachten, terwijl ~edurende het tijdvak 
19 April tot en met 30 September 1923 slechts 
9 leerkrachten werden ,ergoed ; dat het bestuur 
daarom meent over dit tijdvak aanspraak op 
vergoeding te mogen maken voor de onder
wijzeres K. A. Klaverveld ten bedrage van 
f 871.20; 

0. dat voor deze school over het jaar 1923 
aanspraak kan worden gemaakt op vergoeding 
voor 1 hoofd en voor 9 ond rwijzers van bij 
stand; 

dat Onze Minister met inachtneming hiervan 
de Rijk ,ergoecling voor deze school heeft 
berekend en met name over het geheele jaar 
vergoeding is gegeven voor 9 onderwijzers of 
onderwijzeres en van bijstand ; 

dat nu wel van 20 April tot en met 30 Sep
tember 1923 aan deze school geen hoofd is 
werkzaam geweest , tengevolge waarvan ge
durende dien tijd geen vergoeding voor het 
hoofd heeft plaats gevonden, doch dit terecht 
is geschied, omdat ll1ejuffrouw Th. A. van Dam, 
die gedurende deze periode tijdelijk wae belast 
met de waarneming van het hoofdschap niet 
als hoofd der school voor versoeding in aan
merking kon komen, daar ziJ den daarvoor 
vereischten leeftijd niet bezat en niet in het 
bezit wa~ van de hoofdakte ; 

dat voor haar dus slechts ver€,oeding kan 
worden gegeven aL onderwijzeres van bijstand en 
dit ook gedurende het geheele jaar is geschied; 

dat alzoo voor 9 onderwijzers of onderwüze
ressen vergoeding is verleend, on derhalve 
Mejuffrouw K. A. Klaverveld niet meer voor 
vergoeding in aanmerking kan komen ; 

dat overigens het bedr1g der Rjjksvergoeding 
door Onzen Minister met juistheid is berekend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van de bestreden be~lissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 29 October 1924, n°. 
14022, Afd. L. 0. F., de Rijksvergoeding, be
doeld in art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920 
over het jaar 1923 voor deze school vast te 
stellen op f 19,948.60. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B .) 

3 Maart 1925. KONINKLIJK BE LUIT. 
Waar veelvuldige aanvragen van plaat

sing van leerplichtige kinderen uit de eene 
gemeente op de openbare lagere school 
eener nabunge gemeente niet zijn te ver
wachten en op laatstbedoelde school 
voldoende ruimte is, hebben Ged. Staten 
terecht een gemeenschappelijke regeling 
der toelating bevolen. 

WIJ WILHELMrnA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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den Raad der gemeente Hoevelaken tegen het 
besluit van Ged. Staten van Gelderland van 
23 September 1924, n°. 168, L. 0., waarbij 
hem is bevolen eene regeling te treffen omtrent 
de toelating van kinderen uit de gemeente 
Hoogland op de openbare lagere school te 
Hoevelaken ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
11 Februari 1925, n°. 70; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Ondenvijs, Kunsten en Wetenschappen van 
26 Februari 1925, n°. 1670, Afd. L. 0. A.; 

0. dat Ged. Staten van Gelderland, den 
Hoofdinspecteur van het Lager-Onderwijs in 
de 1° Hoofdinspectie, gehoord, bij besluit van 
23 September 1924, n°. 168. den Raad van 
Hoevelaken hebben bevolen eene regeling te 
t.reffen omtrent de toelating van kinderen uit 
de gemeente Hoogland op de openbare lagere 
school te Hoevelaken ; 

dat daarbij onder meer is overwogen dat 
door B. Verhagen, Rijksveldwachter te Hoog
land, die voor zijn kinderen openbaar onderwijs 
verlangt. tot den Raad van Hoevelaken het 
verzoek gericht is om toelating van zijne kin
rleren tot de openbare lagere school te Hoeve
laken; dat door den Raad van Hoevelaken op 
dit verzoek afwijzend is beschikt op grond <lat 
door toeneming van het s,antal kinderen het 
in de toekorr.st niet onmogelijk zou zijn dat 
de school zou moeten worden vergroot, waaruit 
groote kosten voor de gemeente zouden kunnen 
voort.vloeien; dat echter blijkens bericht van 
den Hoofdinspecteur van het lager onderwijs in 
de l• Hoofoinspectie de openbare school vol
doende plaats biedt tot opneming van leerlingen 
en voor verbouwing binnen a.fzienbaren tijd 
geen vrees behoeft te bestaan; dat Ged. Staten 
voorts met den Hoofdinspecteur van meening 
zijn, dat geen enkele reden aanwezig is op grond 
waarvan de gemeent-e Hoevelaken naar billijk
heid de toelating van kinderen uit de gemeente 
Hoogland weigert ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Hoevelaken bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij vreest dat door eene 
rAgeling als door Ged. Staten bedoeld zulk 
eene toeneming van het aantal kinderen zal 
ontstaan. dat het in de toekomst niet onmo
gelijk zal zijn dat :Ie openbare lagere school 
in zijne gemeente zal moeten worden vergroot, 
waaruit groote kosten voor de gemeente zouden 
voortvloeien ; 

0. dat blijkens de overgelegde ambtsberichten 
veelvuldige aanvragen van plaatsing van leer
plichtige kinderen uit de gemeente Hoogland 
als leerlingen op de openbare lagere school te 
Hoevelaken niet zijn te verwachten ; 

dat bovendien de hierbedoelde school, welke 
thans ongeveer 40 leerlingen telt, ruimte biedt 
voor ten minste 60 leerlingen ; 

dat onder deze omstandigheid moeilijkheden 
als door den appellant gevreesd van de door 
Ged. Staten bevolen gemeenschappelijke rege
ling niet zijn te duchten ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

1 3 Maart 1925. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
De vraag of klager al dan niet recht 

heeft op pensioen, is van materieelen aard, 
immers betreft het al of niet bestaan van 
een recht; zulks in tegenstelling met de 
bepalingen omtrent de te nemen maat
regelen tot erkenning van recht, welke 
van formeelen aard zijn. 

Waar klager heeft berust in beslissin
gen van den Minister van Financiën, waar bij 
voor hem, als hoofd en als onderwijzer bij het 
h erhalingsonderwijs afzonderlijke pensi
oensgrondslagen zijn vastgesteld, en in 
de beslissing van den Pensioenraad, waarbij 
hem pensioen is toegekend uitsluitend 
ter zake · van zijn functie als onderwijzer 
bij het herhalingsonderwijs, zijn deze be
slissingen voor klager onaantastbaar ge
worden, en staat daardoor te zijnen aan
zien vast, dat de beide genoemde functies 
moeten worden beschouwd als twee ver
schillende betrekkingen. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

X. te Y., klager, in persoon ter openbare 
t erechtzitting verschenen, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken ter 
openbare t,erechtzitting als gemachti$,de is 
opgetreden: M. J. Jansen, commies bij dien 
Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde verschenen personen ; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat klager met ingang van 1 November 

1904 is benoemd tot hoofd en onderwijzer bij 
het herhalingsonderwijs der gemeente Zuilen 
en als zoodanig in functie is geweest tot 1 Oc
to ber 1921, met ingang van welken datum hij 
is aangewezen tot hoofd van het vervolgonder
wijs in die gemeente, terwijl hij als zoodanig is 
ontslagen met ingang van 1 Januari 1922 ; 

0. dat hij ter zake van zijne functies bij het 
herhalingsonderwijs aanvankelijk slechts één 
wedde heeft genoten en eerst met ingang van 
1 November 1914 in het genot is gesteld van 
een afzonderlijke belooning als hoofd van dat 
onderwijs; 

0. dat de Minister van Financiën bij besluit 
van 26 Januari 1922, met intrekking van 
vroegere besluiten, klagers pensioensgrondslag 
als onderwijzer bij het herhalingsonderwijs 
heeft vastgesteld respectievelijk met ingang van 
1 October 1913, 1 Januari 1917, 1 Januari 1918 
en 1 Januari 1919 en bij besluit van 21 Januari 
1922 zijn pensioensgrondslag als hoofd van het 
herhalingsonderwijs heeft vastgesteld, respec
tievelijk met ingang van 1 Januari 1915 en 
1 Januari 1919 ; 

0. dat klager geen gebruik heeft gemaakt 
van de hem naar art. 22 der Pe:isioenwet voor 
de gemeenteambtenaren 1913 toekomende be
voegdheid, om tegen deze ministeriëele besluiten 
bezwaren in te brengen ; 

0 . dat klager bij adres van 5 December 1921 
de Koningin heeft verzocht om toekenning 
van pensioen in verband met het hem tegen 
1 Januari 1922 als hoofd van het vervolg
onderwijs verleende ontslag . 

0 . dat de Pensioenraad bij beslissing van 
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3 0ctober 1923 deze aanvraag heeft afgewezen, 
gelet op art. 176 der Pensioenwet 1922 en 
art. 3 der tha.ns vervallen Pensioenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 en op de volgende 
gronden: 

dat belanghebbende met ingang van l Ja
nuari 1922, derhalve vóór het in werking treden 
van eerstgenoemde wet is ontslagen ; 

dat zijn pensioensaanspraken dus moeten 
worden getoetst aan de thans vervallen Pen
sioenwet voor de gemeente-ambtenaren 1913 ; 

dat hij is geboren op 1 Juli 1867 en bij zijn 
ontshig den leeftijd van 65 jaren nog niet had 
bereikt; . 

dat zijn voor pensioen geldige diensttijd 
loopt van 1 Januari 1915 tot 1 0ctober 1921 
(hoofd van het herhalingsonderwijs) en van 1 
0ctober 1921 tot 1 Januari 1922 (hoofd van 
het Vervolgonderwijs) zoodat hij een zoodanigen 
diensttijd heeft van minder dan 10 jaren; 

dat niet is gebleken dat de gebreken, die 
hem voor de verdere waarneming van zijne 
betrekking ongeschikt doen zijn, het gevolg 
zijn van één der oorzakpn bedoeld in artikel 3, 
e rste lid b tweede zinsnede van voormelde 
wet van 1913 ; 

dat adressant op grond van genoemde over
wo~ingen aan voormelde vervallen wet geen 
recht op pensioen kan ontleenen ; 

0 . dat de Pensioenraad voorts bij beslissing 
van 16 November 1923 aan klager met ingang 
van 1 0ctober 1921 ingevolge de artikelen 3c, 
8 en 15a der Pensioenwet voor de Gemeente
ambtenaren 1913 en art. 108 der Pensioenwet 
1922 een pensioen heeft toegekend t er zake 
van zijn betrekking als onderwijzer bij het 
herhalingsonderwijs ; 

0. dat klager tegen deze beslissing geen 
bezwaar heeft ingebracht; 

0. dat hij wel bezwaar heeft ingebracht. 
tegen de voormelde beslissing van 3 0ctober 
1923, betoogende dat zijn functies als hoofd 
en onderwijzer bij het herhalingsonderwijd te 
zamen één betrekking vormden en de vast
stelling van twee afzonderlijke pensioensgrond
slagen blijkbaar op een vergissing berustte ; 

0. dat de Perrnioenraad, bij nadere beslissing 
van 6 December 1923 op dit bezwaar beschik
kenüe, onder verwijûng naar de overwegingen 
der beslissing van 3 0ctober 1922, aan klager 
heeft medegedeeld, dat zijn verzoek om toeken
ning van pensioen voor inwilliging niet vatbaar 
is, zulks op de volgende gronden : 

dat uit een brief van Burgemepster en Wet
houders van Zuilen van 8 November 1923 
weliswaar nader is gebleken, dat de voor 
pensioen geldige diensttijd van reclamant 
loopt niet van 1 Januari 1915, doch van 1 No
vember 1914 tot 1 Januari 1922, doch dat 
door dit novum 's Raads beslissing niet wordt 
aangetast, aangezien ook na deze rectificatie 
reclamant bij zijn ontslag als hoofd van het 
vervolgonderwijs een voor pensioen geldigen 
diensttijd had van minder dan 10 jaren ; 

dat de meening van reclamant, dat ook zijn 
diensttijd als hoofd van het herhalingsonderwijs 
van 1 November 1904 tot 1 November 1914 
voor pensioen moet medetellen, niet juist is 
omdat, zooals mede uit bedoelden brief van het 
Gemeentebestuur van Zuilen blijkt, hem eerst 
met ingang van 1 November 1914 in genoemde 
hoedanigheid eene afzonderlijke belooning 

werd toegekend en hij dus eerst van dien 
datum af eene gemeentelijke betrekking in den 
zin der Pensioenwet voor de Gemeenteambte
naren 1913 bekleedde; 

dat uit de omstandigheid dat krachtens 
artikel 170 der Pensioenwet 1922 bij de regeling 
van zijn pensioen de op het formeele recht 
betrekking hebbende bepalingen dier wet zijn 
toegepast, geenszins volgt dat, zooals hij 
meent ook het materieele recht dier wet op 
hem van toepassing moet zijn ; dat integendeel 
volgens de duidelijke bewoordingen van artikel 
176 dier wet zijne pensioensaanspraken moeten 
worden getoetst aan de thans vervallen Pen
sioenwet voor de Gemeenteambtenaren 1913; 

0. dat klager in zijn tegen deze nadere be
slissing gericht klaagschrift het volgende aan
voert: 

"Blijkbaar geschiedde de behandeling dier 
aanvrage naar de volgende beginselen : 

1°. dat de diensten, door ondergeteekende 
als hoofd en onderwijzer bij het H. H .-, V. V. 
onderwijs bewezen, geacht moeten worden in 
twee betrekkingen te zijn vervuld en dat dus 
de pensioensrechten voor ieder dezer betrek
kingen afzonderlijk behooren te worden vast
gesteld; 

2°. dat de toepassing van art. 170 der 
Pensioenwet 1922 zonder meer bedoelt, ver
nieuwing van het geneeskundig onderzoek, 
overeenkomstig de regelen dezer wet. 

0ndergeteekende kan zich met deze begin
selen niet vereenigen, ziet zich daarom - tot 
zijn spijt - gedrongen, gebruik te maken van 
de bevoegdheid, omschreven bij art. 125 der 
Pensioenwet 1922 en neemt bij deze beleefd de 
vrijheid, bij Uwen Raad beroep in te stellen 
tegen de in dit schrijven genoemde beslissingen 
van den Pensioenraad" ; 

0. dat geen contra-memorie is ingediend ; 
Wat het recht betreft : 
0. dat in het klaagschrift onder 2°. inge

brachte grief blijkens de mondeling gegeven 
toelichting aldus is op t e vatten, dat naar 
klagers meening de vraag of hij al dan niet 
recht heeft op pensioen, is een vraag van 
formeel recht, die ingevolge art. 170 der Pen
sioenwet 1922 moet worden beoordeeld naar 
de bepalingen dier wet, zoodat art. 176 daarop 
niet van toepassing is ; 

0. dat al wat betreft het al of niet bestaan 
van een recht is van materiëelen aard, zulks 
in tegenstelling met de bepalingen omtrent de 
te nemen maatregelen tot erkenning van recht, 
welke van formeelen aard zijn ; 

0. dat dus deze grief onjuist is en de Pen
sioenraad terecht overeenkomstig art. 176 der 
Pensioenwet 1922 heeft geoordeeld dat, waar 
klager vóór de inwerkingtreding dier wet is 
ontslagen, zijn recht op pensioen moet worden 
getoetst aan de thans vervallen Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913; 

0. dat voor het overige klaaers bezwaar 
tegen de beslissingen van 3 October en 6 De
cember 1923 hierop neerkomt, dat naar zijn 
meening zijn functies als hoofd en als onder
wijzer bij het herhalingsonderwijs als één 
betrekking moeten worden beschouwd, zoodat 
hem te dier zake één pensioen had moeten wor
den toegekend ; 

0. dat klager echter heeft berust in de be
slissingen van den Minister van Financiën, 
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waarbij voor hem als hoofd en als onderwijzer 
bij het herhalingsonderwijs afzonderlijke pen
sioensgrondslagen zijn vastgesteld, en in de 
beslissing van den P ensioenraad, waarbij hem 
pensioen is toegekend uitsluitend ter zake van 
zijn functie als onderwijzer bij het herhalings
onderwijs; 

0. dat daardoor deze beslissingen voor 
klager onaantastbaar zijn geworden, waardoor 
te zijnen aanzien vaststaat, dat de beide ge
noemde functies moeten worden beschouw-1 
als twee verschillende betrekkingen, zcodat 
thans alleen aan de orde is de vraag, of klager 
aanspraak heeft op pensioen als hoofd van het 
herhalings•, respectievelijk vervolgonderwijs ; 

0. dat de Pensioenraad deze vraag bij de 
beslissingen van 3 October en 6 December 1923 
terecht en op goede gronden ontkennend heeft 
beantwoord ; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de beslissing, waartegen het beroep 

is gericht. ___ (A. B.) 

9 Maart 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

Waar in de dagvaarding is te laste gelegd, 
dat gereden is met het kennelijk doel 
van verhuring, dan wil zeggen : met den 
bij den dader bestaande uiterlijk kenbare 
bedoeling daartoe, is daarmede gesteld 
een feit als bedoeld in art. 143 Sv. ook al 
is daarbij niet nader opgegeven aan welke 
omstandigheden die bedoeling kenbaar 
was. 

De grief, dat andere feiten bewezen zou
den zijn verklaard dan in de dagvaarding 
waren gesteld, mist feitelijken grondslag, 
daar de Rechtb. de dagvaarding heeft 
gelezen zooals zij met herstel van de schrijf
fout luidt en de telastelegging aldus 
opgevat, heeft bewezen verklaard. 

De telastelegging dat gereden is met het 
kennelijk doel om geheel of gedeeltelijk te 
verhuren, is niet eene alternatieve telaste
legging, omdat men met een motorrijtuig 
zeer goed kan rijden, de bedoeling hebbende 
dit geheel of wel ten deele te verhuren, 
waarbij men dan van het aanbod, dat van 
de zijde van het publiek gedaan wordt, 
laat afhangen of het een dan wel het 
andere geschiedt. 

Uit de in het vonnis opgenomen verkla
ringen heeft de Rechtb. het bewijs kunnen 
putten dat zoowel bek!. als zijn chauffeur 
niet in het bezit waren van eene vergunning 
van B. en W.; of zulks terecht is geschied 
staat niet ter beoordeeling van den rechter 
in cassatie. 

Art. 44 der A. P. V. van Breda, spreken
de van het doel, om een motorrijtuig geheel 
of gedeeltelijk te verhuren, verstaat daar
onder het bieden van gelegenheid aan het 
publiek om tegen betaling van zeker bedrag 
met zoodanig rijtuig een rit te maken. 
De Rechtb. heeft het deel der aanklacht 
waarin is gesteld dat dat doel aanwezig 
was, in denzelfden zin verstaan en het 
bewijs van die telastelegging kan worden 
afgeleid uit de in het vonnis opgenomen 
verklaringen. 

Waar in art. 1 der wet van 2:l April 

1880, S. 67, is bepaald, dat tot het in 
werking brengen van een openbaar middel 
van vervoer van personen of goederen 
geen voorafgaande vergunning wordt ge
vorderd, is daarmede b1ijkens de geschie
denis van deze wetsbepaÏing niet meer te 
kennen gegeven, dan dat het stelsel van con
cessies voor zoodanig vervoer werd verla
ten, geenszins dat daardoor de toepasselijk
heid zou zijn uitgesloten van politie
verordeningen. die in het belang der 
openbare orde en veiligheid de toelaat
baarheid van bepaalde handelingen op 
den openbaren weg afhankelijk stellen 
van eene vergunning van B. en W. 

Weliswaar beperkt art. 44 der A.P. V. 
in Breda de bevoegdheid om de daar be
doelde vergunning te weigeren niet, doch 
dit art.. verbiedt niet om zonder zoodanige 
vergunning te Breda met een motorrijtuig 
den openbaren weg te berijden maar enkel 
om met een rijtuig of motorrijtuig op den 
openbaren weg een standplaats in te 
nemen of te rijden met het kennelijk doel 
dat rijtuig geheel of gedeeltelijk te ver
huren : daardoor wordt echter het inter
communaal verkeer niet verhinderd, daar 
voor hen die zulk vervoer wil ondernemen, 
de gelegenheid openstaat, om de te vervoeren 
reizigers niet op den openbaren weg, doch 
op privaat terrein te doen instappen en 
aldaar de geheele of gedeeltelijke verhuring 
van het motorrijtuig te doen plaats hebben 

(Sv. art. 143, Wet op middelen vervoer art. 1.) 

Mrs. Fentener van Vlissingen, Segers, Hesse, 
Ort, Taverne. 

L. D. enz., requirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank t e Breda van 27 November 1924, 
waarbij hij in hooger beroep, na vernietiging 
van een vonnis van den Kantonrechter te Breda 
van 3 October 1924, is schuldig verklaard aan : 
"het door misbruik van gezag uitlokken van 
het zonder vergunning van Burgemeester en 
Wethouders met een motorrijtuig te Breda, met 
het kennelijk doel het geheel of gedeeltelijk te 
verhuren, op den openbaren weg rijden", en 
deswege, met toepassing van de artt. 44 en 221a 
der Algemeene Politieverordening voor de 
gemeente Breda van 30 Januari 1909 en de 
artt. 47, 23 en 91 Sr., is veroordeeld tot eene 
geldboete van een gulden, subsidiair een dag 
hechtenis, met vrijspraak van hetgeen hem bij 
dagvaarding primair was te laste gelegd ; 
(Gepleit door Mr. W. A. J . van den Hurk, adv. 
te Breda). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij memorie en plei
dooi: 

1. Schending of verkeerde toepassing van 
de artikelen 211, 216, 221, 223, 256, 257, 143, 
allen Sv. en van artikel 44 van de Algemeene 
Politieverordening van Breda, omdat requi
rant is veroordeeld ter zake van feiten welke 
bewezen zijn verklaard, doch die anders zijn, 
dan waarvoor requirant was gedagvaard ; 
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2. Schending of verkeerde toepassing van 
de artikelen 211, 221, 223, 256 en 257 Sv., 
doordat de Rechtbank verzuimd heeft eene 
keuze te doen tusschen de alternatieve ten laste
legging : het rijden met het kennelijk doel 
geheel dan wel gedeeltelijk te verhuren ; 

3. Schending of verkeerde toepassing van 
de artikelen 211, 221, 223, 256 en 257 Sv. en 
van artikel 44 Algemeene Politieverordening 
van Breda, door onvoldoende motiveering, 
hebbende toch de Rechtbank niets vermeld 
waaruit het rijden op den openbaren weg zonder 
toestemming van Burgemeester en Wethouders 
kan worden afgeleid ; 

4. chending of verkeerde toepassing van 
artikel 143 Sv. en van de meergenoemde 
artikelen, doordat de Rechtbank recht heeft 
gedaan op eene kwalificatie met name : dat hij 
heeft uitgelokt door misbruik van gezag dat 
van Opstal op den openbaren weg .reea met het 
kennelijk doel het motorrijtuig geheel of ge
deeltelijk te verhuren ; 

5. Schending of verkeerde toepassing van 
de artikelen 211, 216, 221, 253, 256 en 257 Sv. 
junctis de artikelen 1 en ll van de Wet op de 
Openbare Middelen van Vervoer van 1880, 
omdat uit de voorhanden bewijsmiddelen niet 
kan worden afgeleid, dat werd gereden met het 
doel geheel of gedeeltelijk te_ verhuren ; 

6. Schending of verkeerde toepassing van 
de artikelen 1 en 11 van de wet van 1880 en 
van de artikelen 134, 135, 150 en 153 van de 
Gemeentewet, 44 en 221a van de Algemeene 
Politieverordening van Breda, junctis 214 en 
216 Sv., doordat de Rechtbank toepasselijk en 
verbindend heeft verklaard eene plaatselijke 
verordening, die aan Burgemeester en Wet 
houders gelegenheid biedt voorschriften te 
geven, die in strijd zijn met bepalingen eener 
Rijkswet en doordat de Rechtbank toepasselijk 
en verbindend heeft verklaard een plaatselijke 
verordening die in strijd met eene aan de Rijks
wet ontleende bevoegdheid het op den open
baren weg rijden met het kennelijk doel van 
geheel of gedeeltelijk te verhuren, afhankelijk 
stelt van eene vergunning van Burgemeester 
en Wethouders ; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan den 
requirant ten laste is gelegd, dat hij op 6 Au
gustus jongstleden, des voormiddags omstreeks 
ll3/i uur onder de gemeente Breda zonder 
de daartoe vereischte vergunning van Burge
meester en Wethouders dier gemeente, als 
Directeur der Naamlooze Vennootschap "Auto
bus-Onderneming Rijdt Altijd Precies", Adri
anus Josephus van Opstal, die toen als chauffeur 
bij genoemde Naamlooze Vennootschap in 
dienst was, als bestuurder van een vierwielig 
motorrijtuig - autobus - op den openbaren 
weg de Veemarktstraat heeft doen rijden, met 
het kennelijk doel dat motorrijtuig geheel of 
gedeeltelijk te verhuren, althans dat hij op of 
omstreeks 4 Augustus 1924, des voormiddags 
omstreeks 9 uur, onder de gemeente Breda, 
zonder de daartoe vereischte vergunning van 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente, 
a ls Directeur der Naamlooze Vennootschap 
,,Autobus-Onderneming Rijdt Altijd PrecieA", 
opzettelijk heeft uitgelokt door misbruik van 
gezag, dat de alstoen als chauffeur bij genoemde 
Naamlooze Vennootschap in dienst zijnde 
Adrianus Josephus van Opstal op of omstreeks 

6 Augustus 1924 des voormiddags omstreek 
11 ¾ uur onder de gemeente Breda als be
stuurder van een vierwielig motorrijtuig -
autobus- op den openbaren weg de Veemarkt
straat reed met het kennelijk doel dit motor
rijtuig geheel of gedeeltelijk te verhuren, heb
bende hij, beklaagde, genoemden Adrianus 
Josephus van Opstal daartoe last gegeven; 

dat de Arr.-Rechtbank de requirant met 
vrijspraak van het primair te laste gelegde 
schuldig heeft verklaard aan hetgeen hem sub
sidiair ten laste gelegd was, met quali.ficatie 
en strafople~ging als hierboven is vermeld ; 

0. dat artikel 44 van de Algemeene Politie
verordening van Breda van 30 J anuari 1909, 
zooals dit artikel 22 Februari 1~24 is vast
gesteld, lwdt : 

,,Het is behoudens vergunning van Burge
meester en Wethouders verboden met een 
rijtuig of motorrijtuig, met het kennelijk doel 
het geheel of gedeeltelijk te verhuren, op den 
openbaren weg een standplaats in te nemen of 
te rijden", 

terwijl in artikel 221a op overtreding van dit 
verbod een straf is gesteld van ten hoogste 
f 25.- of hechtenis van ten hoogste zes dagen ; 

0. ten aanzien van het vierde middel van 
cassatie, dat vermits daarin de nietigheid der 
inleidende dagvaarding wordt beweerd, het 
eerst behoort te worden behandeld ; 

dat blijkens de toelichting requirant betoogt, 
dat in hetgeen hem subsidiair is ten laste gelegd 
geen bepaald feit zou zijn omschreven en men 
enkel te doen zou hebben met eene qualificatie, 
daar toch de woorden : ,,rijden met een motor
rijtuig met het kennelijk doel dit rijtuig geheel 
of gedeeltelijk te verhuren" ontleend zijn aan 
artikel 44 der Algemeene Politieverordening 
van Breda; 

0. hieromtrent : 
dat waar in de dagvaarding is te laste gelegd, 

dat gereden is met het kennelijk doel van ver
huring, dat wil zeggen : met den bij den dader 
bestaande uiterlijk kenbare bedoeling daartoe, 
daarmede is gesteld een feit als bedoeld in 
artikel 143 Sv., ook al is daarbij niet nader 
opgegeven aan welke omstandigheden die 
bedoeling kenbaar was ; 

dat derhalve het middel niet gegrond is ; 
0. omtrent het eerste middel van cassatie : 
dat de Rechtbank, aannemende dat de zin-

snede "zonder de vereischte vergunning van 
Burgemeester en Wethouders" in de sub
sidiaire telastelegging ten gevolge van een 
schrijffout zijn geplaatst na "de gemeente 
Breda" in plaats van onmiddellijk na de woorden 
"motorrijtuig-autobu " , en overwegende dat 
beklaagde dit ook aldus heeft begrepen, de 
dagvaarding heeft gelezen, zooals zij met 
herstel van de schrijffout luidt en vervolgens 
de telastelegging- aldus opgevat heeft bewezen 
verklaard; 

dat derhalve de grief, dat andere feiten be
wezen zouden zijn verklaard dan in de dag
vaarding waren gesteld, feitelijken grondslag 
mist; 

0. dat ook het tweede middel ongegrond is, 
daar toch waar geene alternatieve telaste
legging in het tweede gedeelte der dagvaarding 
is te vinden, de Rechtbank ook niet de in het 
middel a ls noodzakelijk voorgestelde keuze 
had te doen; 
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dat men toch met een motorrijtuig zeer goed 
kan rijden, de bedoeling hebbende dit geheel 
of wel ten deele te verhuren, waarbij men het 
dan van het aanbod, dat van de zijde van het 
publiek gedaan wordt, laat afhangen of het een 
dan wel het andere geschiedt; 

0. ten aanzien van het derde middel: 
dat ter terechtzitting der Rechtbank is ver

Idaard : 
a . ) door requirant: dat hij sinds 1923 is 

'directeur der naamlooze vennootschap Autobus
Onderneming "Rijdt Altijd Precies" en op 
4 Augustus 1924 als directeur van gemelde 
vennootschap aan Adrianus J ose:phus van 
Opstal, die toen chauffeur was bi;J gemelde 
vennootschap, te Breda des voormiddags te 
1) uur last gegeven heeft als bestuurder van een 
vierwielig motorrijtujg (autobus) vanaf het van 
Coothplein te Breda door het centrum der stlid 
te rijden naar het station der Nederlandsci...e 

poorwegen ; - dat hij, beklaagde, de ver
schillende chauffeurs en ook van Opstal op
dracht gegeven heeft onderweg op te houden, 
waar zulks gevraagd wordt en gegadigden tegen 
10 cents per persoon over de geheele of elk ded 
der route te vervoeren; - dat hij als ilirecte11r 
van gemelde vennootschap geen vergunning 
had van Burgemeester en Wethouders te Breda 
om met motorrijtuigen te rijden met het kenne
lijk doel ilie geheel of gedeeltelijk te verhuren ; 

b.) door getuige van Opstal : dat beklaagde 
<.>p 4 Augustus jongstleden voorm.iddags om
streeks 9 uur te Breda., toen hij, getuige, ook 
reeds chauffeur was bij gemelde onderneming, 
den last had verstrekt om van het van Coot-h
plein te Breda af verder door het centrum der 
stad naar het station der Nederlandsche Spoor
wegen te rijden; - dat hij op 4 Augustus jongst
leden wist, dat het verboden was zonder ver
gunning van Burgemeester en Wethouders te 
Breda met een motorrijtllig war.rvan zitplaatsen 
werden verhuurd over den openbaren weg te 
rijden en ,)Ok dat de directeur van de vennoot
schap, waar hij in dienst was, geen vergunning 
.ais gemeld had ; - dat hij als ondergeschikte 
zich heeft nedergelegd bij den wil van zijn last
gever, den beklaagde, omdat het tot diens 
bevoegdheid behoorde de te volgen route voor 
te schrijven; - dat hij steeds de autobus op 
het verzoek van het publiek deed stoppen, 
zoowel tot het in- als uitlaten van passagiers 
ook binnen de gemeente Breda ; 

dat wanneer in het bestreden vonnis bewezen 
is verklaard, dat requirant heeft uitgelokt, dat 
van Opstal ten tijde en plaatse als vermeld 
heeft geredeµ ,,zonder de daartoe vereischte 
vergunning van Burgemeester en Wethouders" 
met die vergunnins blijkbaar is bedoeld, die 
waarvan sprake is m bovenvermeld artikel 44 
der Bredasche Politieverordening; 

dat derhalve, uit de hiervoren vermelde 
verklaringen van requirant en van van Opstal 
zeer wel het bewijs kan worden geput, dat, geen 
dier beide personen toen in het bezit was van 
zoodanise vergunning, en de vraag of zulks 
terecht 1s geschied, niet staat ter beoordee!ing 
van den recht-er in cassatie ; 

0. ten aanzien van het vijfde cassatiem_iddel, 
ter ondersteuning waarvan is aangevoerd, dat 
waar in de bewijsmiddelen alleen sprake is van 
het vervoet van enkele/assagiers, daaruit had 
kunnen worden afgelei de bedoeling om met 

deze vervoerovereenkomsten aftn te gaan, niet 
om met hen te sluiten overeenkomsten van huur 
en verhuur, zooals was te laste gelegd en be
wezenverklaard; 

0. dat artikel 44 meergemeld, sprekende 
van het doel om een motorrijtuig geheel of 
gedeeltelijk te verhuren, daaronder verstaat 
het bieden van gelegenheid aan het publiek om 
tegen betaling van zeker bedrag met zoodanig 
rijtuig een rit te maken ; 

dat de Rechtbank dat deel der aanklacht 
waarin is gesteld, dat de bedoeling om geheel 
of gedeeltelijk te verhuren aanwezig wa , in 
ilienzelfden zin heeft verstaan en het bewijs van 
die telastelegging kan worden afgeleid llit de 
hierboven opgenomen verklaring ter terecht
zitting van requirant en van den getllige van 
Opstal; 

dat derhalve ook dit middel ongegrond is ; 
0. wat betreft het zesde middel van cassatie : 
i:lat waar in artikel 1 der wet van 23 April 1880 

,·staatsblad n°. 67) is bepaald, dat tot het in 
werking brengen van een openbaar middel van 
vervoer van personen of goederen geen vooraf
gaande vergunning wordt gevorderd, daarmede 
blijkens de geschiedenjs van deze wetsbepaling 
niet meer is te kennen gegeven dan dat het 
stelsel van concessies voor zoodanig vervoer 
werd verlat.en, geenszins, dat daardoor de toe
passelijkheid zou zijn llitgesloten van politie
verordeningen, die in het belang der openbare 
orde en veiligheid de toelaatbaarheid van be
paald handelingen op den openbaren weg 
afhankelijk stellen van eene vergunning van 
Burgemeester en Wethouders; 

dat wel is waar artikel 44 voornoemd de 
bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders 
om de daar bedoelde vergunning te weigeren, 
niet beperkt, doch dat dit artikel niet verbiedt 
om zonder zoodanige vergunning te Breda met 
een motorrijtllig den openbaren weg te be
rijden, maar enkel om met een rijtllig of motor
rijtllig op den openbaren weg een standplaats 
in te nemen of te rijden met het kennelijk doel 
dat rijtuig of motorrijtuig geheel of gedeeltelijk 
te verhuren, waaronder blijkens het zinsverband 
is te verstaan aldaar, op den Ópenbaren weg 
te verhuren; 

dat daardoor echter het intercommunaal 
verkeer niet wordt verhinderd, daar toch voor 
hem, die zulk een vervoer wil ondernemen, de 
gelegenheid openstaat om de te vervoeren 
reizigers niet op den openbaren weg doch elders 
te laten instappen en aldaar, derhalve op 
privaat terrein, de geheele of gedeeltelijke ver
huring van het motorrijtllig te doen plaats 
hebben; 

dat in een dergelijk geval artikel 44 niet van 
toepassing is en derhalve de in dat artikel be
doelde vergunning niet vereischt wordt ; 

dat derhalve ook dit middel niet gegrond is 
te achten; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de concl. Adv.-Gen. 
Mr. Ledeboer. J (N. J.) 

11 Maart 1925. WET tot vaststelling van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 62. 

De begrooting wordt vastgesteld op een bedrag 
van f 112,289,374.77. 
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11 Maart 1925. Wet, tot vaststelling van het 
tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 63. 

De begrooting wordt vastgesteld op een bedrag 
van f 1,939,272.76. 

11 Maart 1925. WET, tot w1Jz1gmg der On-
~evallenwet 1921. S. 64. 

BiJl. Hand. 2• Kamer1924/1925, n°. 226, 1-6. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 1383, 1384. 
Hand. 1° Kamer 1924/1925, bladz. 262, 264. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken de redactie 
van artikel 12 der Ongevallenwet 1921 te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
· Art. 1. Artikel 12 der Ongevallenwet 1921 

wordt als volgt gelezen : 
"Niet verzekeringsplichtig zijn de bedrtjven 

van landbouw, veehouderij, tuinbouw en 
boschbouw, het bedrijf van personen- of 
goederen vervoer met schepen, die in den regel 
buiten~aats worden gebracht, voor zoover 
deze met in den regel van eene plaats hier te 
lande naar een andere plaats hier te lande 
varen, en het visschersbedrijf, uitgeoefend 
buiten rivieren en binnenwateren, als regel 
buiten het gezicht der Nederlandsche kust.". 

1a. Het tweede lid van artikel 13 der 
Ongevallenwet 1921 wordt al~ volgt gelezen : 
.. De ondernemer, die het bedrijf van personen
of goederenvervoer uitoefent met schepen, 
vallende onder artikel 12, en die hier te lande 
den zetel zijner onderneming of een agent heeft, 
wordt met betrekking tot de werkzaamheden, 
welke hij hier te lande door in zijn dienst zijnde 
personen, niet hehoorcnde tot de bemannin~, 
doet verrichten, geacht een verzekeringsplichtig 
bedrijf uit te oefenen". 

2. Deze wet treedt in werking mot ingang 
van den dag, volgende op dien harer afkondiging. 

In afwijking van het in het vorige lid be
paalde wordt artikel 1 dezer wet geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 1 
October 1921. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Glarus, den Uden i\Iaart 1925. 

WILHELMil~A. 
De Minister van Arbeid Handel en Nijverheid, 

AALBERSE. 
(Uitgeg. 26 Maart 1925.) 

11 Maart 1925. WET, tot vaststelling van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor .het dienstjaar 1925. S. 65. 

De begrooting wordt vastge~teld op f 49,156,892. 

11 Maart 1925. WET tot wijziging van de Wet 
op de Rijksver.1ekeringsbank, Staatsblad 
1920, n°. 780. S. 66. ,_ 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. l:J7, 1- 5. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 1016. 
Hand. l • Kanier 1924/1925, bladz. 262, 424. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken eenige wijzi
gingen in de Wet op de Rijksverzekeringsbank, 
Staatsblad 1920, n°. 780, aan te brengen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het eerste lid van artikel 3 van de 

Wet op de Rijksverzekeringsbank, Staatsblad 
1920, no. 780, wordt gelezen als volgt : 

,,(1). Het boekjaar der Bank loopt voor
zooveel betreft het Ongevallenfonds, het Inva
liditeitsfonds en het Ouderdomsfonds van 1 J a
nuari tot en met 31 December en voorzooveel 
betreft het Landbouwongevallenfonds van 1 
November tot en met 31 October. Het eerste 
boekjaar van het Landbouwongevallenfonds 
eindigt 31 October 1923.". 

Art. II. Artikel 9 van de Wet op de Rijks
verzekeringsbank, Staatsblad 1920, n°. 780, 
wordt gelezen als volgt : 

,,Het bestuur doet jaarlijks een ongevallen
statistiek en een statistiek van de vrijwillie:e 
ouderdomsverzekering opmaken en om de vijf 
jaren een statistiek van de in validiteits- en 
ouderdomsverzekering. De ongevallenstatis
tiek voor zoover betreft de verzekering ingevol
ge de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, 
heeft uitsluitend betrekking op de eigen erva
ring der Bank. Eveneens doet het om de vijf 
jaren een wetenschappelijke balans, zoowel van 
de ongevallenverzekering, van de invaliditeits
en ouderdomsverzekering als van de vrij willige 
ouderdomsverzekering opmaken.". 

Art. III. Aan artikel 18 van d e Wet op de 
Rijksverzekeringsbank. Staatsblad 1920, n°. 780, 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende : 

,,( 11). Indien met betrekking tot een der in 
het eerste lid genoemde fondsen de verplich
tingen de baten blijken te overtreffen, wordt 
dat tekort niet gedekt uit een der overige 
fondsen.". 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Gis.rus, den Uden Ma.art 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

ÁALBERSE. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

( Uitgeg. 26 Maart 1925.) 

11 Maart 1925. WET houdende verdere tijde
lijke afwijking van artikel 20, eerste en 
tweede lid, der Invaliditeitswet. S. 67. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 206, 1-5. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 1016. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 262, 424. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is om voor het jaar 1925 af 
te wijken van het bepaalde ten aanzien van de 
storting der Rijksbijdrage als bedoeld in artikel 
20, eerste en tweede lid, der Invaliditeitswet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In afwijkino- van het bepaalde bij 

het eerste en tweede lid van artikel 20 der In
validiteitswet bedraagt de bijdrage van het Rijk 
over het jaar 1925 een millioen achthonderd 
duizend gulden. 

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

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Glarus, den Uden Maart 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

ÁALBERSE. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

( Uitge.g. 26 Maart 1925). 



137 11 MAART •. 1925 

11 Maart 1925. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk Besluit van 17 September 
1904 (Staatsblad n°. 223) en tot vaststelliog 
van nieuwe reglementen voor de Rijksland
en Tuinbouwwinterscholen. S. 68. 

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

Binnenlan<lsche Zaken en Landbouw van 27 
Januari 1925, Directie van den Landbouw, 
n°. 139, eerste afdeeling; 

Gezien Onze besluiten van 17 September 1904 
(Staatsblad n°. 223) en van 19 Juni 1922 (Staats
blad n°. 419) ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is het bij 
Ons eerstgenoemde besluit vastgestelde regle
ment voor <1e Land- en 1'uinbouwwinterscholen 
te wijzigen en aan te vullen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1925, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 M.aart 1925, Directie 
van den Landbouw, n°. 461, eerste afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
I. vast te stellen het bij dit besluit behoo

rende : 
a. reglement voor de Rijkslandbo1:wwint.er

scholen; 
b. reglement voor de Rijkstuinbo ·twwinter

scholen en de overige daarmede in karakter 
overeenkomende Rijkstuinbonwscholeu ; 

II. te bepalen, dat de sub I genoemde regle
menten in werking zullen treden op 1 April 1925 
en dat op dat tijdstip het reglement, vastgesteld 
bij Ons besluit van 17 September 1904 (St.aats
blad n°. 223), zal vervallen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is bel&St met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Glarus, den Uden Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBRODCK. 
( Uitgeg. 30 Maart 1925.) 

REGLEMENT voor de Rijkslandbouwwinter
scholen. 

Art. 1. 1. Waar in dit reglement wordt 
gesproken van Minister, Directeur-Generaal of 
inspecteur, wordt bedoeld onderscheidenlijk 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, de Directeur-Generaal van den 
Landbouw en de inspecteur van het Landbouw
onderwijs. 

2. Waar in dit reglement, wordt gesproken 
van leeraar, wordt daaronder begrepen leerares 

2. Het doel van het onderwijs aan deze 
scholen is, aan toekomstige landbouwers theo
retische kennis van het landbouwbedrijf en 
voortgezette algemeene ontwikkeling te ver
strekken. Het draagt den stempel van middel
baar vakonderwijs. 

3. Bij het onderwijs wordt rekening ge
houden met den aard en de behoeften van het 
bedrijf in het gebied, waarover de school werkt. 

4. 1. De leertijd duurt twee wiJlt.erhalf
jaren. 

2. Begin en einde van den cursus worden 
geregeld met inachtneming van den aard van 

het bedrijf in het gebied, waarover de ~choo 
werkt. 

3. Tusschen het eerste en het tweede winter
halfjaar worden als regel eenige zomerlessen 
gegeven. 

5. 1. Het toezicht wordt uitgeoefend door 
den inspecteur, en voor iedere school afzonder
lijk door eene commissie van toezicht van ten 
minste vijf leden. 

2. De leden dezer commissie worden be
noemd door den Minister, op aanbeveling van 
Gedeputeerde Staten van de Provincie, waarin 
de scbool is gelegen. 

3. Ten minste de helft van het aantal leden 
moet practisch landbouwer zijn of geweest zijn. 

4. De commissie geeft den Directeur-Gene
raal en den inspecteur desgevraagd advies over 
alles wat de school betreft en is bevoegd zelf
standig aan den Directeur-Generaal alle voor-
8tellen te doen, welke zij in hflt belang van de 
school noodig acht. 

6. 1. Zij, die aan eene Rijkslandbouw
winterschool onderwijs geven. dragen den titel 
van leeraar. 

2. Aan het hoofd van elke school is een der 
leeraren gaplaatst, die den titel draagt van 
directeur. 

3. De directeur voert het behPer· der school 
en draagt zorg, dat het onderw1JS gerugeld en 
overeenkomstig de voorschriften gegeven wordt. 

7. De directeur geeft aan den inspecteur en 
aan de commissie van toezicht alle verlangde 
inlichtingen betreffende de school en deelt aan 
den inspecteur uit eigen beweging mede alles 
wat er ten aanzien van de school meldenswaar
cugs voorvalt. 

8. Binnen eene maand na afloop van het 
schooljaar doet de directeur den inspecteur een 
verslag toekomen van den staat der school ge
durende het afgeloopen schooljaar. Eene be
knopte samenvatting van dat verslag zendt hij 
aan de commissie van toezicht, aan Gedepu
teerde Staten en aan het Gemeentebestuur. 

9. 1. Rijksconsulenten kunnen door den 
Directeur-Generaal ambtshalve met het leeraar
schap en het directoraat eener school worden 
belast en daarvan worden ontheven ; overigens 
worden de directeuren door Ons benoemd en 
ontslagen, àe leeraren door den Minister. 

2. De directeuren en leeraren kunnen door 
den Minister worden geschorst. 

3. Over benoeming, schorsing en ontslag 
van leeraren wordt geadviseerd door den direc
teur en den inspecteur, bij schorsing en onge
vraagd ontslag van leeraren ook door de com
missie van toezicht, over benoeming, schorsing 
en ontslag van directeuren door den inspecteur 
en de commissie van toezicht. 

10. 1. Voor ieder schooljaar wordt door 
den Directeur-Generaal, de commissie van toe
zicht gehoord, de leeraar aangewezen, die den 
directeur bij afwezigheid vervangt. 

2. De directeur geeft zijn plaatsvervanger 
vooraf kennis van elke afwezigheid, of is deze 
een gevolg van onvoorziene omstandigheden , 
dan zoo spoedig mogelijk. 

3. Voor afwezigheid gedurende meer dan 
vier dagen behoeft de directeur de vergunning 
van den Directeur-Generaal. 

4. De directeur p;eeft, van eene afwezigheid, 
als in het vorigP lid bedoeld, kennis aan den 
voorzitter der commissie van toezicht. 
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I. I s de directeur niet in staat de vergun
nin~, in het derde lid bedoeld, aan te vr,i,gen en 
de Kennisgeving, in het vierde lid bedoeld, te 
doen, dan gesrhiedt een en ander door den 
plaatsvervanger van den directeur. 

6. Bij ontstentenis van den directeur wordt 
de waarneming van het directoraat door den 
Directeur-Genèraal geregeld. 

7. Is de plaatsvervangende of waarnemende 
directeur afwezig, dan treedt, de in jaren oudste 
aanwezige leeraar als zoodanig op. 

11. 1. Is een der leeraren verhinderd on
derwijs te geven, dan verwittigt h~j daarvan 
onverwijld den directeur, die de noodige maat
regelen neemt om in zijne lessen te voorzien. 

2. Anders dan wegens ongesteldheid of om 
andere dringende rcdenPn mag het geven van 
onderw~js niet worden nagelaten, dan met, ver
gunning van den directe11r. 

3. Voor eene afwezigheid gedurende langer 
dan vier dagen behoeft een leeraar de vergun
ning van den Dire'ltcnr-Generaal. Deze ver
gunning wo.rdt door tusschenkomst van den 
directeur aangevraagd. 

12. Bij ontstentenis van een leeraar gedu
rende langer dan eene week wordt voor de ver
vulling der lessen door den directeur eene reo-e
ling opgemaakt, die aan de goedkeuring van den 
Direct-eur-Generaal wordt onderworpen . . 

13. De leeraren gedragen zich in zaken. 
welke op de schooltucht of op de inwendige 
huishouding der school betrekking hebben, 
naar de beslissing van den <lirecteur, behoudens 
beroep op den Minister. Het, beroep heeft 
geene schorsende kracht ten aanzien van de 
beslissing van den directeur. 

14. 1. De directeur en de leeraren met eene 
volle functie behoeven de vergunning van den 
Minister tot het bekleeden van een ambt of 
betrekking, het uitoefenen van een beroep en 
het, geven van privaatlessen. 

2. De leeraren vragen de,ze vergunning aan 
door tusschenkomst van den directeur. 

15. 1. Ieder jaar vóór 1 Mei wordt het vro
gramma der school voor het volgcndl' schooliaar 
door dtin directeur in overleg met de leeraren 
opge,maakt en vóór lfi Mei aa.n de goedkeuring 
van den Directeur-Generaal onderworpen. 

2. Het programma vermeldt : 
a. de namen vRn de leden der commissie 

van toezicht ; 
b. de namen van het personeel ; 
c. de eischen van toelating en het bedrag 

van het schoolgeld ; 
d. het getal uren, in elke klasse aan de onder

scheidene vakken van onderwijs te wijden ; 
e. voor elke klasse eene omschrijving van 

het onderwijs in ieder vak ; 
f. eene omschr~jving van hetgeen in de 

zomerleRsen zal worden behandeld ; 
g. de b:_j het onderwijs te gebruiken boeken 

en leermiddelen en hunnen prijs ; 
h. het in artikel 29 bedoelde huishoudelijk 

reglement; 
i . al datgene, wat verder ter voorlichting 

van belanghebbenden wenechelijk is medege
deeld te worden. 

16. .Het programma wordt tijdig gedrukt. 
Afdrukken worden gezonden 11an den D1recteur
Generaal, den inspectew: en de leden der com
missie van toe::;.:ht. Voorts wordt het ver
spreid onder belanghebbenden en wordt het op 

aanvraag aan een ieder kosteloos toegezonden. 
17. Bij den aanvang van het schooljaar 

wordt door den directeur in overleg met de 
leeraren een rooster van lesuren vastgesteld, 
die aan den inspecteur fln de leden der rommis
sie van toezicht wordt gezonden en aan belang
hebbenden wordt uitgereikt. 

2. In de gang van het schoolgebouw en in 
elk leslokaal wordt een exemplaar op1:1ehangen. 

3. Van elke niet voorbijgaande w1jziging in 
den rooster wQrdt mededeeling gedaan aan den 
inspecteur en de leden der commissie van toe
zicht. 

18. 1. De directeur houdt en register van 
de leerlingen, waarin onder meer aanteekening 
wordt gehouden van den tijd, gedurende welken 
zij aan de Rchoo l onderricht hebben aenoten. en, 
voorzoover mogelijk, van hunnen werkkring na 
het verlaten der school. · 

2. De directeur Z(lrgt, dat de leeraren bij den 
aanvang der lessen in het bezit zijn van eene 
naamlijst der leerlingen. 

19. 1. De directeur heeft de zorg voor het 
schoolgebouw, de meubelen, de boekerij, de 
verzamelingen en de andere hulpmiddelen voor 
het onderwijs. 

2. Van de meubelen, de boekerij, de ver
zamelingen en de andere hulpmiddelen voor het 
onderwijs wordt door hem een inventaris op~e
maakt en bijgohouden, die telken jare voór 
1 Mei ter waarmerking wordt gezonden aan den 
inspecteur. In dezen inventaris worden niet 
opgenoemd de artikelen, welke aan geregeld 
verbruik zijn onderworpen. 

3. In d.e werkzaamheden, voortvloeiende 
uit het in de beide vorige leden vermelde, zoo
meae 1n alle werkzaam.hecten tot de amotstaak 
van den directeur als zoodanig en krachtens 
zijne verdere functiën behoorende, zijn <1P 
leeraren met een volle functie ~ebouden dP:.... 
directeur ter zijde te staan. , ,r de wijze, 
waarop zulks za.l worden uitgevoerd, maakt de 
directeur in overleg met de betrokken lePraren 
eene regeling op, welke aan de goedkeuriug van 
den Directeur-Generaal wordt onderworpen. 

20. 1. Door of namens den directeur 
worden geene aankoopen of bestellingen gedaan 
dan die, welke in de goeclp;ekeurde begrooting 
der school zijn voorzien. 

2. Af- en overschrijving van en op de arti 
kelen der begrooting onderling kunnen geschie
den na machtiging van den in pecteur. 

3. Overschrijving der begrooting kan niet 
plaats hebben dan na bekomen machtiging van 
den Minister. 

21. 1. Aan elke school is als regel ver
bonden een amanuensis, die tevens dienst doet 
als concierge. 

2. Hij verleent den directeur en den leeraren 
hulp bij alle hunne ambtelijke werkzaamheden. 

3. Hem kunnen voorts, in overleg met den 
directeur, door of vanwege den Directeur
Generaal werkzaamheden worden opgedragen 
boven de in het eerste lid bedoelde. 

4.. Hij wordt door den Minister benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

5. De directeur kan eene instructie voor 
dezen beambte opmaken in overleg met de 
leeraren. Zoodanige instructie behoeft de 
goedkeuring van den Directeur-Generaal. 

22. 1. Tot de eerste klasse der school 
worden alleen toegelaten zij , die vóór 1 J anuari, 
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volgende op den aanvang van het schooljaar, 
den leeftijd van zestien jaren hebben bereikt. 

2. Zij moeten door het afleggen van een 
-0xamen, af te nemen door directeur en leeraren, 
het bewijs leveren dat zij : 

a. de kundigheden bezitten, vereischt om het 
onderwijs met vrucht te kunnen volgen, en 

b. voldoende bekend zijn met de prnctijk 
van den landbouw. 

3. Van het afleggen van het onder a. ge
noemde deel van het examen worden vrijgesteld 
zij, die een diploma of getuigschrift overleggen, 
dat naar het oordeel van directeur en leeraren 
het bezit van de vereischte kundigheden waar
borgt. 

4. Zij, die, zonder de lessen in de eerste 
klasse te hebben gevolgd, tot de tweede klasse 
wenschen te worden toegelaten, moeten vóór 
1 Januari, volgende op den aanvang van het 
schooljaar, den leeftijd van zeventien jaren 
hebben bereikt. Overigens is het bepaalde in 
het tweede lid van dit artikel op hen van toe
passing. 

5. Aan het einde van het schooljaar wordt 
voor de afzonderlijke vakken door de leeraren 
een schriftelijk en mondeling onderzoek inge
steld naar de kennis der leerlingen. Op grond 
van de uitkomsten van dit onderzoek en van 
wat in den lo:ip van den. schooltijd omtrent de 
vorderingen der leerlingen is gebleken, wordt 
uitgemaakt : 

a. wie zullen overgaan van de eerste naar 
de tweede klasse, wie zich aan een herexamen 
zullen hebbeP t3 onderwerpen of een taak zullen 
hebben te leveren vóór het begin van het vol
gende schooljaar en wie niet zullen overgaan ; 

b. wie het einddiploma der school zullen 
verkrijgen, desgewenscht met vermeldine: van 
nadere bijzonderheden omtrent de wijze waarop 
het verkregen wordt, en wie niet. 

6. Leerlingen, die bij het onderzoek ni<it 
áanwezig kunnen zijn door ziekte of om andere 
dringende redenen, kunnen later worden onder
zocht. 

7. De beslissingen omtrent het in het vijfde 
lid vermelde worden genorr<'n in een vergaderino 
van directeur en leeraren. 

0 

8. In eene vergadering van de commissie 
van toezicht met de leerarén, aan welke ook de 
inspectf>ur zoo mogelijk d '3elneemt, kunnen de 
commi9sie en de inspecteur zich omtreat de ge
nomen besliesingea doen inlichten. 

9. Daarna wordt een openbare eindlPs ge
houden met de leerlingen der t-weede kla~ee, 
waaraan de leerlingen, die zijn afgewezen, niet 
behoeven deel te nemen. Aan het einde dezer 
!P.s worden cle diploma's uitgereikt. Uitnoo
digingen voor het bijwonen dezer leg wordt door 
of namens d.e commis~ie var toezicht verzonden 
aan hen, die daarvoor naar het oordeel van den 
voorzitter dier commissie, in overleg met den 
directeur, in aanmerking komen, terwijl dag en 
uur, wa,arop de eindles wordt gehouden, wordt 
uur, waarop de eindles wordt gehouden, worden 
openbaar gemaakt. 

23. 1. Zij, die het onderwjjs in slechts 
enkele vakken wenschen te volgen, kunnen, 
op voor ieder afzonderlijk geval door den cli
recteur in overleg met de betrokken leeraren te 
stellen ei9chen, worden toegelaten ; wat den 
leeftijd betreft, zijn deze gelijk aan de voor de 
gewone leerlingen gestelde. 

2. Zij kunnen, indien zij aan het onderzoeK 
voor de door hen gevolgde vakken hebben vol
daan, overgaan naar de tweede klasse en na het 
doorloopen dier klasse een verklaring van cten 
directeur verwerven, waarin de vakken, waarin 
zij hebben voldaan, worden vermeld. 

24. 1. Niemand wordt tot de lessen toe
gelaten, dan na door den directeur te zijn inge
schreven. 

2. De inschrijving geschiedt kosteloos en 
wordt bij den aanvang van ieder schooljaar 
herhaald. 

3. De directeur kan na overleg met de lee
raren in bijzondere gevallen ook in den loop van 
den cursus tot inschrijving van nieuwe leer
lingen overgaan, onverminderd het b~paalde rn 
artikel 22. 

25. 1. Het schoolgeld wordt vastgesteld 
door den Minister, met dien verstande, dat het 
per schooljaar niet meer dan / 20.- zal be
dragen. 

2. Het wordt vóór of bij den aan vang der 
lessen betaald door storting bij een Rijksbetaal
meester, door storting of gireering op de post
rekening der Rijksschatkist, of in handen van 
den directeur, clie het door hem ontvangene op 
een der vorenstaande wijzen aan de Rijksschat
kist afdraagt. De bewjjzen van storting of 
gireering worden door den directeur binnen één 
maand na de inschrijving opgezonden naar den 
Minister, met een bijbehoorenden staat van 
ingeschrevenen. 

3. Eenmaal betaalde schoolgelden worden 
niet teruggegeven, tenzij de leerling door over
macht, ter beoordeeling van den Minister, ver
hinderd wordt de lessen verder bij te wonen ; 
alsdan kan worden terugbetaald naar even
redigheid van het gedeelte van het schooljaar, 
dat niet kan gevolgd worden. 

4. Zij, die zelf of wier ouders of verzorgers 
onvermogend zijn om het schoolgeld te betalen, 
kunnen daarvan op door den Minister te be
palen voorwaarden worden vrijgesteld, na inge
wonnen advies van de commissie van toezicht 
en den directeur. Hun kunnen ook de leer
boeken en leermiddelen van Rijkswege worden 
verstrekt en de kosten van excursiën worden 
vergoed. 

26. 1. De leerlingen moeten tusschen het 
eerste en het tweede winterhalfjaar werkzaam 
zijn in de landbouwpractijk, ten genoegen van 
den directeur. Zoo noodig is deze hun behulp
zaam bij het verkrijgen van eene ge$chikte 
plaats daarvoor. 

2. Zij worden tijdens deze practische werk
zaamheid door of namens den directeur bezocht. 

3. Van hunne waarnemingen en opmer
kingen gedurende dezen tijd dienen zij bij hunne 
terugkomst op de school een uitvoerig verslag 
bij den directeur in. , De commissie van toezicht 
en de leeraren worden door den directeur in de 
gelegenheid gesteld van deze verslagen kennis 
te nemen. 

27. 1. De leerlingen zijn gehoorzaamheid 
verschuldigd aan den directeur en de leeraren. 
Indien een leerling de orde in de les verstoort, 
moet hij zich op bevel van den leeraar ver
wijderen ; deze geeft van het voorgevalllene 
zoodra mogelijk kennis aan den directeur. 

2. Wanneer een leerling ûch in ernstige 
mate schuldig maakt aan wangedrag, nalatig
heid of verzet, of in het algemeen nadeelig op 
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zijne medeleerlingen werkt, kan hem door den 
directeur na overleg met de leeraren voor ten 
hoogste veertien dagen de toegang tot de school 
worden ontzegd. . 

3. In overleg met de commissie van toezicht 
kan de directeur in een geval, als in het voor
gaande lid bedoeld, den leerling voor goed van 
de ~chool verwijderen. 

!. De directeur geeft van iedere door hem 
gelaste verwijdering, met opgaaf van redenen, 
kennis aan den voorzitter der commissie van 
toezicht-, aan den inspecteur en aan de ouders 
of verzorgers van den leerling. 

28. 1. Er is ééne vacantie, van ten hoogste 
elf dagen, waarin Kerstmis.en Nieuwjaar vallen. 

2. De directeur regelt deze vacantie en doet 
daarvan mededeeling aan den inspecteur en den 
voorzitter der commissie van toezicht. 

3. De direci;eur is voorts bevoegd om bij
zondere redenen voor ten hoogste één dag 
vacantie te geven. Indien hij van deze be
voegdheid gebruik maakt, verwittigt hij daar
van den inspecteur en den voorzitter der com
missie van toezicht. 

29. 1. De directeur stelt in overleg met 
de leeraren een huishoudelijk reglement vast, 
waarin wordt geregeld alles wat op de inwendige 
huishouding der school en de schuoltucht be
trekking heeft, voor zoover daann niet door dit 
reglement is voorzien. 

2. Dit huishoudelijk reglement behoeft de 
goedkeuring van den Directeur-Generaal. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 11 Maa1-
1925 (Staatsblad n°. 68). 

Mij bekend, 
De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Lantlbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

REGLEMENT voor de Rijkstuinbouwwinter
scholen en de overige daarmede in karakter 
overeenkomende Rijkstuinbouwscholen. 

1. 1. Waar in dit reglement wordt ge
sproken van Minister, Directeur-Generaal of 
inspecteur, wordt bedoeld onderscheidenltik 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, de Directeur-Generaal van den 
Landbouw en de inspecteur van het Landbouw
onderwijs. 

2. Waar in dit reglement wordt gesproken 
van leeraar, wordt daaronder begrepen leerares. 

2. Het doel van het onderwiJs aan deze 
-;,::holen is, aan toekomstige tuinbouwers theo
retische kennis van bet tuinbouwbedrijf, han
delskennis en voortgezette algemeene ont
wikkeling te verstrekken. Het draagt den 
stempel van middelbaar vakonderwijs. 

3. Bij het onderwijs wordt rekening gehou
den met den aard en d~ behotiften van het be
dr\Jf in het gebied, waarover de school werkt. 

4. 1. De leertijd aan de winterschole11 
duurt twee winterhalfjaren. 

2. Die aan cte andere onder dit reglement 
Vdllende scholen kan loopen over een grooter 
deel van het jaar en over drie schooljaren. 

3. Begin en einde van den cursus worueu 
geregeld met inachtneming van den aard van 
het bedrijf in het gebied, waarover de school 
werkt. 

4. Aan de winterscholen worden tusschen 
het eerste en tweede winterhalfjaar als regel 
eenige zomerlessen gegeven. 

5. 1. Het toezicht w01dt uitgeoefend door 
den inspecteur, en voor iedere school afzonder
lijk door eene commissie van toezicht van ten 
minste vijf leden. 

2. De leden dezer commissie worden be
noemd door den Minister, op aanbeveling van 
Gedeputeerde Staten van de P: ovincie, waarin 
de s;bool is gelegen. 

3. Ten minste de helft van het aantal leden 
moet practisch tuinbouwer zijn of geweest zijn. 

4. De commissie geeft den Directeur-Gene
raal en den inspecteur rlesgevraagd advies over 
alles wat de school betreft en is bevoegd zelf· 
standig aan den Directeur-Generaal alle voor
stellen te doen, welke zij in het belang van de 
school noodig acht. 

6. 1. Zij die aan eene Rijkstuinbouwscboo} 
onderwijs geven, dragen den titel van leeraar. 

2. Aan het hoofd van elke school ie een der 
leeraren geplaatst, die den titel draagt van 
directeur. · 

3. D~ directeur voert het beheer der school 
en draagt zorg, dat het onderwijs geregeld en 
overeenkomstig de voorschriften gegeven wordt. 

7. De directeur geeft aan den inspecteur 
en aan de commissie van toezicht alle ver
langde inlichtingen betreffende de school en 
deelt aan den inspecteur uit eigen beweging 
mede alles wat er ten aan?ien van de school 
meldenswaardigs voorvalt. 

8. Binnen eene maand na afloop van het 
schooljaar doet de directeur den inspecteur een 
verslag toekomen van den staat der school ge
durende het afgeloopen schooljaar. Eene 
beknopte samenvatting van dat verslag zendt 
hij aan de commissie van toezicht, aan Gedepu
teerde Staten en aan het Gemeentebestuur. 

9. 1. Rijkscon.,ulenten kunnen door den 
Directeur-Genernal ~mbtshalve met het leeraar
schap en het direct oraat eener school worden 
belast en daarvan worden ontheven ; overigens 
worden de rlirecteuren door Ons benoemd en 
ontslagen, de leeraren door den Minister. 

2. De directeuren en leeraren kunnen door 
den Minieter worden geschorst. 

3. Over benoeming, schorsing en ontslag 
van leeraren wordt geadviseerd door den di
rectem en den inspecteur, bij schorsing en onge
vraagd ontslag van leeraren ook dooi de com
missie van toezicht, over benoeming, schorsing 
en ontslag van directeuren door den inspecteur 
en de commissie van toezicht. 

10. 1. Voor ieder schooljaar wordt door 
den Directeur-Generaal, de commissie van toe
zicht gehoord, de leeraar aangewezen, die den 
directeur bij afwezigheid vervangt. 

2. De directeur geeft zijn plaatsvervanger 
vooraf kennis van elke a.fwezigheid, of is deze 
een gevolg van onvoorziene omstandigheden, 
dan zoo spoedig mogelijk. 

3. Voor afwezigheid gedurende meer dan 
vier dagen behoeft de directeur de vergunning 
van den Directeur-Generaal. 

4. De directeur geeft van eene afwezigheid, 
als in het vorige lid bedoeld, kennis aan den 
voorzitter der commissie van toezicht, 

5. Is de directeur niet in staat de vergunning 
in het derde lid bedoeld, aan te vragen en de 
kennisgeving, in het vierde lid bedoeld, te 
doen, dan geschiedt een en ander door den 
plaatsvervanger van den directeur. 

6. Bij ontstentenis van den directeur word 
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de waarneming van het directoraat door den 
Directeur-Generaal geregeld. 

7. Is de plaatsvervangende of waarnemende 
directeur afwezig, dan treedt de in jaren oudste 
aanwezige leeraar als zoodanig op. 

11. 1. Is een der leeraren verhinderd onder
wijs te geven, dan verwittigt hij daarvan den 
Jirecteur, die de noodige maatregelen neemt 
om in zijn lessen te voorzien. 

2. Anders dan wegens ongesteldheid of om 
andere dringende redenen mag het geven van 
onderwijs niet worden nagelaten, dan met ver
gunning van den directeur. 

3. Voor eene afwezigheid gedurende langer 
dan vier dagen behoeft een leeraar de ver
gunning van den Directeur-Generaal. Deze 
vergunning wordt d :nr tusschenkomst van den 
directeur aangevraagd. 

12. Bij ontstentenis van een leeraar ge
durende langer dan eene week wordt voor de 
vervulling der lessen door den directeur eene 
regeling opgemaakt, die aan de goedkeuring van 
den Directeur-Generaal wordt onderworpen. 

13. De leeraren gedragen zich in zaken, 
welke op de schooltucht of op de inwendige 
huishouding der school betrekking hehbe,i, naar 
de beslissing van den directeur. behoudens beroep 
op den Minister. Het beroep heeft geene schor
sende kracht ten aanzien van de hesiissing van 
den directeur. 

14. 1. De directeur en de leeraren met eene 
volle functie behoeven de vergunning van den 
Minister tot het bekleeden van een ambt of 
betrekking, het uitoefenen van een beroep en 
het geven van privaatlessen. 

2. De leeraren vragen deze vergunning aan 
door tusschenkomst van den directeur. 

15. 1. Ieder jaar vóór 1 Mei wordt het 
programma der school voor het volgende school
jaar door den directeur in overleg met de leer
aren opgemaakt en vóór 15 Mei aan de goed
keuring van den Directeur-Generaal onderwor
pen. 

2. H et programma vermeldt : 
a. de namen van de leden der commissie 

van toezicht ; 
b. de namen van het personeel ; 
c. de eischen van toelating en het bedrag 

van het schoolgeld ; 
d. het getal uren, in elke klasse aan de on

derscheidene vakken van ouderwijs tf' wijden ; 
e. voor elke klasse eene omschrijving van 

het onderwijs in ieder vak ; 
f. eene omschrijving van hetgeen in de 

zomerlessen zal worden behandeld ; 
g. de bij het onderwijs te gebruiken boeken 

en leermiddelen en hunnen prijs ; 
h. het in artikel 29 bedoelde huishoudelijk 

reglement; 
i. al datgene, wat verder ter voorlichting 

van belanghebbenden wenschelijk is medege
deeld te worden. 

16. Het programma wordt tijdig gedrukt. 
Afdrukken worden gezonden a~n den Directeur
Generaal, den inspecteur en de leden der com
missie van toezicht. Voorts wordt het ver
spreid onder belanghebbenden en belangstel
lenden en wordt het op aanvraag aan een ieder· 
kosteloos toegezonden. 

17. 1. Bij den aanvang van het schooljaar 
wordt door den directeur in overleg met de leer
aren een rooster van lesuren vastgesteld, die 

aan den inspecteur en de leden der comm1ss1e 
van toezicht wordt gezonden en aan belang
hebbenden wordt uitgereikt. 

2. In de gang van het schoolgebouw en in 
elk leslokaal wordt een exemplaar opgehangen. 

3. Van elke niet voorbijgaande wijziging 
in den rooster wordt mededeeling geda>in aan 
den inspecteur en de leden der commissie van 
toezicht. 

18. 1. De directeur houdt een register van 
de leerlingen, waarin onder meer aanteekening 
wordt gehouden van den tijd, gedurende welken 
zij aan de school onderricht hebben genoten, 
en, voor zoover mogelijk, van hunnen werk
kring na het verlaten der school. 

2. De directeur zorgt, dat de leeraren bij den 
aanvang der lessen in het bezit zijn van eene 
naamlijst der leerlingen. 

19. 1. De directeur heeft de zorg voor het 
schoolgebouw, de meubelen, de boekerij, de ver
zamelin$en en de andere hulpmiddelen voor het 
onderwiJS. 

2. Van de meubelen, de boekerij, de verza
melingen en de andere hulpmiddelen voor het 
onderwijs wordt door hem een inventaris opge
maakt en bijgehouden, die telken jare vóor 1 
Mei ter waarmerking wordt gezonden aan deo 
inspecteur. I n dezen inventaris worden niet 
opgenomen de artikelen, welke aan geregeld 
verbruik zijn onderworpen. 

3. In de werkzaamheden, voortvloeiende 
uit het in de beide vorige leden vermelde, zoo
mede in alle werkzaamheden tot de ambtstaak 
van den directeur als zoodanig en krachtens 
zijne verdere functiën behoorende, zijn de leer
aren met eene volle functie gehouden den direc
teur ter zijde te staan. Voor de wijze, waarop 
zulks zal worden uitgevoerd, maakt de directeur 
in overleg met de betrokken leeraren eene rege
ling op, welke aan de goedkeuring van den 
Directeur-Generaal wordt onderworpen. 

20. 1. Door of namens den directeur wor
den geene aankoopen of bestellingen gedaan dan 
die, welke in de goedgekeurde begrooting der 
school zijn voorzien. 

2. Af- en overschrijving van en op de arti
kelen der begrooting onderling kunnen geschie
den na machtiging van den inspecteur. 

3. Overschrijding der begrootino- kan niet 
plaats hebben dan na bekomen machtiging van 
den Minister. 

21 . 1. Aan elke school is als regel verbon
den een amanuensis, die tevens dienst doet als 
concierge. 

2. Hij verleent den direcreur en den leeraren 
hulp bij alle hunne ambtelijke werkzaamheden. 

3. Hem kunnen voorts, in overleg met den 
directeur, door of vanwege den Directeur-Gene
raal werkzaamheden worden opgedragen boven 
de in het eerste lid bedoelde. 

4. Hij wordt door den Minister benoemd, 
geschorst en ontslagen. 

5. De directeur kan eene instructie voor 
dezen beambte opmaken in overleg met de leer
aren. Zoodanige instructie behoeft de goed
keuring van den Directeur-Generaal. 

22. 1. Tot de eerste klasse der school wor
den alleen toegelaten zij, die vóór 1 September, 
voorafgaande aan den aanvang van het school
jaar, den leeftijd van vijftien jaren hebben be-· 
reikt. 

Deze termijn kan voor scholen met drie 



1925 11 MAART. 142 

schooljaren door den l\:linister later worden 
gesteld. 

2. Zij moeten door het afleggen van een 
examen, af te nemen door directeur en leeraren, 
het bPwijs leveren, dat zij : 

a. de kundigheden bezitten, vereischt om 
het onderwijs met vrucht te kunnen volgen, en 

b. voldoende bekend zijn met de practijk 
van den tuinbouw. 

3. Van het afleggen van het onder a ge
noemde deel van het examen worden vrijge
steld zij, die een diploma of getuigschrift over 
leggen, dat naar het oordeel van directeur en 
leeraren het bezit van de vereischte kundig
heden waarborgt. 

4. Zij, die, zonder de lessen in de eerste 
klasse te hebben gevolgd, tot de tweede klasse 
wenschen te worden toegelaten, moeten vóór 
1 September, voorafgaande aan den aanvang 
van het schooljaar, den leeftijd van zestien jaar 
hebben bereikt. 

Deze termijn kan voor scholen met drie 
schooljaren door den Minister later worden ge
steld. 

Overigens is het bepaalde in het tweede lid 
van dit artikel op hen van toepassing. 

5. Aan het einde van het schooljaar wordt 
voor de afzonderlijke vakken door de leeraren 
een schriftelijk en mondeling onderzoek inge
steld naar de kennis der leerlingen. Op grond 
van de uitkomsten van dit onderzoek en van 
wat in den loop van den schooltijd omtrent de 
vorderingen der leerlingen is gebleken, wordt 
uitgemaakt : 

a. wie zullen overgaan naar de hoogere 
klasse, wie zich aan een herexamen zullen heb
ben te onderwerpen of een taak zullen hebben 
te leveren vóór het begin van het volgende 
schooljaar en wie niet zullen overgaan : 

b. wie het einddiploma. der school zullen 
verkrijgen, desgewenscht met vermelding van 
nadere bijzonderheden omtrent de wijze, waarop 
het verkregen wordt, en wie niet. 

6. Leerlingen, die bij het onderzoek niet 
aanwezig kunnen zijn door ziekte of om andere 
dringende redenen, kunnen later worden onder
zocht. 

7. De beslissingen omtrent het in het vijfde 
lid vermelde worden genomen in een vergade
ring van directeur en leeraren. 

8. In eene vergadering van de commissie 
van toezicht met de leeraren, aan welke ook de 
inspecteur zoo mogelijk deelneemt, kunnen de 
commissie en de inspecteur zich omtrent de ge
nomen beslissingen doen inlichten. 

9. Daarna. wordt eene openbare eindles ge
houden met de leerlingen der hoogste klasse, 
waaraan leerlingen, die zijn afgewezen, niet be
hoeven deel te nemen. Aan het einde dezer 
les worden de diploma's uitgereikt. Uitnoodi
gingen voor het bijwonen dezer les worden door 
of namens de commissie van toezicht verzonden 
aan hen, die daarvoor naar het oordeel van den 
voorzitter der commissie, in overleg met den 
directeur, in aanmerking komen, terwijl dag en 
uur, waarop de eindles wordt gehouden, wor
den openbaar gemaakt. 

23. 1. Zij, die het onderwijs in slechts 
enkele vakken wenschen te volgen, kunnen, op 
Voor ieder afzonderlijk geval door den directeur 
in overleg met de betrokken leeraren te stellen 
eischen, worden toegelaten ; wat den leeftijd 

betreft, zijn deze gelijk ean de voor de gewone 
leerlingen gestelde. 

2. Zij kunnen, indien zij aan het onderzoek 
voor de door hen gevolgde vakken hebben vol
daan, overgaan naar de tweede klasse en na het 
doorloopen dier klasse · een verklaring van den 
directeur verwerven, waa.rin de vakken, waarin 
zij hebben voldaan, worden vermeld. 

24. 1. Niemand wordt tot de lessen toege
laten, dan na door den directeur te zijn inge
schreven. 

2. De inschrijving geschiedt kosteloos en 
wordt bij den aanvang van ieder schooljaar 
herhaald. 

3. De directeur kan na overleg met de leer
aren in bijzondere gevallen ook in den loop van 
den cursus tot inschrijving van nieuwe leerlingen 
overgaan, onverminderd het bepaalde in artikel 
22. 

25. Het schoolgeld wordt vast.gesteld door 
den MiniEter, met dien verstande, dat het voor 
de winterscholen niet meer dan f 20 zal bedra
gen en voor de andere scholen niet meer dan f 40. 

2. Het wordt vóór of bij den aanvang der 
lessen betaald door storting bij een Rijksbetaal
meester, door storting of gireering op de post
rekening der Rijksschatkist, of in handen van 
den directeur, die het door hem ontvangene op 
een der vorenstaande wijzen aan de Rijksschat
kist afdraagt. De bewijzen van storting of gi
reering worden door den directeur binnen ééne 
maand na de inschrijving opgezonden naar den 
l\:linister, met een bijbehoorenden staat van 
ingeschrevenen. 

3. Eenmaal betaalde schoolgelden worden 
niet teruggegeven, tenzij de leerling door over
macht, ter beoordeeling van den Minister, ver
hinderd wordt de lessen verder bij te wonen ; 
al~dan kan worden terugbetaald naar evenredig, 
heid van het gedeelte van het schooljaar, dat 
niet kan gevolgd worden. 

4. Zij , die zelf of wier ouders of verzorgers 
onvermogend zijn om het schoolgeld te betalen, 
kunnen daarvan op door den Minister te bepalen 
voorwaarden worden vrijgesteld, na ingewonnen 
advies van de commissie van toezicht en den 
directeur. Hun kunnen ook de leerboeken en 
leermiddelen van Rijkswege worden verstrekt 
en de kosten van excursiën worden vergoed. 

26. 1. De leerlingen moeten in de school
vrije tijden werkzaam zijn in de tuinbouwprac
tijk, ten genoegen van den directeur. Zoo 
noodig is deze hun behulpzaam bij het verkrij 
gen van eene gesch.ikte plaats daarvoor. 

2. Zij worden t~jdens deze practische werk
zaamheid door of namens den directeur bezocht. 

3. Van hunne waarnemingen en opmer
kimgen gedurende dezen tijd dienen zij bij hunne 
terugkomst op de school een uitvoerig verslag 
bij den directeur in. De commissie van toe
zicht en de leeraren worden door den directeur 
in de gelegenheid gesteld van deze verslagen 
kennis te nemen. 

27. 1. De leerlingen zijn gehoorzaamheid 
verschuldigd aan den directeur en de leeraren. 
Indien een leerling de orde in de les verstoort, 
moet hij zich op bevel van den leeraar verwij
deren ; deze geeft van het voorgevallene zoodra 
mogelijk kennis aan den directeur. 

2. Wanneer een leerling zich in ernstige 
mate schuldig maakt aan wangedrag, nalatig
h~id of verzet, of in het algemeen nadeelig op 
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zijne medeleerlingen werkt, kan hem door den 
directeur na overleg met de leeraren voor ten 
hoogste veertien dagen de toegang tot de school 
worden ontzegd. 

3. In overleg met de commissie van toe
zicht kan de directeur in een geval, als in het 
voorgaande lid bedoeld, den leerling voor goed 
van de school verwijderen. 

4. De directeur geeft van iedere door hem 
gelaste verwijdering, met opga.af van redenen, 
kennis aan den voorzitter der commissie van 
toezicht, aan den inspecteur en aan de ouders of 
verzorgers van den leerling. 

28. 1. Aan de winterscholen wordt ééne 
vacantie gegeven, van ten hoogste elf dagen, 
waarin Kerstmis en Nieuwjaar vallen. 

2. De directeur regelt deze vacantie en doet 
daarvan mededeeling aan den inspecteur en den 
voorzitter der commissie vao toezicht. 

3. Voor scholen met een langeren schooltijd 
worden de vacanties vastgesteld door den 
Minister. 

4. De directeur is voorts b9voegd om bij 
zondere re_denen voor ten hoogste één dag vacan
t ie te geven. Indien hij van deze bevoegdheid 
voor een geheelen da.g gebruik maakt, verwit
t,igt hij daarvan den inspecteur en den voorzitter 
der commissie van toezicht. 

29. l. De directeur stelt in overleg met de 
leeraren een huishoudelij~ reglement vast, waar
in wordt geregeld alles wat op de inwendige 
huishouding der school en de schooltucht be
trekking heeft, voor zoover daarin niet door dit 
reglement is voorzien. 

2. Dit huishoudelijk reglement behoeft de 
goedkeuring van den Directeur-Generaal. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 11 Maart 
1925 (8taatsblad n°. 68). 

De 
Mij bekend, 

Minister van Binnenlabdsche Zaken 
en Landbouw1 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

11 Maart 1925. BESLUIT, tot WIJZ1gmg en 
aanvulling van het bij Koninklijk besluit 
van 21 Juli 1911 (Staatsblad n°. 258) 
onder A. vastge~telde reglement voor de 
scheepvaart ter beveiliging van beweeg
bare spoorwegbruggen. S. 69. 

WIJ WILHELMINA, E NZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 3 Februari 1925, n°. 392, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 4 der Locaalspoor- en 
Tramwegwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1925, n°. 35) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Maart 1925, litt. L., 
afdeeling Spoorwegen ; 

H eöben i:,oedgevonden en verstaan: 
Het bij Koninklijk besluit van 21 Juli 1911 

(Staatsblad n°. 258) vastgestelde en bij K onink
lijk besluit van lii Mei 1924 (Staatsblad n°. 246) 
laatstelijk gewijzigde reglement voor de scheep
vaart ter beveiliging van de beweegbare 
spoorwegbruggen over het Stadskanaal bij 
Bareveld, over de Ommelanderwijk bij Veendam, 
over het Meedemerdiep bij Muntendam en over 
het Winschoterdiep tij Zuidbroek in den Noord-

ooste-rlocaalspoorweg, over het Over-ijsselsche 
kanaal bij Lemelerveld in den Over-ijssekchen 
locaalspoor-weg Deventer-0mmen en bij Raalte 
in den Staatsspoorweg Zwolle-A lmelo t.e wijzi
gen en aan te vullen als volgt : 

I. Het opschrii.t wordt aangevuld met : 
,,60. den Drouwenermond ; 
.,7°. den Rvinermond; 
,,sa. den ! sten Exloërmond ; 
,,9°. den 2den E.r,loërnwnd; 

,,10°. den lstP,n Valthermond; 
.,ll0. den 2den Valthermond; 
,,12°. het Ter Apelkanaal; 
"130. het Ruiten-A Kanaal en 
.,14°. het Ruitenbroeklcanaal in <len spoor

weg Stads/canaal,-Ter Apel,-Rijks
grens". 

II. Artikel 2, eerste lid, wordt aangevuld 
met: 

"behalve $edurenrle de tijdvakken, waarin 
de betrekkel.jke bruggen voor de scheepvaart 
geslote,i zullen zijn overeenkomstig het be
paalde in het ,, ,,Politiere!<lement op de Ri
vieren, Kanalen en Havens, en daarbij be
hoorende werken in de Provincie Groningen". " 

III. Het zevende, achtste en negende lid 
vr..n artikel 2 worden gelezen als volgt : 

,,(7). Bij de brug!,,en over de Ommelander
wijk bij Veendam, over het Meedemerdiep bij 
Muntendam, over het W inschoterdiep bij Zuid
broek en over het Over-ijsselsche kanaal bij 
Lemelerveld en bij Raalte is een seinpaal ge
plaatst waarlangs een t>ol, met een minimum
middellijn van 0.90 M. en waarvan het opper
vlak is verdeeld in 16 afwisselend wit en z"art 
geschilderde, gelijke en gelijkvormige <lrie
hoeken, tot een hoogte van ten minste 5.50 
M. hoven de spoorstaven kan worden opge
haald en waaraan eene lantaarn, gevende 
groen en rood licht, ter hoogte van ten minste 
3.50 M. boven de Rpoorst.aven kri,n worden 
vertoond. 

Bij de bruggen over het Stadskanaal en over 
het Ter Apelkanaal is een dergelijke seinpaal 
geplaat st, met dien verstande, dat de hoogte 
tot waar de bol kan worden opgehaald ten 
minste 3.50 1'f en de hoogte, wri,arop groen 
en rood l icht kan wo!den vertoond, ten minste 
2.50 M bedraagt 

Bij de overig" bruggen is een seinpaal ge
plaatst, wa11raan eene lantaarn, gevende groen 
en rood licht ter hoogte van ten minste 3.50 M. 
boven de spoorstaven, kan worden vertoond. 

(8). Is de <loorvaart toegelat-en, dn,n wordt 
dit aangeduid : 

des daags : A. bij de ir> de eerste en tweed e. 
alinea van het voorgaande lid genoemde brug
gen: 

door den geheel opgehaalden wit-zw11orten 
bol; 

B. bij de overige bruggen : 
door het geheel geopend zijn van de brug ; 
des nachts : tenzij geen scheepvaart te ver-

wachten is, door het groene licht naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
water. 

(9). I s de doornart niet toegelaten, dan 
wordt dit aangeduid : 

des daags : A. bij de m de eerste en tweede 
alinea van het zevende lid i(enoemde bruggen ~ 

door den neergelaten wit-zwarten bol ; 
B. bij de overige bruggen : 
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door het niet of niet geheel geopend zijn 
van de brug; 

des nachts : tenzij geen scheepvaart te ver
wachten is, door het roode licht naar beide 
zijden schijnend in de richting van het vaar
,vater". 

IV. Het twaalfde lid van artikel 2 vervalt. 
Onze 111inister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit l>esluit, hetwelk in het 
8taatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Glarus, den llden Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY, 
( Uitgeg. 1 April 1925.) 

11 Maart 1925. BESLUIT, tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 22 111ei 1917 
(Staatsblad n°. 405). S. 70. 

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

Waterstaat van 3 Februari 1925, n°. 393, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet en op 
de artikelen 4 en 5 der Locaalspoor- en Tram
,veawet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1925, n°. 36); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Maart 1925, La. 111., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In te trekken het Koninklijk besluit van 

22 Mei 1917 (Staatsblad n°. 405), houdende 
machtiging tot afwijking van bepalingen, ver
vat in de algemeene maatregelen van bestuur, 
bedoeld bij artikel 27 der wet van 9 April 
1875 (Staatsblad n°. 67) en bij de artikelen 
l en 2 der wet van 9 Juli 1900 (Staatsblad 
n°. 118). 

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

Glarus, den llden Maart 1925. 
WILHEL111INA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 26 111aart 1925.) 

11 ~Maart 1925. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst. S. 71. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen 111inister van 

Waterstaat van 3 F ebruari 1925, n°. 393, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Februari 1925, n°. 36); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 5 Maart 1925, La. M., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
H et Algemeen Reglement Dienst, vastge

steld bij Koninklijk besluit van 26 Juli 1913 
(Staatsblad n°. 315), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad 
n°. 382), te wijzigen als volgt : 

I. In artikel 45, eerste lid, wordt het woord 
,,drie" tweemaal vervangen door "vier". 

II. In artikel 45, derde lid, wordt het 
,voord "zes" vervangen door "zeven". 

III. Artikel 54 wordt als volgt gelezen : 

"Onderzoek van rijtuigen en wagens na de 
indienststelling. 

"Art. 54". ,,1. De rijtuigen en wagens 
worden van tijd tot tijd aan een grondig onder
zoek onderworpen, waarbij de assen, potten 
en veeren worden afgenomen. 

2. Dit onderzoek vindt plaats, nadat sedert 
de indienststell in~ of sedert het laatste grondig 
onderzoek uiterliJk ziju verloopen : 

a. een half jaar voor rijtuigen, postrij
tuigen en ba$agewagens, die aangewezen zijn 
voor internat10naal verkeer; 

b. Een jaar voor de overige rijtuigen, post
rijtuigen en bagagewagens, de laatste alleen 
voor zoover zij voor sneltreinen zijn aange
,vezen; 

c. anderhalf jaar voor de niet voor snel
treinen aangewezen bagagewagens, en de 
overige wagens, die van doorgaand remwerk 
zijn voorzien ; 

d. drie jaar voor de overige wagens. 
3. De Hoofdinspecteur Generaal der Spoor

en Tramwegen kan van de bepalingen in dit 
artikel onthe:fnng verleenen". 

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

Glarus, den llden Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 26 Maart 1925.) 

11 Maart 1925. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 72. 

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

Waterstaat van 3 Februari 1925, n°. 393, af
deeling Spoorwe$en ; 

Gelet op a rtikel 4 der Locaalspoor- en 
Tramwegwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1925, n°. 36) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Maart 1925, La. 111., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Dienst Locaal

spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
va.n 3 Juni 1915 (Staatsblad n°. 230), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 383), te wijzigen 
als volgt : 

I. In artikel 45, eerste lid, wordt het woord 
,,drie" tweemaal vervangen door "vier'.' · 

II. In artikel 45, derde lid, wordt het woord 
,,zes" vervangen door "zeven". 

III. Artikel 54 wordt als volgt gelezen : 

"Onderzoek van rijtuigen en wagens na de 
indienststelling". 

"Art. 54". ,,1. De rijtuigen en wagen s 
worden van t ijd tot tijd aan een grondig onder
zoek onderworpen, waarbij de assen, potten 
en veeren worden afgenomen. 
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2. Dit onderzoek vindt plaats, nadat sedert 
de indienststellin~ of sedert het laatste grondig 
onderzoek uiterliJk zijn verloopen : 

a. een jaar voor rijtuigen, postrijtuigen 
en bagagewagens, geschikt voor treinen met 
een maximumsnelheid van negentig kilometer 
per uur ; 

b. anderhalf jaar voor de overige rijtuigen, 
postrijtuigen en bagagewagens, alsmede voor 
de wagens, die van doorgaand remwerk zijn 
voorzien; 

c. drie jaar voor de overige ,vagens . . 
3. De Hoofdinsptlcteur Generaal der Spoor

en Tramwegen kan van de bepalingen in dit 
artikel ontheffing verleenen". 

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

Glarus, den llden Maart 1925. 
WILHELM! A. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAK SWAAY. 
(Uitgeg. 26 Maart 1925.) 

ll Maart 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 28 Februari 1919 
(Staatsblad n°. 54), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld bij de artikelen 1 en 2 der Raden
wet, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Konink4jk besluit van 13 October 1924 
(Staatsblad n°. 470). S. 73. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 4 Februari 
1925, n°. 374, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien de artikelen 1, 2 en 51 der Radenwet; 
Den R"ad van State gehoord (advies van den 

3 Maart 1925, no. 49) ; 
Gelet op het na.der rapport van Onzen voor

noemden Minister van 6 Maart 1925, n°. 713, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Oris besluit van 28 Februari 1919 

(Staatsblad n°. 54) tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur als bedoeld bij 
de artikelen 1 en 2 der Rademvet, zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 13 
October 1924 (Staatsblad n°. 470) en te bepalen 
als volgt: 

Art. I. Het bepaalde onder I, 6, van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919 (Staats
blad n°. 54) wordt gelezen als volgt : 

,,6. Utrecht, Utrecht, omvattende de ge
meenten: Abcoude-Baambrugge, Abcoude
Proostdij, Achttienhoven, Amerongen, Am
merstol, Barwoutswaarder, Benschop, Berg
ambacht, ·Berkenwoude, de Bildt, Breukelen
Nijenrode, Breukelen-St. Pieters, Bunnik, 
Cothen, Doorn, Driebergen, Gouda, Gouderak, 
Haarzuilens, Haast.recht, Harmelen, _Heken
dorp, Hoenkoop, Houten, Jaarsveld, Jutfaas, 
Kamerik, Kockengen, Laag-Nieuwkoop, Lang
broek, Lange Ruige Weide, Leersum, Lekker
kerk, Linschoten, Loenen, Loenersloot, Lopik, 
Maarn, Maarssen, Maarsseveen, Maartensdijk, 
Montfoort, Moordrecht, Mijdrecht, Nieuwerkerk 
a/d IJssel, Odijk, Oudenrijn, Ouderkerk a/d 
IJssel, Oudewater, Papekop, Polsbroek, Reeu
wijk, Rietveld, Ruwiel, Rijsenburg, Schal\rnijk, 
Schoonhoven, Snelrewaard, Stolwijk, Tien-

19~5. 

hoven, Tull en 't Waal, Utrecht, Veldhuizen, 
Vinkeveen, Vleuten, Vlist, Vreeswijk, Waarder, 
Waddinxveen, Werkhoven, Westbroek, Willes
kop, Willige Langerak, Wilnis, Woerden, Wijk 
bij Duurstede, IJsselstein, Zegveld, Zeist en 
Zuilen;". 

Art. II. Het bepaalde onder I, 9, van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919 (Staats
blad n°. 54) vervalt. 

Art. III. Het bepaalde onaer I, 10 van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919 (Staats
blad n°. 54) wordt gelezen als volgt: 

,,10. Leiden, Leiden, omvattende de ~e
meenten: Ter Aar, Alkemade,.Alphen a/d RiJn, 
Benthuizen, Bleiswijk, Bodegraven, Boskoop, 
Hazerswoude, Hillegom, Katwijk, Koudekerk, 
Leiden, Leiderdorp, Leimuiden, Lisse, Moer
kapelle, Nieuwkoop, Nieuwveen, Noordwijk, 
Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnsaterwoude, 
Rijnsburg, Sassenheim, Stompwijk, Valken
burg, Veur, Voorhout, Voorschoten, w·armond, 
Woubrugge, Zegwaard, Zev.enhoven, Zeven
huizen, Zoetermeer, Zoeterwoude, Zwammer
dam;". 

Art. IV. Het bepaalde onder I, 13, van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919 (Staatst 
blad n°. 54) wordt gelezen als volgt : 

"13. Rotterdam, Rotterdam, omvattende de 
gemeenten : Bergschenhoek, Berkel, Capelle a /d 
IJssel, Hilligersberg, Krimv.en a/d IJssel, Krim
pen a /d Lek, Overschie, Pijnacker, Rotterdam, 
Schiebroek, IJsselmonde;' . 

Art. V. Het bepaal:le onder I, 14, van Ons 
gewijzigd besluit van 28 Februari 1919 (Staats-

1 

blad n°. 54) wordt gelezen als volgt : 
"14. Dordrecht, Dordrecht, omvattende de 

gemeenten : Alblasserdam, Ameide, Arkel, As
. peren, Bleskensgraaf, Brandwijk, Dordrecht, 

Dubbeldam, Everdingen, Giessen, Giessendam, 
Giessen-Nieuwkerk, Gorinchem, Goudriaan, 
Groot-Ammers, Hagestein, Hardinxveld, Hei
en Boeicop, Hendrik-Ido-Ambacht-, Heukelum, 
Hoogblokland, Hoornaar, Kedichem, Langerak, 
Leerbroek, Leerdam, Lexmond, Meerkerk, Mo
lenaarsgraaf, Nieuwland, Nieuw-Lekkerland, 
Nieuwpoort, Noordeloos, Ottoland, Oud-Alblas, 
Papendrecht, Peursum, Ridderkerk, Rijswijk, 
Schelluinen, Schoonrewoerd, Sliedrecht, Streef
kerk, Tienhoven, ,Vianen, WElrkenda.m, Werken 
(de) c.a. Wijngaarden, Woudrichem, Zwijn
drecht;". 

Art. VI. De bij den Raad van Arbeid te 
Gouda ingeschreven verzekerden krachtens de 
Invaliditeitswet en Ouderdomswet 1919, zoo
mede de werkgevers, ingeschreven krachtens de 
Invaliditeitswet, On~evallenwet 1921 en Land
en Tuinbouwongeval!enwet 1922, worden na de 
opheffing van genoemden Raad overgeschreven 
in de registers van dien Raad, welke alsdan te 
hunnen opzichte als de bevoegde moet worden 
aangemerkt. 

Art. VII. 1. Behoudens het bepaalde in 
het volgende artikel gaan alle ambtenaren en 
beambten, werkzaam bij den Raad van Arbeid 
te Gouda, met ingang van 1 April 1925 over naar 
den Raad van Arbeid te Utrecht. 

2. Bij eene eventuet>le reorganisatie van den 
dienst van den Raad van Arbeid te Utrecht zul
len ambtenaren of beambten, die ingevolge de 
bepalin~en van dit besluit in dienst van dien 
Raad zijn geplaatst, aan die plaatsing geen bij
zondere rechten kunnen ontleenen. 

10 
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Art. VIII. 1. Indien aan ambtenaren of 
beambten wegens overbodigheid hunner dien
sten tengevolge van de gebiedswijziging, in dit 
besluit geregeld, ontslag wordt verleend, ~elden 
ten hunnen aanzien de volgende bepalrngen. 

2. Bij het verleenen van ontslag, als bedoeld 
in lid 1, worden in acht genomi-n de ten opzichte 
van Rijksambtenaren geldende regelen omtrent 
afvloeiing van overcompleet personeel, tenzij de 
belangen van den dienst eene afwijking van die 
regelen noodig maken. Hierbij wordt het ver
eenigd ambtenarencorps als één geheel be
schouwd. 

3. De ambtenaren en beambten, aan wie 
ontslag uit hunne bet,rekking, als bedoeld i,1 het 
eerste lid, wordt verleend, ontvangen, behou
dens het bepaalde ten opzichte van tijdelijke 
ambtenaren in het volgende lid, uitbetaling van 
de gelden, waarop zij tot op het tijdstip, waarop 
dat ontdag ingaat, terzake van de vervullmg 
hunner betrekking, recht hebben, onder aftrek 
van hetgeon zij aan den Raad van Arbeid ver
schuldigd mochten zijn wegens vooruitbetaalde 
wedde, wegens voorschot, wegens het genot van 
vrije woning al cf niet met vuur en (of) licht, 
wegens aangebrachte schade en wegens het door 
den Raad betaalde of te betalen bedrag, terzake 
v:in eene op hen rustende verplichting tot onder
houd van derden. 

4. Bij het verleenen van ontslag, als bedoeld 
in lid I, worden ten opzichte van tijdelijke amb
tenaren of beambten in acht genomen de bepa
lingen van het Koninklijk Besluit van 2 Mei 
1921 (Staatsblad n°. 703). 

5. Indien de Raad van Arbeid te Rotterdam, 
Leiden of Dordrecht tengevolge van de in dit 
besluit geregelde gebiedswijziging meer perso
neel behoeven, zijn deze Raden gehouden de . 
daarvoor benoodigde ambtenaren in de eerste 
plaats te betrekken hetzij uit het personeel van 
den Raad van Arbai:l te Gouda, hetzij uit het 
personeel, dat door samenvoe~ing van het ge
bied van den Raad van Arbeid te Utrecht en 
een deel van het gebied van den Raad van Ar
beid te Gouda, bij eerstgenoemden Raad, na de 
reorganisatie van den dienst aldaar, overbodig 
mocht blijken. 

Art. IX. 1. Aan ambtenaren in vasten 
dienst, die verkeeren in het geval, bedoeld in 
artikel VIII, wordt met ingang van den dag 
waarop hun ontslag ingaat, een wachtgeld toe
gekend, voor zoover zij daarop - indien zij 
Rijksambtenaren waren - volgens Ons besluit 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), zooals 
het gewijzigd is, aanspraak zouden hebben. 

2. Op de wachtgelden, in het eerste lid be
doeld, vinden de bepalingen van Ons besluit van 
3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), zooals het 
gewijzigd is met uitzondering van artikel 12, 
eerste lid, overeenkomstig toepassing, met dien 
verstande: 

a. dat de ter uitvoering van die bepalingen 
te nemen beslissingen worden genomen door den 
Raad van Arbeid te Utrecht ; 

b. dat de besluiten tot toekenning van 
wachtgelden, bedoeld in dit lid, de goedkeuring 
behoeven van den Verzekeringsraad ; 

c. dat alle verplichtingen, welke op wacht
geld gestelde ambtenaren blijkens die bepalin
gen jegens den "betrokken Minister" moeten in 
acht nemen, door hen jegens den Raad van 
Arbeid te Utrecht moeten worden vervuld. 

3. De wachtgelden, in dit artikel bedoeld, 
komen ten laste van den Raad van Arbeid te 
Utrecht. 

Art. X. Alle bezittingen, vorderingen en 
yasten van den Raad van Arbeid te Gouda, gaan 
op 1 April 1925 over op den Raad van Arbeid 
te Utrecht. 

Art. XI. 1. De zaken, welke op 31 Maart 
1925 bij den Raad van Arbeid te Gouda in be
handeling, doch nog niet afgedaan zijn, worden 
door den voorzitter van dien Raad overgebracht 
naar den Raad van Arbeid, die volgens de be
palingen van dit besluit ten opzichte dier zaken 
bevoegd is. 

2. Beslissingen, alsmede handelingen van 
den Raad van Arbeid te Gouda, met betrekking 
tot de uitvoering der verzekeringswetten blijven 
binnen de daarbij gestelde grenzen van kracht. 

Art. XII. 1. De tot het archief van den 
Raad van Arbeid te Gouda behoorende be
scheiden worden overgenomen door de Raden 
van Arbeid, aan wie volgens dit besluit een deel 
van het gebied van dien Raad van Arbeid wordt 
toegewezen, door ieder, voor zooverre deze be
scheiden betrekking hebben op zaken, welke 
in verband met de bepalingen van dit besluit 
tot zijn bevoegdheid behooren. 

2. De archiefstukken, betrekking hebbende 
op de uitvoering der Radenwet, worden over
~enomen door den Raad van Arbeid te Utrecht. 
lJe Raden van Arbeid te Dordrecht, Leiden en 
Rotterdam hebben het recht daarvan inzage te 
nemen. 

Art. XIII. 1. De uitvoering van de be
grooting van den Raad van Arbeid te Gouda 
voor de dienstjaren 19J4 en 1925 g_aat op 1 April 
1925 over op den Raad van Arbeid te Utrecht. 

2. Het bestuur van den Raad van Arbeid 
te Gouda draagt op 31 Maart 1925 aan het be
stuur van den Raad van Arbeid te Utrecht over 
alle onder zijn berusting zijnde gelden en waar
den, vergezeld van de boeken en bescheiden, 
welke op zijn geldelijk beheer betrekking heb
ben. Alle geschillen welke terzake van die 
overdracht mochten ontstaan, worden beslist 
door den Verzekeringsraad. 

3. Voor de toepassing van de artikelen 53m, 
53n, 530 en 53p der Radenwet, met het-rekking 
tot de verantwoording van inkomsten en uit
gaven van den Raad van Arbeid te Gouda. de 
dienstjaren 1924 en 1925 betreffende, treden te 
rekenen van 1 April 1925 de Raad van Arbeid 
te Utrecht, de voorzitter en het bestuur en de 
bestuursleden van dien Raad in de plaats onder
scheidenlijk van den Raad van Arbeid te Gouda, 
den voorzitter, het bestuur en de bestuursleden 
van dien Raad ; evenwel blijft de bij artikel 530 
geregelde aansprakelijkheid voor onrechtmatig 
gedane uitgaven rusten mede op hen, die voor 
de afkondiging van dit besluit voorzitter en 
leden van het bestuur van den Raad van Arbeid 
te Gouda waren, met dien verstande, dat zij 
aansprakelijk zijn jegens den Raad van Arbeid 
te Utrecht. Evenzoo behouden zij het recht 
van beroep, toegekend in art ikel 53p. 

Art. XIV. De artikelen I tot en met V van 
dit besluit treden in werking met in$ang van 1 
April 1925, de overige artikelen met mgang van 
den tweeden dag na dien der dasteekening van 
het Staatsblad, waarin dit beslmt is geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid ts belast met de µitvoering van dit besluit, 
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dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Glarus, den llden Maart 1925. 
WILHELJ\HNA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 19 Maart 1925). 

11 JJiaart 1925. BESLUIT tot t:iepassing der 
wet van 26 Ar.ril 1884 (Staatslilad n°. 80), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 De
ce.mber 1920 (StaatRblad n°. 954) tot vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van eenige hesmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreidic.g en ge
volgen. S. 74. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Over,vegenJe, dat toepassing der wet van 26 

April 1884 (Staatsblad u 0 • 80), laatstelijk gewij
zi~d bij de wet van 31 December 1920 (Staats
blad n°. 954), tot vast.stelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van eenige besmet
telijke ziekten en tot wering harer uitbreiding 
en gevolgen noodzakelijk is, wegens het voor
komen van pest en andere der bedoelde ziekten 
in enkele plaatsen in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onzen Minist)r van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 19 Januari 
1925, n°. 55 H, afdeeling Volksgezondheid, en 
van Onzen Minister van Financiën van 23 Ja
nuari 1925, afdeeling Invoerrechten n°. 72 ; 

Gelet op Ons besluit van 19 Maart 1924 
(Staatsblad n°. 128) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1925, n°. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
2 Maart 1925, n°. 316 H, afdeeling Volksge
zondheid en van Onzen Mfoister van Financiën 
van 2 Maart 1925, n°. 211, afdeeling Invoer
rechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In-, door- en vervoer van lompen, 

gebruikte kleedingstukken en ongewasschen 
lijf- en beddegoed zijn verboden uit landen of 
plaatsen door Onze Ministers van Arbeid, Han
del en Nijv~rheid en van Financiën aan te 
wijzen . 

De aanwijzingen worden telkens ten minste 
één dag vóórdat zij in werking treden, door 
plaatsing in de Ned. St,aatsc. ter algemeene 
kennis gebracht. 

Onze voornoemde Ministers zijn bevoegd die 
aanwijzingen te veranderen, zoo dikwiJls de 
omstandigheden dit gedoogen of noodig maken, 
alsmede te bepalen of en in hoeverre de bagages, 
door reizigers medegebracht, onder het verbod 
zijn begrepen. fä• beschikkingen over de~e 
onderwerpen worden ook in de N ei. Staatse. 
geplaatst. 

2. Heeft het verbod afwending van de 
Aziatische cholera of van pest t en doel, dan ge
dragen zich Onze voornoemde Ministers bij aan
wijzingen betreffende den in- en doorvoer uit 
landen, die toegetreden zijn tot de op 17 Januari 
1912 te Parijs gesloten en bij de wet van 26 Fe
bruari 1914 (Staatsblad n°. 57) goedgekeurde 
internationale sanitaire overeenkomst, naar de 
bepalingen van die overeenkomst. 

3. Met het opsporen van de overtredingen 
van de wet van 26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 954) en van dit besluit zijn, 
behalve de ambtenaren on beambten, d~.artoe 
in artikel 6 dier wet aangewezen, mede belast 
de geneeskundigen, die ingevolge het bepaalde 
in artikel 7, lste lid, der wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 35), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 24 Maart 1922 (Staatsblad n°. 135) tot 
wering van besmetting door uit zee aankomende 
schepen, door Ons voor het in artikel 7 bedoelde 
gezondheidsonderzoek zijn aangewezen. 

4. Dit besluit, dat gedurende 1 jaar van 
kracht blijft, treedt in werking met ingang van 
14 April 1925. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Glarus, den llden Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. , 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 26 Maart 1925.) 

11 Maart 1925. BESLUIT, tot uitvoering van 
artikel 27, tweede lid, en artikel 28, eerste 
lid, der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568), 
alsmede van de Bijzondere bepaling n°. 1 
op post n°. 30 van het bij die wet be
hoorend Tarief. S. 75. 

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

Financiën van 19 Februari 1925, n°. 156, 
Accijnzen; 

Gezien artikel 27, tweede lid en artikel 28, 
eerste lid der Tariefwet 1924 (Staatsblad no. 
568), alsmede <le Bijzondere bepaling n°. 1 
op post n°. 30 van het bij die wet behoorend 
Tarief; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Maart 1925, n°. 39) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 5 Maart 1925, 
n°. 134, Accijnzen; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Bepaling van het 
suikergehalte van 
suikerhoudende goe
deren. 

Art. 1. Bij de bepaling van het suikerge
halte van suikerhoudende goederen (gehalte 
aan suiker en reduceerende zoetstoffen) wordt 
voor de toepassing der Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568) gehandeid zooals hieronder is 
aangegeven. 

A. Biscuits en andere suikerhoudende meel
producten. 

2. Het te onderzoeken monster wordt door 
menging of fijnwrijving homogeen gemaakt. 

Van b et alzoo behandelde monster wordt 
eene proef afgewogen ten bedrage van de helft 
van het gewicht dat bij eventueele toepassing 
van polarisatie, volgens de inrichting van het 
aan te wenden polarisatiewerktuig voor eene 

10* 
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daarmede te verrichten gehaltebepaling noo
dig is. 

3. De in het vorig artikel bedoelde proef 
wordt in een kolf vaa 200 kubieke centimeters 
gebracht en met water geschud. adat d_e 
aanwezige suiker is opgelost, wordt de vloei 
stof geklaard en met water tot het vereischte 
volume aangevuld. 

4. Het gehalte aan reduceerende zoetstoffen 
wordt bepaald in de in artikel 3 bedoelde 
vloeistof met behulp van koperproefvocht. 

5. Van de in artikel 3 bedoelde vloeistof 
worden 50 kubieke centimeter met 2 kubieke 
centimeter normale oxaalzuuroplossing in een 
kokend waterbad gedurende vijf kwartier 
verhit. 

6. Na bekoeling van de in het vorig artikel 
bedoelde vloeistof, wordt deze overgebracht 
in een kolf van 200 kubieke centimeter, ge
neutraliseerd met loog en met water aange
vuld tot het vereischte volume. 

7. Het gehalte aan reduceerende zoet 
stoffen wordt bepaald in de in het vorig artikel 
bedoelde vloeistof met behulp van koper
proefvocht. 

8. De percentische hoeveelheid aan redu
ceerende zoetstoffen gevonden volgens artikel 7, 
wordt verminderd met de percentische hoe
veelheid van die stoffen gevonden ':'olgens 
artikel 4. Van dit verschil wordt V1Jf ten 
honderd afgetrokken. Hierbij wordt opgeteld 
de percentische hoeveelheid reduceerende zoet
stoffen gevonden volgens artikel 4 en deze 
uitkomst verminderd met twee ten honderd. 

Het gevonden getal geeft het gehalte aan 
suiker aan. 

Indien b1ijkt dat de in artikel 3 bedoelde 
vloeistof geen reduceerende zoetstoffen bevat, 
wordt in afwijking van de artikelen 5, 6 en 7 
die vloeistof gepolariseerd. Het afgelezen 
polarisatiecijfer, vermenigvuldigd met 4 en 
deze uitkomst verminderd met twee ten 
honderd, geeft in dat geval het gehalte aan 
suiker aan. 

B. Drop en drophoudenrle artikelen. 
9. Het te onderzoeken monster wordt door 

fijnwrijving homoaeen gemaakt. 
Van het aldus gehandelde monster worden 

8 gram afgewogen en gebracht in een kolf van 
200 kubieke centimeter. adat alle zoet
stoffen zijn opgelost, wordt. met water tot het 
vereischte volume aangevuld. 
. 10. Van de in het voria artikel bedoelde 
vloeistof worden 50 kubieke centimeter ge
nomen en met water gebracht in een kolf van 
200 kubieke centimeter, geklaard en met water 
tot het vereischte volume aangevuld. 

11. Van de in het vorig artikel bedoelde 
vloeistof worden 50 kubieke centimeter met 
2 kubieke centimeter ijsazijn gedurende twee 
uren in een kokend waterbad verhit. Na 
afkoeling wordt deze vloeistof met loog geneu
traliseerd en in eene kolf van 100 kubieke 
centimeter met water tot het vereischte volume 
aangevuld. 

12. Het gehalte aan reduceerende zoet
stoffen wordt bepaald in de in het vorig artikel 
bedoelde vloeistof met behulp van koperproef
vocht. De percentische hoeveelheid redu
ceerende zoetstof geeft aan het gehalte aan 
suiker. 

C. J ama en andere niet met name genoemrle 
suikerhoudende producten, met uitzondering van 
vweistofjen waarvan de belasting naar den 

zuiverheidsfactor wordt berekend. 
13. Het te onderzoeken monster wordt 

door menging of fijnwrijving homogeen ge
maakt. 

Van het alzoo behandelde monster wordt 
eene proef afgewogen ten bedrage van het 
gewicht, dat volgens de inrichting van het 
aan te wenden polarisatiewerktuig voor eene 
daarmede te verrichten gehaltebepaling noo
dig is. 

14. De in het vorig artikel bedoelde proef 
wordt in water opgelost, ontkleurd en geklaard 
en met water op 200 kubieke centimeter ge
bracht. Het afgelezen polarisatiecijfer,. v~r
menigvuldigd met 2, stelt het getal polansat1e
percenten voor. 

15. Van de in het vorig artikel bedoelde 
vloeistof worden 50 kubieke centimeter met 
5 kubieke centimeter zoutzuur van dertig per
cent gedurende 10 minuten op 68 graden 
Celsius verwarmd. Na snelle afkoeling wordt 
deze vloeistof gepolariseerd en de temparatuur, 
waarbij de waarnemin~ geschiedt, aangeteekend. 
Het afgelezen polarisatiecijfer,. v~rmenigvul
digd met 2, stelt het getal polar1satiepercenten 
voor nà inversie. 

16. Uit de in de artikelen 14 en 15 ge
vonden polarisatiepercenten wordt de hoeveel
heid saccharose berekend volgens de formule 
van Clerget. 

17. Het gehalte aan reduceerende zoet
stoffen wordt bepaald in de in artikel 14 be
doelde vloeistof met behulp van koperproef
vocht. 

18. De ~om van de percentische hoeveel
heden saccharose en reduceerende zoetstoffen 
geeft aan het totale suikergehalte. 

19. Ingeval het onderzoek van bepaalde, 
niet met name genoemde suikerhoudende pro
ducten op den voet der artikelen 13 tot en met 
18 van dit besluit, naar het oordeel van Onzen 
Minister van Financiën tot onjuiste uitkom
sten moet leiden, doet deze Ons een voorstel 
tot aanvulling van dit besluit met voorschriften 
betreffende het onderzoek naar het suiker-
gehalte van die goederen. . 

Genoemde Minister is bevoegd, in afwachtmg 
van de totstandkoming dier aanvulling, ge
noemde voorschriften voorloopig vast te stellen. 

De aldus vastge~~elde voorloopige .. voor
schriften hebben geliJke kracht alsof ZIJ door 
Ons waren vastgesteld. 
Vergoeding verschul-
digd wegens onder-
zoekingen bedoeld in 
art. 28, eerste Jid. der 
Tariefwet 1924 (Staats-
blad n°. 568). 

20. De vergoeding verschuldigd ingeval de 
aangever van goederen een onderzoek daarvan 
verlangt, bedraagt : 

a. voor een onderzoek noor het suiker
gehalte. . . . . . . . . . . . . . . . f 4 ; 

b. voor een onderzoek naar den zuiver
heidsfactor van met suiker samengestelde 
producten en zelfstandigheden in vloeibaren 
staat, bedoeld bij onderdeel III, letter B, 
no. 1, van post n°. 119 van het Tarief . f 4 ; 
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c. voor een onderzoek naar het gehalte , 
aan methylalcohol, aethylalcohol, of van het 
gehelte aan azijnaether, salpeteraether en de 
andere stoffen b9hoorende tot onderdeel I 
van po~t 30 van het Tarief . . . . . . f 2 ; 

d. voor een onderzoek zoowel naar het 
suikergehalte als naar dat bedoeld sub c f 6; 

e. voor een onderzoek naar het chloor
natriumgehalte . . . . . . . . . . . . f 2. 

Aanwijzing van stoffen 
en verbindingen be-
hoorende tot de onder-
deelen I en II van 
post n°. 30 van het 
Tarief. 

21. De navolgende stoffen en Vl'rbindingen 
brhooren tot onder dei>l I van p0st n°. 30 van 
hflt Tar'ef, te weten : 

Azijnaether (af\ther aceticus). 
Chloralhydraat. 
Collodion. 
Diaethylbarbituurzuur. 
Mierenaether (aether formicicus). 
Salpeteraether /spiritus uitri dulcis). 
Zwavelaether (aether sulfuricus). 
Tot onderdeel II van dien post behooren 

de navolgende stoffen en verbindingen, te 
weten: 

Calciumsaccharaat. 
IJ zersaccharaat. 
Strontiumsaccharaat en de overige saccha

raten. 
22. Dit besluit treedt in werking met in

gang van denzelfden dag waarop de Tarief
wet 1924 (Staatsblad n°. 568) volledig in wer
king treedt. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van rlit besluit, dat in het Staats
lJ/.ad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Gla.rus, den llden Maart 1925. 
WILHELML.~A. 

De Minister van Financien, H . COLIJN. 
(uitgeg. 23 Maart 1925.) 

ll Maart 1925. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent teruggaaf van aqcijns 
voor suiker bij uitvoer van suikerhoudende 
goederen. S. 76. 

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

Financiën van 19 Februari 1925, n°. 155, 
Accijnzen; 

Gelet op artikel 83 der Suikerwet (Staats
blad 1924, n°. 425) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Maart 1925, n°. 41); 

Gelezen het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Maart 1925, n°. 135, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

A.-t. 1. Aan artikel 1 van het Koninklijk 
besluit van 5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 186), 
zooals dit luidt ingevolge artikel 1 van Ons 
besluit van 29 Januari 1915 (Staatsblad n°. 31) 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende : 

Wegens den uitvoer van gecondenseerde 
melk en van verdere door Onzen l\finister van 
Financiën aan te wijzen goederen, 1vordt de 

teruggaaf slechts verleend, voor zoover ten 
genoegen van dien Minister blijkt, dat de 
goederen niet uit het buitenland waren inge
voerd noch uit een entrepot hier te lande waren 
uitgeslagen, alvorens te worden uitgevoerd. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den dag waarop de Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568) volledig in werking treedt. 

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

Glarus, den Uden Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 23 Maart 1925.) 

ll Maart 1925. BESLUIT, tot aanwijzing van 
naar het gewicht belaste goederen, waar
voor de berekening der belasting kan ge
schieden naar het bruto-gewicht, na aftrek 
van daarbij tevens aangewezen tarra. S. 77. 

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

Financiën van 26 Februari 1925, n°. 152 
(Invoerrechten); 

Gelet op artikel 26, tweede lid, der Tarief
wet 1924 (Staatsblad n°. 568) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Maart 1925, n°. 40) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 5 Maart 1925, n°. 136 
(Invoerrechten); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Voorzoover de hierna genoemde 

goederen naar het gewicht zijn belast, en ver
pakt zijn als daarbij is vermeld, kan de be
rekening der belasting geschieden naar het 
brutogewicht, met toepassing van den vol
genden aftrek voor t arra : 
Drop: • 

gegoten in kisten of vaten . . . 10 pct,. 
Geconfijte gember en andere vruchten- of 

plantendeelen op stroop of suikerop
lossing: 

in vaten . . . . . . . . . . . 13 pct. 
Honig en kunsthonig, zoomede daarmede 

samengestelde producten : 
in vaten . . . . . . . ... 

Melado, melasse of stroop: 
in vaten ......... . 

Olie en als olie belaste producten : 

13 pct. 

13 pct. 

in vaten . . . . . . 15 pct. 
in blikken, welke in kisten zijn 

verpakt ....... . 
Ruwe suiker : 

22 pct. 

in kisten of vaten . . . . . . . 13 pct. 
in kanassers of kranjangs . . . 8 pct. 
in enkele zakken en andere enkele 
· emballage . . . . . . . . . . 1 pct. 
in dubbele zakken en andere dub-

bele emballage . . . . . . . 2 pct. 
Suikerhoudende producten en zelfstandig-

heden in vloeibaren of halfvasten staat : 
in vaten .... 

Tabak: 
in kisten of vaten . . . 
in doek of papier . . . 
in matten of kanassers . 
in huiden ...... . 

13 pct. 

15 pct. 
2 pct. 
3 pct. 

10 pct. 
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in bast, benevens doek of mat : 
voor manillatabak . . . . 
voor andere tabak . . . . 

Thee: 

3 pct. 
10 pct. 

in gewone theekisten van gewoon 
hout, bruto per kist wegende : 

minder dan 40 kilogram . . . . 24 pct. 
40 kilogram en daarboven, doch 

minder dan 58 kilogram . . . 20 pct,. 
58 kilogram en daarboven . . . 18 pct. 
in gewone theekisten van geperst, 

uit twee of meer op elkaar ge-
hechte lagen bestaand hout, 
bruto per kist wegende : 

minder dan 58 kilogram . . . . 
58 kilogram en dllarboven 
in andere kisten, metalen 

16 pct. 
14 pct. 

daar-
onder begrepen 

Zachte zeep : 
in vaten .... 

Zout (geraffineerd) : 

15 pct. 

15 pct. 

in zakken van weefsel of papier 1 pct. 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van denzelfden dag, waarop de Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568) volledig in werking 
treedt. 

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

Glarus, den Uden Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 23 Maart 1925.) 

11 Maart 1925. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging en aanvulling van de regeling 
van de aanstelling, de bezoldiging en den 
dienst van de beambten en bedienden bij 
de Krijgsraden van de Landmacht, bij 
den Zeekrijgsraad binnen het Rijk in 
Europa, bij de Auditeurs-Militair bij de 
Krijgsraden van de Landmacht en bij den 
Fiskaal bij den Zeekrijgsraad binnen het 
Rijk in Europa, laatstelijk gewijzigd en 
aangevuld bij Koninklijk besluit van 9 De
cember 1922 (Staatsblad n°. 666). S. 78. 

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

Justitie van den 19 Februari 1925, 4de Af. 
deeling, n°. 846 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken eenige wijzigingen en aanvullingen aan 
te brengen in de regeling van de aanstelling, 
de bezoldioing eP den djenst van de beambten 
en bedienàen bij de Krijgsraden van de Land
macht, bij den Zeekr~jgsraad binnen het Rijk 
in Europa, bij de Auditeurs-~iilitair, bij de 
Krijgsraden van de Landmacht en bij den 
Fiskaal bij den Zeekr~jgsraad binnen het Rijk 
in Europa, laatstelijk gewijzigd en aangevuld 
bij Ons besluit van 9 December 1922 (Staats
blad n°. 666) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den S Maart 1925, n°. 33) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden l\'linister van den 7 Maart 1925, 4de 
Afdeeling, n°. 859 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Art. I. Aan de artikelen 5 en 6 van voor
meldi- Regeling wordt toegevoegd een nieuw 
lid, luidende als vol~ : 

"Van de in dit artikel neergelegde bepaling 
betreffende de leeftijdsgrens voor benoembaar
heid kan door Onzen Minister van Justitie 
naar gelang van omstandigheden worden afge
weken''. 

Art. II. Artikel 10 van voormelde Rege
ling wordt gelezen als volgt : 

"Het aantal Rijksklerken ter secretarie en 
ter auditie van de Krijgsraden wordt bepaald, 
als hieronder aangegeven : 

ten hoogste 3 Rijksklerken, 1 bureelchef 
in begrepen . 

Bij een Krijgsraad, waar het schrijversper
soneel uit Rijksklerken en hulpschrijvers be
staat, kan door Onzen Minister van Justitie 
ingeval naar diens oordeel de werkzaamheden 
zulks vorderen, meer Rijksklerken dan het 
hiervoren vermelde aantal worden benoemd, 
met dien verstande, dat het aantal Rijks
klerken op het gezamenlijk aantal rechterlijke 
beambten ten hoogste drie vierden bedrage". 

Art. IJL Aan artikel 15 van voormelde 
Regeling wordt toegevoegd een tweede lid, 
luidende als volgt : 

"Om bijzondere redenen kan door Onzen 
Minister van Justitie van het in het eerste 
lid vervatte voorschrift afwijking worden 
verleend". 

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

Glarus, den Uden Maart 1925. 
WILHELJ\HN A. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 23 .Maart 1925.) 

16 Maart 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De bestuurder van een motorrijtuig moet 
een rijbewijs hebben, afgegeven door den 
Commissaris der Konin~in van de woon
plaats, die hij heeft a ls hrj ingevolge art. 16 
der Motor- en Rijwielwet desgevorderd 
dit stuk moet vertoonen. Het is niet 
voldoende, dat hij in het bezit is van een 
rijbewijs, afgegeven door den Commissaris 
der Koningin van de provincie, waarin hij 
eerder heeft gewoond. 

(Motor- en Rijwielwet art. 9.) 

M.rs. Fentener v. Vlissingen, Regers, Hesse, 
Jhr. Feith, Taverne. 

G. C. A. enz., requirant van cassatie t.egen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Zwolle 
van 13 November 192•·, waarb,j hij in hooger 
beroep, na vernietiging van een in deze zaak 
door het Kantongerecht aldaar op 28 Au~ustus 
1924 gewezen vonnis (N. J. 1924 blz. 1009, Red.) 
- ter zake van : ,,met een motorrijtuig over 
een weg rijden zonder dat aan den bestuurder 
een rijbe~js is afgegeven door den Commis~aris 
der Koningin in de provincie, waar de be
stuurder woont", met toepassing van de ar
tikelen 9 en 18 dPr Motor- en Rijwielwet, 23 en 
!H Sr., is veroordeeld tot eene geldboete van 
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vijft,ig cents en vervangen<le hechteni~ van 
één dag : {Gepleit door Mr. I. A. van Royen 
t e Zwolle). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hei:ise; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den r equirant voorgesteld bij memorie, en nader 
~eformuleerd bij pleidooi, luidende: 

Schending en verkeerde toepassing van 
artikel 9 junctis l l en 20 der Motor- en Rijwiel
wet, door te beslissen dat dit a rtikel is overtreden 
door te rijden met een rijbewijs afgegeven door 
<len Commissaris der Koningin in oord
Holland, waar beklaagde dest-ijds woonde, 
terwijl hij thans woont,-te Zwolle; 

0. dat bij het aangevallen vonnis - met 
q ualificatie en strafoplegging als gemeld -
overeenkomstig de aanklacht bewezen is 
verkl_aard, dat de beklaag<le den 28sten Juli 
1924, des namiddags cirra 4.20 uur onder de 
gemeente Zwollerkerspel met een •loor hem 
bestuurd vierwielig motorrijtuig heeft gered en 
over den openbaren rijweg Zwolle-Meppel 
zonder dat aan hem, bestuurder, een rijbewijs 
als bedoeld in artikel 9 der Motor en Rijwielwet 
was a fgegevf'n ; 

0. da.t de Rechtbank naar aanleiding van 
beklaagdes verweer, dat hij aan de politi"l des
/!Pvraagd heeft vertoond een rijbewijs, afgegeven 
door den Commissaris der Koningin in de 
provincie Noord-Holland en dat hiermede aan 
al"tikel 9 der Motor- en Rijwielwet was voldaan, 
a l woonde hij destijds in de provincie Overijssel, 
heeft be~list "dat slecht.• het bezit van een 
rijbewijs, den bestuurder afgegeven door den 
Commissaris der Koningin zijner woonplaats 
t en tijde dat hij rijdt, het verbod tot rijden voor 
d en bestuurder opheft" ; 

0. dat tot toelichting van het voorgestelde 
middel is betoogd, dat artikel 9 onder 3° wel 
verlangt, dat om met een motorrijtuig over een 
weg te rij<len aan den bestuurder een rijbewijs 
zij afge$even door den Commissaris der Ko
ningin· m de provincie waar de bestuurder 
woont, maar dit voorschrift in dien zin moet 
·worden verstaan, dat het rijbewijs afkomstig 
-zij van den Commissaris der Koningin van de 
nrovincie, waar de bestuurder woonde, toen het 
,verd afgegeven, hetgeen overeen zou komen, 
zoowel met het steL~el der wet als met hare 
geschiedenis ; 

dat toch het r\ibewijs eeret zijn geldigheid 
verliest, volgens artikel l l , als den houder een 
ander is afgegeven en, volgens artikel 20, bij 
veroordeeling van den bestuurder wegens over
treding van eenige daar genoemde artikelen. 
waarbij h!'m de bevoegdheid om motorrijtuigen 
te besturen voor een bepaalden tijd is ontzegd, 
gevallen die zich ten deze niet hebben voor-
gedaan; · 

O. hieromtrent , 
dat de tekst van artikel 9 - 3° sprekende 

in den tegenwoordigen tijd tot de juiste op
vatting van de Rechtbank leidt, dat de be
stuurder een rijbewijs moet hebben, afgegeven 
door den Commissaris der Konin~in van de 
woonplaat,q, die hij heeft, als hiJ ingevolge 
artikel 16 · desgevorderd dit stuk moet ver
toon en en het niet voldoende is, dat hij in het 
bezit is van een rijbewijs, afgegeven door den 

Commissaris der Koningin van de provincie, 
waarin hij eerder heeft gewoond ; 

dat dit laatste het stelsel moge geweest, zijn 
van het oorspronkelijk ontwerp der wet, maar 
dit na de gedurende de behandeling in de 
Tweede Kamer in artikel 9 aangebrachte wijzi
ging is verlaten, wat ook uit ae geschiedenis 
der wet onmiskenbaar volgt; 
· dat immers in het ontwerp in artikel 8 -
thans artikel 9 - onder 3° de zinsnede voor
kwam "waar de bestuurder op het tijdstip der 
afgüte woont" en achter "in 2:eval deze" nog 
stonden de woorden "op genoemd tijdstip", 
maar bij amendement voorgesteld door de leden 
van Wijnbergen en Bolsius de woorden " op het 
tijdstip der afgifte" en "op genoemd tijd•tip" 
·zijn geschrapt ; 

dat tot toelichtin~ van dit voorstel is betoogd 
dat het hoofdzakeliJk ten doel had " de bewijs
levering voor het Ope.nbaar Ministerie gemak
kelijker t e maken en tevens waarborgen t e 
geven tegen al te spitsvondige beweringen" ; 
· dat de Minister het amendement bestreed 
onder meer aanvoerende, dat men bij ver
huizingen dan telkens een nieuw bewijs zou 
moeten vragen, en artikel 11 - thans artikel 12 
-, sprekende van een aan te leggen register 
van de houders der bewijzen, het bezwaar der 
voorstellers onderving, maar hoewel de Com
missie van Redactie het ook onnoodig vond het 
desniettemin is aangenomen. waarna artikel 
9- :l0 den tegenwoordigen inhoud heeft ge
kregen; 

0. dat hieruit volgt dat het middel niet kan 
opgaan; 

Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de cond. Adv.-Gen. 
JJfr. Besier]. (N. J.) 

16 JJ[aart 1925. ARREST van den Hoogen 
Raad. 

De eenzelvigheid van het door den Keu
ringsdienst onderzochte en het door den 
ambtenaar genomen monster mag alleen 
als vaststaande worden aangenomen, als 
dit laatste na de verpakking .is verzegeld 
geworden. 

(Warenwet 1919, art. 21.) 

Mrs. Fentener van Vlissingen, Segers, Hesse, 
Jhr. Feith en Taverne. 

A. K. enz., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
van 25 November 1924, waarbij, in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis door 
den Kantonrechter te 's-Gravenhage op 16 
September 1924 in deze zaak gewezen, de re
quirant is schuldig verklaard aan: .,het te 
's-Gravenhage waren verkoopen, die ondeugde
lijk van samenstelling zijn", en met toepassing 
der artikelen 1, 6 der Warenwet 1919, 1, 2 
en 6 der Verordening op de keuring van waren 
voor de gemeente 's-Gravenhage, 23 Sr., ver
oordeeld tot een geldboete van eenhonderd 
gulden en vervangende hechtenis van één 
maand. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Vice-President 

Fentener van Vlissingen ; 
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Gelet op het middel van cassatie, namens 
den requirant voorgesteld bij pleidooi : enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis, - met 
qualificatie en strafoplegging als hierboven 
is vermeld - is bewezen verklaard, dat de 
requirant op 4 Juli 1924 des voormiddags om
streeks 11 uur te 's-Gravenhage eene hoeveel
heid melk als volle melk aan Johanna Maria 
Gerrits, huisvrouw W. R. Pieters heeft ver
kocht, terwijl die melk als volle melk ondeug
delijk was van samenstelling wegens het te 
geringe percentage vet in de droogrest, daar 
bij onderzoek van het van die melk genomen 
monster melk bleek, dat het percentage vet 
in de droogrest slechts ongeveer 14.2 bedroeg ; 

0. dat bij het middel van cassatie er te~en 
wordt opgekomen, dat de aanklacht is oe
wezen verklaard en de requirant te dier zake 
is veroordeeld, ofschoon niet blijkt, dat de 
ambtenaar, die van de aan den requirant 
telastegelegde overtreding proces-verbaal heeft 
opgemaakt, het bij die gelegenheid door hem 
genomen monster overeenkomstig het voor
schrift der wet heeft verzegeld ; 

0 . dat die grief is gegrond ; 
dat immers, waar artikel 21 voorschrijft, 

dat, als de ambtenaar met het opsporen van 
de bedoelde overtredingen belast, een monster 
van de door hem verdachte waar neemt, hij 
dit moet verpakken en verzegelen - een voor
schrift, dat beoogt een waarborg voor de iden
titeit van het monster te scheppen - de een
zelvigheid van het door den Keuringsdienst 
onderzochte en het door den ambtenaar ge
nomen monster alleen als vaststaande mag 
worden aangenomen, als dit laatste na de 
verpakking is verzegeld geworden-; 

dat, waar in de bewijsmiddelen van het 
bestreden vonnis van zoodanige verzegeling 
niet wordt gewaagd, de identiteit, waarvan 
hierboven sprake is en zonder welke een be
wezenverklaring van het in dit geval telaste
~elegde niet mogelijk is, door de Rechtbank 
1s aangenomen op andere gronden dan de op 
dit punt door de Wet toegelaten bewijsmiddelen; 

dat zij, dit doende, heeft geschonden de ar
tikelen 20 en 21 der Warenwet, S. 1919 en 
581 in verband met artikel 391 Sv., zoodat 
haar vonnis niet kan worden in stand gehouden ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Recht
bank te 's-Gravenhage op 25 November 1924 
in deze zaak gewezen : 

En rechtdoende krachtens artikel 106 R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerecht~bof te 

's-Gravenhage, om op het bestaande hooger 
beroep te worden berecht en afgedaan. 

[Gewezen overeenkomstig de Goml. Adv.-Gen. 
Mr. Besier, waarin nog wordt verwezen naar 
H. R. 19 October 1903, W. 7975. ) (N. J.) 

17 Maart 1925. CENTRALE RliD VAN BEROEP. 
Daargelaten of het recht op uitgesteld 

pensioen ingevolge de vroegere Burgerlijke 
P .W. en de P.W. 1922 ontstaat met het 
ontslag van den betrokken ambtenaar 
dan wel op den dag, waarop hij den 65-
jarigen leeftijd bereikt, en of art. 48, 3 
P.W. 1922 wel ooit toepassing kan vinden 
ten aanzien van hen, die vóór de inwer
kingtreding dier wet zijn ontslagen - in 

ieder geval had voor dezen klager, die 
reeds in 1919 den leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt, dat recht vóór die inwerkingtreding 
moeten zijn ontstaan. 

Hieruit volgt, dat, mede in verband 
met de bepaling van art. 176 P.W. 1922, 
zijn aanspraak op pensioen uitsluitend 
naar de bepalingen der Burgerlijke P .W. 
moet worden beoordeeld. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de 
volgende uit praak gegeven in zake : 

X. te Y., klager, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
H. M. Roos te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Pensioenraad, verweerder, voor welken 
ter openbare terechtzitting als gemachtigde is 
o:r.getreden : Mr. E. G. van Bisselick, commies 
bij dien Raad, wonende te 's-Gravenhage. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat de feiten aangaat: 
0 . dat klager, die met ingang van 29 Apri l 

1904 uit 's R1jks dienst is ontslagen en die op 
6 April 1919 den leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt, bij adres van 10 Januari 1924 den 
Pensioenraad heeft verzocht, hem pensioen te 
willen verleenen krachtens art. 48, 3 der Pen
sioenwet 1922; 

0. dat de Pensioenraad bij beslissing van 
15 Augustus 1924 dit verzoek heeft afgewezen, 
gelet op de artikelen 48 en 176 der Pensioenwet 
1922 en de artikelen 3 en 13 der thans vervallen 
Burgerlijke Pensioenwet, en op de volgende 
gronden: 

dat belanghebbende, die met ingang van 
29 April 1904 is ontslagen, op 6 April 1919, 
derhalve vóór het inwerkingtreden van de 
Pensioenwet 1922 - 1 Juli 1922 - den 65-
jarigen ouderdom beeft bereikt, 

dat dus zijn recht op _pensioen moet worden 
getoetst niet - zooals belanghebbende meent 
- aan het 38 lid van artikel 48 der Pensioenwet 
1922, doch aan artikel 3d, 2• alinea der thans 
vervallen Burgerlijke Pensioenwet, 

dat hij echter volgens laatstgenoemde wets
bepaling, juncto artikel 13 aier wet, geen 
recht beeft op pensioen, omdat hij is ontslagen 
om een der in dat artikel vermelde redenen ; 

0. dat klager tegen deze beslissing een 
bezwaarschrift beeft ingediend, waarop de 
Pensioenraad bij nadere beslissing van 11 De
cember 1924 het ingebrachte bezw_aar onge
grond heeft verklaard uit overweging, dat 
onder de werking der Burgerlijke Pensioenwet 
en volgens de Pensioenwet 1922 het r echt op 
uitgesteld pensioen ontstond, respectievelijk 
ontstaat op het tijdstip van het bereiken van 
den 65-jarigen leeftijd of van het intreden van 
door invaliditeit veroorzaakte ongeschiktheid 
voor het vervullen van de vroeger bekleede 
betrekking, zoodat, waar reclamant vóór 1 Juli 
1922 - tijdstip van het inwerkingtreden van 
de Pensioenwet 1922 - den leeftijd van 05 
jaren bereikte, krachtens artikel 176 dier wet 
zijn recht op pensioen aan de vroegere Bur
gerlijke Pensioenwet getoetst moet worden en 
hij op den in de bestreden beslissing aange
voerden grond niet krachtens laatstgenoemde 
wet kan worden gepensionneerd ; 
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0. dat klager in zijn tegen deze nadere 
beslissing gericht klaagschrift zijn aans:praak 
volgens art. 48, 3 handhaaft en een beslissing 
van den Centralen Raad van Beroep verzoekt, 
daar hij meent, als zijnde 65 jaar vóór het 
inwerkingtreden van de Pensioenwet 1922, 
recht op pensioen t e hebben gekregen op den 
datum van ingang der nieuwe wet, welk r echt 
niet vervallen kan zijn door de wijziging, welke 
die wet onderging ; 

0. dat geen contra-memorie is ingediend; 
Wat het recht betreft : 
0. dat, daargelaten of het recht op uitgesteld 

pensioen ingevolge de beide genoemde wetten 
ontstaat met het ontslag van den betrokken 
ambtenaar dan wel op den dag, waarop hij 
den 65-jarigen leeftijd bereikt, en of art. 48, 3 
der Pensioenwet wel ooit toepassing kan vinden 
ten aanzien van hen, die vóór de inwerking
treding dier wet zijn ontslagen, in ieder geval 
voor dezen klager, die reeds in 1919 den leeftijd 
van 65 jaar heeft bereikt, dat r echt vóór die 
inwerkingtreding had moeten zijn ontstaan, 
waaruit, mede in verband met de bepaling 
van art. 176 der Pensioenwet 1922, voortvloeit, 
dat zijn aanspraak op pensioen uitsluitend naar 
de bepalingen der Burgerlijke Pensioenwet 
worden beoordeeld ; 

0. dat de Pensioenraad terecht en op goede 
gronden heeft geoordeeld, dat klager naar die 
wet geen aanspraak heeft op pensioen, wat 
trouwens in het klaagschrift feitelijk en door 
klas:ers gemachtigde ter terechtzitting uitdruk
kelijk is -toegegeven ; 

0. dat dus de beslissing, waarvan beroep, 
juist is; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Bevestigt de be~lissing, waartegen het beroep 

is gericht. (A. B.) 

18 Maart 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
:Minister van Binnenlandsche Zaken en 
La.ndbouw aan Heeren Commissarissen 
der Koningin, betreffende hondsdolheid. 

Naar de Directeur van de Rijksserum
inrichting mededeelt, komt het herhaaldelijk 
voor, dat cadavers van, van hondsdolheid 
verdachte honden, door Burgemeesters naar 
genoemde inrichting worden op$ezonden zonder 
dat is voldaan aan het destijds (Mei 1921) 
door tusschenkomst van de Commissarissen 
der Koningin tot de Burgemeesters gericht 
verzoek, om n.l. van ieder geval van honds
dolheid kennis te geven aan den betrokken 
Inspecteur van den Veeartsenijkundigen dienst. 
Dat voorts in geen geval opzending van de 
overblijfselen mag geschieden, zonder voor
afgaand onderzoek en dat het begeleidend 
schrijven met naam van den eigenaar etc. door 
den Inspecteur voornoemd of door den 
veearts die hem vervangt, dient te worden 
opgesteld. 

Ik zou het zeer op prijsstellen, indien de 
Burgemeester met verwijzing overigens naar 
de dezerzijdsche circulaire van 28 Juli 1924 
Directie van den Landbouw, n°. 1607, 3• Af
deeling door tusschenkomst van U H.E.G. 
aan het bovenstaande konden worden her
i llllerd en te gelegener tijd een exemplaar van 
het Provinciaal blad, waa,rin dit is geschied, 
te mogen ontvangen. (B. S.) 

18 Maart 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Een Raad van Arbeid is blijkens de 
regeling zijner taak bij de verschillende 
wetten wel een orgaan dat zijn mede
werking verleent bij de uitvoerin$ der 
wetten op de ouderdoms- en invaliditeits
verzekering, doch oefent daarom nog niet 
uit het bedrijf van verzekeraar. Aan
genomen dat niet reeds andere redenen 
zich verzetten dit aan te nemen, is zulks 
niet het geval omdat de uitkomsten der 
bij de bedoelde ,vetten geregelde verzeke
ringen niet zijn ten bate en schade van de 
Raden van Arbeid. 

Dat een Raad van Arbeid rechtspersoon
lijkheid bezit brengt hierin geen verande
ring, omdat het zijn van rechtspersoon 
op zich zelf nog niet voldoende is om 
iemand tot ondernemer te maken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie ingediend 

door den Controleur der gemeentebelastingen 
te Arnhem, tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de directe belastingen te 
Arnhem van 6 Mei 1924, in zake een aan den 
Raad van Arbeid te Arnhem opgelegden aan
slag in de zakel~jke Bedrijfsbelasting dier 
gemeente over 1923 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat aan den Raad van Arbeid te Arnhem 
een aanslag in voornoemde belasting is opge
legd ingevolge de Verordening tot heffing van 
eene Zakelijke Belasting op het bedrijf der 
gemeente Arnhem, welke verordening in art. 1 
bepaalt: 

"Wegens de bedrijven, welke billllen de 
gemeente worden uitgeoefend wordt eene be
lasting geheven onder den naam van zakelijke 
belasting op het bedrijf." 

"Ook publiekrechtelijke lichamen worden 
in deze belasting betrokken," 

terwijl art. 8, voor zooverre ten deze van 
belang, inhoudt : 

"B_~l3;~tingplichtig i de ondernemer van het 
bedr1Jf. ; . 

dat de Raad van Beroep den aanslag heeft 
vernietigd onder overweging : 

,,dat bij de behandeling der zaak is gebleken, 
dat appellant is een orgaan, ingesteld bij 
Algemeenen Maatregel van Bestuur tot uit
voering ·van de Radenwet, waarbij aan den 
Raad van Arbeid werd opgedragen medewer
king te verleenen bij de uitvoering van wetten 
of algemeene maatregelen van bestuur, de 
arbeidersverzekering betreffende, welke die 
medewerking zouden vorderen" ; 

"dat de Raden van Arbeid innen de door de 
Rijksverzekeringsbank vastgestelde premies, 
het beheer van die premies niet berust bij dien 
afzonderlijken Raad van Arbeid, terwijl de 
Raden van Arbeid verplicht zijn, ook bij de 
vrijwillige Ouderdomsverzekering iedereen aan 
t,e nemen, die zich daartoe aanmeldt, mits 
deze valt onder de bepalingen door de wet, 
Algemeene Maatregel van bestuur of instructie 
daarvoor vastgesteld, terwijl voorts deze 
V. 0. V. slechts een klein deel uitmaakt van· 
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de werking van den Raad van Arbeid te Arn
hem·" 

"d~t het mitsdien twijfelachtig mag heeten 
of de Raad van Arbeid een bedrijf uitoefent 
in den zin van de onderhavige verordening;" 

"dat echter in geen geval de Raad van Arbeid 
te Arnhem ondernemer is van een zelfstandig 
bedrijf binnen de gemeente Arnhem, weshalve 
de aanslag kan worden vernietigd"; 

0. dat de requirant van cassatie als middel 
van cassatie stelt : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. l en 8 der verordening tot heffing van een 
zakeliike belasting op het bedrijf, vastgesteld 
door den Raad der gemeente Arnhem, den 
5en Sept. 1921, en gewijzigd 31 Jan. 1922 en 
14 Mei 1923, doordat de Raad van Beroep in 
zijn vorengenoemde uitspra.ak aanneemt, dat 
in geen geval de Raad van Arbeid te Arnhem 
ondernemer is van een zelfstandig bedrijf 
binnen de gemeente Arnhem ; · 

0. dat tot toelichting wordt aangevoerd: 
Indien deze uitspraak de bedoeling heeft 

te constateeren, dat in deze belasting niet 
kunnen worden betrokken de arbeiders, die 
in de gemeente Arnhem werkzaam zijn in een 
filiaal van een elders gevestigd bedrijf, is onder
geteekende van meening, da,t art. l der betref
fande heffingsverordening is geschonden, wijl 
dat artikel gelast, dat die belasting zal worden 
geheven "wegens de bedrijven welke binnen 
de gemeente worden uitgeoefend," zonder 
rekening te houden met den zetel van het 
bedrijf, of indien de Raad uitspreekt, dat even
min kunnen worden belast de arbeiders, die 
in die gemeente werkzaam zijn in een geheel 
zelfstandig bedrijf, waarvan de uitoefening 
echter in verschillende gemeenten plaats 
vindt, acht ondergeteekende dat in strijd 
met de duidelijke uitspraak van den Minister 
bij de behandeling van het betrokken wets
ontwerp, toen hij zeide, dat ook de Posterijen 
en Telegrafie in deze belasting konden worden 
betrokken. 

Indien de uitspraak echter de bedoeling 
heeft te beslissen, dat het met de Raad van 
Arbeid is, die een bedrijf uitoefent, zoodat, 
indien er sprake is van de uitoefening van een 
bedrijf, dat belastingplichtig is, de aanslag 
verkeerdelijk ten name van den Raad van Ar
beid is gesteld, is ondergeteekende van meening, 
dat art. 8 der betreffende heffingsverordening 
is geschonden, wijl de Raad van Arbeid wel 
degelijk als "ondernemer" van het te Arnhem 
uitgeoefend bedrijf is te beschouwen. 

De Ongevallenwet 1921, de Inváliditeits
wet en de Ouderdomswet 1919 dragen de uit
voering der in die wetten geregelde verzeke
ringen op (zie art. 21 der Invaliditeitswet en 
art. 5 der Ouderdomswet 1919) aan de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Arbeid, 
zelfstandige rechtspersoonlijkheid bezittende 
lichamen. De rechtspersoonHjkheid van de 
Raden van Arbeid volgt uit de bepalingen der 
Radenwet en wordt, op grond daarvan, alge
meen aangenomen. De Raad van Arbeid 
heeft eigen inkomsten en bezittingen en ver
ri cht zelfstandig rechtshandelingen. Zoo staan 
dan ook de gebouwen van de Raden van Arbeid 
ten name van die Raden ingeschreven en be
hooren zij niet tot de eigendommen van den 
Staat. 

Verder zegt de Raad van Beroep in zijne 
overwegingen, dat het twijfelachtig mag heeten 
of de Raad van Arbeid een bedrijf uitoefent 
in den zin van de onderhavige verordening, 
omdat het beheer van de door een Raad van 
Arbeid geïnde premies niet bij dien afzonder
lijken Raad berust en omdat deze premies 
worden vastgesteld door de Rijksverzekerings
bank en omdat de Raden ten opzichte van de 
vrijwillige ouderdomsverzekering verplicht zijn 
iedereen aa.n te nemen, die zich daartoe aan
meldt, mits deze valt onder de wettelijke be
palingen, doch hierte~en neemt ondergeteeken
iie de vrijheid te wiJzen op de Postkantoren, 
waarvan de Directeuren evenmin de geïnde 
postrechten beheeren, evenmin de tarieven 
vaststellen en eveneens verplicht zijn alle 
brieven te vervoeren, m.:its deze voldoen aan 
de wettelijke bepalingen, terwijl deze Post
kantoren wel degelijk door den Minister, gelijk 
gezegd, belastin~plichtig zijn verklaard. Dat 
gebonden zijn biJ de uitoefening van het bedrijf, 
aan verschillende door anderen vastgestelde 
bepalingen, is, in onderscheiding met het 
zoogenaamde vrije bedrijf, een gevolg van het 
feit, dat het bedrijf door een publiekrechtelijk 
lichaam wordt uitgeoefend, terwijl art. 1 der 
betreffende heffingsverordening, overeenkomstig 
de vergunning verleend bij het tweede lid van 
art. 242c der Gemeentewet, verklaart, dat ook 
publiekrechtelijke lichamen in deze belasting 
betrokken worden, waarmede beslist is, dat, 
ook al zijn overheidsbedrijven in de uitoefe
ning meer gebonden dan de bedrijven door 
private personen uitgeoefend, het toch zijn 
bedrijven in den zin der Gemeentwet en der 
heffingsverordening ; 

0. hieromtrent : 
dat de klaarblijkelijke strekking der bestre

den uitspraak is, dat het niet de Raad van Ar 
beid is, die een bedrijf uitoefent, zoodat de 
grief van de zijde der gemeente, voor zooverre 
die berust op eene andere lezing der uitspraak, 
buiten bespreking kan blijven; 

0. nu, omtrent de vraag of de Raad van 
Beroep zijn beslissing met juistheid heeft 
gegeven; 

dat volgens de in het middel aangehaalde 
artikelen, zich aansluitend bij de regeling van 
art. 242c der Gemeentewet, onder de verder 
daarin opgenomen bepalingen aan de zakelijke 
belasting op het bedrijf zijn onderworpen onder
nemingen en inrichtingen, die binnen de ge
meente een bedrijf uitoefenen, terwijl dan 
volgens het tweede lid van art. 1 der Verorde
ning ook publiekrechtelijke lichamen in deze 
belasting kunnen worden betrokken; 

dat nu een Raad van Arbeid blijkens de re
geling zijner taak bij de verschi llende wetten 
wel is een orgaan, dat zijn medewerking ver
leent bij de uitvoering dier wetten, doch zijn 
taak daarmede nog niet wordt tot die van onder
nemer van het verzekeringsbedrijf, aangeno
men overigens, dat geen andere redenen er 
zich tegen verr.etten ten deze het bestaan van 
een "bedrijf" in den zin van evengenoemde 
wetsbepaling aan te nemen ; 

dat immers de uitkomsten der bij de betref
fende wetten geregelde verzekeringen niet zijn 
ten bate en schade van de ·Raden van Arbeid ; 

dat hiertegen het bezit van rechtspersoonlijk
heid, waarop van de zijde der gemeente een 
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beroep wordt gedaan, geen gewicht in de s_chaal 
.kan leggen, omdat het zijn van rechtssubject 
op zich zelf nog niet voldoende is om iemand 
tot ondernemer te maken ; 

dat 's Raads beslissing, de juistheid zijner 
overwegingen in het midden gelaten, mitsdien 
niet in strijd is met voormelde bepaling der 
Gemeentewet, noch met het in het middel aan
gehaalde art,ikelen, zoodat het middel niet 
tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. (W.} 

23 Maart 1925. WET, tot vaststelling van 
het negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 79. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 10 l, 143,094. 

23 Maart 1925. WET, tot vaststelling van 
de begrooting van inkomsten en uit~aven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1925. S. 80. 

B epaald op f 3,910,000. 

23 .11:faart 1925. WET, betreffende het over
·brengen van de brug over den voormaligen 
molenvliet van het waterschap Breukeler
waard, gelegen in den Rijksweg Abcoude
Utrecht, in beheer en onderhoud bij het 
Rijk. S. 81. 

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

dat het gewenscht is, dat bij het Rijk in be
heer en onderhoud wordt overgebracht de 
steenen brug, gelegen over den voormaligen 
molenvliet van het waterschap Breukelerwaard 
in den Rijksweg Abcoude-Utrecht; 

Gelet op artikel 1, tweede lid, der Water
staatswet 1900; 

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

Eenig artikel. 
Bij het Rijk wordt in beheer en onderhoud 

overgebracht de steenen brug, gelegen over 
den voormaligen molenvliet van het water
schap Breukelerwaard in den Rijksweg Abcoude 
-Utrecht, met het midden op 157 M. voorbij 
hectometerpaal 24,6, met het gedeelte van 
de uitwateringsbuis van het stoomgemaal van 
genoemd waterschap, dat onder deze brug is 
gelegen, en de bij de brug 'behoorende hekken 
en scheringen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten 

Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 2 April 1925.) 

23 Maart 1925. WET, houdende wijziging van 
enkele artikelen der Jachtwet 1923. S. 82. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924, n°. 329, 
1-4; 1924/1925, n°. 65, 1- 11. 

Hand. 2• Kamer 1924/1925, bladz. 1543-
1547, ' 

Hand. 1° Kamer 1924/1925, bladz. 534, 
657-662, 723. 

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

1 ,lat enkele artikelen der Jachtwet 1923 behooren 
te worden gewijzigd ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. : 
In de Jachtwet 1923 worden de in de artikelen 

I tot en met X opgenomen wijzigingen aan
gebracht: 

Art. I. In het t>erste lid van artikel l worden 
de woorden ;,en goudplevieren" vervangen door 
de woorden ,, , goudplevieren, kemphanen, 
wulpen, scholeksters, grutto's, tureluurs, meer
koeten en waterhoentjes". 

Art. II. Het derde lid van a.rtike! 4 wordt 
vervangen door de bepaling : 

,,Het zoeken of rapen van eieren van kemp
hanen, wulpen, scholeksters, grutto's, ture
luurs, meerkoeten en watèrhoentjes op gronden 
van derden is s echts geoorloofd in gezelscbap 
van den eigenaar of rechthebbende of met diens 
schriftelijke toestemming ; voor het zoeken of 
rapen van eieren van ander waterwild wordt 
het in het eerste lid bedoelde bewijs vereischt" . 

Art. III. Het tweede lid van artikel 13 
wordt vervangen door de bepaling : 

"De jachtacten, bedoeld in artikel 15, onder 
a, b en c, sluiten in zich de bevoegdheid tot het 
voorhandt>n 'hebben van één schietgeweer." 

Art. IV. In het Aerste lid van artikel 16 
worden de woorden : ,,met uitzondering van" 
vervangen door de woorden "behoudens dat het 
verboden is wild op te sporen, te bemachtigen 
of te dooden met" 

Art. V. In het eerste lid van artikel 40 
worden tusschen de woorden "vergunning" en 
"of" ingevoegd de woorden "of opdracht" en 
worden de woorden "de vergunninghouder" 
vervangen door de woorden "hij, aan wien de 
vergunning is verleend of de opdracht is ver
strekt". 

Art. VI. In het eerste lid van artikel 47 
worden de woorden "Indien een der in het vo
rige artibl bedoelde" veranderd in "Indien een 
der in artikel 46, lid l, bedoelde." 

Art. VII. Aan de artikelen 55, 60, derde lid, 
en 61, eerste lid, worden toegevoegd de woor
den: ,,De bepaling van artikel 20, lid 2, is van 
toepassing". 

Art. VIII. In het tweede lid van artikel 71 
worden achter het woord "maand" ingevoegd 
de woorden "volgende op die". 

Art. IX. In het eerste lid van artikel 81 
worden de woorden "drie maanden na de af. 
kondiging van het kohier" veranderd in "twee 
maanden na de dagteekening van het aanslag-
biljet". . 

Art. X. Het tweede lid van artikel 91 wordt 
vervangen door het navolgende voorschrift: 

"De aangiften worden door den burgemeester 
gedurende ééne maand, aanvangende op een 
veertien dagen te voren, in twee nieuwsbladen 
van de provincie bekend te maken dag, op de 
secretarie van de gemeente voor een ieder koste
loos ter inzage gelegd en tegen betaling van de 
kosten in afschrift of in uittreksel verkrijgbaar 
gesteld. Gedurende dien termijn kan het ka
dastrale archief der gemeente daarbij eveneens 
door een ieder kosteloos worden geraadpleegd." 

Het eerste lid van artikel 99 wordt vervangen 
door het navolgende voorschrift: 

"Afschrift of uittreksel van het in artikef 97 
bedoelde besluit wordt gedurende veertien 
dagen kosteloos voor een ieder ter inzage gelegd 
ter secretarie van de gemeente, waarin de be-
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t rokken gronden gelegen zijn. Gedurende dien 
termijn kan het kadastrale archief der gemeente 
daarbij eveneens door een ieder kosteloos wor
den geraadpleegd." 

Art. XL De vóór 1 Maart 1924 gesloten 
overeenkomsten betreffende verhuring of ver
pachting van het uitsluitend ge1;10t van het 
recht om schadelijk gedierte te vangen of te 
dooden vervallen met het in werking treden de
zer wet. 

Het tweede en derde lid van artikel 120 der 
Jachtwet 1923 zijn van overeenkomstige toe
passing. 

Art. XII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten Maart 

1925. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
l)e Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 25 Maart 1925). 

23 1lfaart 1925. WET, tot vaststelling van 
het elfde hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 83. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 5,607,926. 

23 Maart 1925. WET, houdende definitieve 
vaststelling van het slot der rekening van 
uitgaven en ontvangsten van Nederlandsch
lndië over het dienstjaar 1920. S. 84. 

De rekening wordt als volgt vastgesteld : 
De uitgaven hebben bedragen 

f l,060,435,216.25. 
De ontvangsten hebben bedragen 

f 756,362,423.57. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt 
304,072,792.68. 

23 .~!aart 1925. WET, tot vaststelling van 
hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925. S. 85. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 141,702,353. 

23 Maart 1925. WET tot wijziging en aanvul-
ling der hooger-onderwijswet. S. 86. 

Bijl. Hand. 2• Kamer l924/1925,n°.216, 1....:.5, 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 1384, 1411, 1412. 
Hand. 1 • Kamer 1924/1925, bladz. 535, 636. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat aanvulling van de bepalingen in de hooger
onderwijswet, regelende den effectus ei vilis 
toegekend aan getui~schriften, uit t e reiken 
door aangewezen bijzondere universiteiten, 
wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het derde lid van artikel 132 der 

hooger-onderwijswet vervalt. 
Art. II. Aan artikel 184 der hooger-onder

wijswet wordt een derde lid toegevoegd, lui
dende als volgt : 

"Hij, die in het bezit is van een getuigschrift 
van met goed gevolg afgelegd candidaats-

examen, verkregen ten overstaan van eene 
faculteit van eene bijzondere universiteit. voor 
zoover die bijzondere universiteit overeenkom
stig het eerste lid is aangewezen voor een doc
toraal examen, dat op dat candidaats-examen 
volgt, is bevoegd aan eene Rijksuniversiteit af 
te leg!$en een doctoraal examen, dat overeen
komstig de bepalingen van Ons in het eerste 
lid van artikel 131 bedoeld besluit op dat can
didaatsexamen aansluit." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's -Gravenhage, den 23sten Maart 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 2 April 1925.) 

23 Maart 1925. WET tot vaststelling van het 
vierde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925. S. 87 . 

De begrooting wordt vastgesteld op f 27,307,727 

23 Maart 1925. WET, houdende naturalisatie 
van P.J. M. Beckers en 19 anderen. S. 88. 

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

dat Peter Johann Maria Beckers en 19 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met 1overlegging van de bewijs
stukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, äen Raad van State, enz. ; 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Peter Johann Maria Beckers, geboren 

te Bocholt (Pruisen) den 24 October 1880, 
poelier, wonende te Aalten, provincie Gelderland; 

2°. Josef Braun, geboren te Bwrtscheid 
(Pruisen) den 26 October 1878, brouwmeester, 
wonende te Breda, provincie Noordbrabant; 

3°. Alfred Wolfgang Dannenberg, geboren 
te Riga (Letland) den 20 Februari/4 Maart 
1895, kantoorbediende, wonende te Leeuwarden, 
provincie Friesland ; 

4°. Johann Heinrich Gockel, geboren te 
Neuhaus (Pruisen) den 19 Februari 1858, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

5°. Rudolf Herbert H artmaun, geboren te 
Nerchau (Saksen) den 29 J anuari 1895, handels
employé, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

6°. Friedrich Wilhelm Hecht, geboren te 
Hamburg (Duitschland) den 11 November 1888, 
bedrijfsleider, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland ; 

7°. Henricus J oseph van den Hoeck, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) den. 28 
Juli 1899, kantoorbediende, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

8°. Anna Maria Kleinen, geboren te Hor
bach-Richterich (Pruisen) den 28 Juni 1892, 
werkvrouw, wonende te Kohlscheid (Pruisen) ; 

9°. Jakob Berek Krakauer, geboren te 
Ohrwnow (Polen) den 20 October 1888, koop-
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man, wonende te 's -Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

10°. Antoine Louis Edouard Alfred Ludert, 
geboren te Parijs (Frankrijk) den 16 Maart 
1877, koopman, wonende te Amersfoort, pro
vincie Utrecht ; 

ll0 • Jacob l\febus, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) den 26 Februari 1895, post
zegelhandelaar, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

12°. Hugo Reisinger, geboren te Rottndam 
(Zuidholland) den 10 November 1894, fabri
kant, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

13°. Adolph Roleff, geboren te Elberfeld 
(Pmisen) den 28 Septemoer 1888, kanonnier 
der eerste klasse pyrotechnist, wonende te 
Ban<loeng (Nederlandsch-Indië); 

14°. Peter Hubert Seegers, geboren te 
Viersen (Pruisen) den 18 Februari 1880, voer
man, wonende te Viersen (Pruisen); 

15°. Heinrich Steffgen, gebr,ren te Dreis 
(Pruisen) den 22 Juli 1874, boekhouder, 
wonende te Nijmegen, provincie Gelderland ; 

16°. Johann Peter Thijssen, geboren te 
.!JI'lllheim-Styrum (Pruisen) den 3 Februari 
1891, mijnwerker, wonende te Oberhausen 
!Pruisen); 

17°. Hermann l\foritz Benjamin Veith, 
geboren te Keulen (Prnisen) den 27 Januari 
1859, zonder beroep, wonende te Melick
Herkenbosch, provincie Limburg; 

18°. Julius Wertheimer, geboren te BoderB
weier (Baden) den 5 Maart 1879, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland. 

19°. Antonius Franciscus Willekens, ge
boren te Baerle-Hertog ( België) den 7 Augustus 
1853, landbouwer, wonende te Baarle-Nassau, 
provincie Noordbrabant; 

20°. Aron Szapsi Wisniewicz, geboren te 
Pultusk (Polen) den 22 Februari /6 Maart 1893, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten 

Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 1 April 1925.) 

23 Maart 1925. WET, houdende naturalisatie 
van M. Barsam en 19 anderen. S. 89. 

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

dat Moses Barsam en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, be
doeld in art. 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het ederlanderRchap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd btj 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Moses Barsam, geboren te Jaworow 

(Polen) den 21 Mei 1888, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidlwlland; 

2°. Seraphinus Bernardus Petrus Bergh
gracht, geboren te Philippine (Zeeland) den 
20 September 1900, lijnwerker, wonende te 
Philippine, provincie Zeeland; 

3°. Gauthier Jules Pierre Bohnen, geboren 
te Antwerpen (België) den 26 October 1881, 
handelsagent, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland ; 

4°. Rosalia Sibilla Druschel, weduwe van 
Hein de Boer, geboren te Katernberg (Pruisen) 
den 29 Maart 1879, zonder beroep, wonende 
te Katernberg (Pruisen); 

5°. Nusyn Leib Felder, geboren te Baligrod 
(Polen) den 16 Juni 1895, koopman, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

6°. Götz Jermie Follender, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) den 19 Februari 1900, 
procuratiehouder, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidlwlland ; 

7°. Philippe Henri George Grüter, geboren 
te Utrecht ( Utrecht) den 3 Februari 1894, 
ambtenaar, wonende te Voorschoten, provincie 
Zuidholland ; 

8°. Cornelius Ferdinandus Gysen, gebo~en 
te Antwerpen (België) den 6 Februari 1884, 
boekhandelaar, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zitidholland ; 

9°. Ida J acobsohn, geboren te Darmstadt, 
(Hessen) den 26 Mei 1901, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

10°. Samuel Kretz, geboren te LP.mberg 
(Polen) den 8 Juli 1884, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zitiaholland; 
ll0 • Maria Femia Meijer, gescheiden echt

genoote van Klemens Felix Dankelmann, ge
boren te Stad-Almelo, thans gemeente Almelo 
( Overijssel), den 28 Octo her 1893, mod;ste, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

12°. Rille] Rosenstrauch (Heinrich Fränkel), 
geboren te Podwoloczyska (Polen) den 13 April 
1887, a~ent der Koninklijke Paketvaart Maat
schappiJ, wonende te Sigli (Nederlarul~ch-Indië); 

13°. Andreas Hubert Scheepers, geboren te 
Vaelserquartier (Pruisen) den 22 September 
1886, werkman, wonende te Aken I Pruisen) ; 

14°. Petrus Scheffelaar Klots, geboren te 
Andijk (Noordholland) den 17 Juni 1869, arts, 
wonende te Haarlem, provincie Noordholland; 

15°. Rudolf Richard Christoph Peter Paul 
Schroeder, geboren te Glogau ! Pruisen) den 
8 Oct-0ber 1893, koopman, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidlwlland ; 

16°. Peter Martin Simons, geboren te W ald
hausen (Pruisen) den 17 April 1889, stoker, 
wonende te Rönneter bij M. Gladbach (Prnisen); 

17°. Jacob Sluis, géboren te Enkhuizen 
(Noordholland) den 29 Juni 1888, zaadhande
laar, wonende te Enkhuizen, provincie Noord
holland; 

18°. Johannes Fredrik Stokkelaar, geboren 
te Ambt-Almelo, thans gemeente Almelo (Over
ijssel), den 24 Januari 1882, fabrieksarbeider, 
wonende te Almelo, provincie Overijssel; 

19°. Aron Weisbach, geboren te Stanislan 
(Polen) den 2 April 1882, koopman, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

20°. Walter Hermann Werbrun, geboren 
te Bonn (Pruisen) den 17 Au~st.us 1895, amb
tenaar, wonende te Batana (Nederlan1üch
Indië). 
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2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten 

Maart 1925. 
WILHELl\UNA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 1 April 1925.) 

23 J[aart 1925. WET, houdende naturalisatie 
van F. J. Bartholomae en 20 anderen. 
s. 90. 

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

dat Friedrich Josef Bartholomae en 20 anderen 
aan Ons een verzoek om naturalisatie hebben 
ingediend, met overlegging van de bewijs
stukken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Friedrich Josef Bartholomae, !leboren 

te Dortmund (Pruisen) den 7 Januari 1899, 
groentenhandelaar, wonende te Heer'en, pro-
vincie Limburg ; -

2° Dr. Mathias Blüml, geboren te Moed
ritz (Tsjeûw Slowakije) den 9 Februari 1872, 
geneesheer, wonende te 's-Gravenhage, pro-
vincie Zuidlwlland ; - ---

30. Maria Catharina Henriette Bröbbering, 
weduwe van Stephan Dominicus Wehrens, 
geboren te Haselünne (Pruisen) den 7 December 
1873, zonder beroep, wonende te Kaiserswerth 
/Pruisen); --

40_ Gustav Adolf Dietzel, geboren te 
Rotterdam (Zuidlwlland) den 9 September 1893, 
brievenbesteller, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidlwlland ; 

5°. Joseph Finders, geboren te P esch, ge
meente Herzogenrath (Pruisen) den 14 Mei 
1894, mijnwerker, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg ; 

6°. Johann Franz Joseph Grütters, geboren 
te Kevelaer (Pruisen) den 16 Juni 1886, kan
toorbediende, wonende te Blaricum, provincie 
Noardholland; -

7°. Mathijs Hubert Heiligers, geboren te 
Vaals (Limburg) den 30 September 1895, koop• 
man, wonende te Vaals, provincie Limb,,rg; 

8°. Anthonius T eo orus Hering, geboren 
te Stad-Almelo, thans gemeente Almelo (Over
fissel), den 20 April 1897, wever, wonende te 
Glanerbrug, gemeente Lonneker, provincie 
Overijssel; -

90_ Leonie Elisa Maria Janssens, weduwe 
van Herman Joseph Hubert Willems, $eboren 
te Maastricht (Limburg) don 16 Jum 1879, 
zonder beroep, wonende te Margraten, provin-
cie Limburg ; -

10°. Petronella Kranz, weduwe van Johan 
Josef Wehrens, geboren te Oberbruch (Pruisen) 
den 30 April 1851, zonder beroep, wonende 
te a ·s wert (Pruisen) ; 

11 °. OJJse Kreutz, geboren te Saumagne 
(België) den 30 l\Iaart 1879, mijnwerker, wonen
de te Heerlen provincie Limburg; 

12°. - Martin Robert Emst Martin, geboren 

te Keulen (Pruisen) den 12 Januari 1878, koop• 
man, wonende te 's~, provincie 
Zuidlwlland ; 

13°. Richard Wilhelm Mü!ler, geboren te 
Bremen (Duitschland) 17 November 1891, 
kellner, wonende te Bloemendaal, provincie 
Noordlwlland; -

14°. J annetje Quint, weduwe van Wilhelm 
Taschenmacher, geboren te Ede (Gelderland) 
den 13 December 1881, zonder beroep, wonende 
te ~sko~V' provincie Zuidlwlland ; 

l . Y illem Remijn, geboren te Vledder 
(Drenthe) den 2 Januari 1869, landbouwer, 
wonende te Eä~ provincie Overijssel ; 

16°. Gertru e harlotte Catherine Roorda 
vau Eysinga, weduwe van Bernhard Heinrich 
Schroeder, geboren te Genève (Zwitserland) den 
5 December 1877, leidster van een meisjes
pensionaat, wonende te Lausanne (Zwitserlaiul); 

17°. Jakob Schmitz, geboren te Oberhau8en 
(Pruisenl den 30 November 1876, werktuig
en rijwie hersteller, wonende te~ (Neder
landsch-Indië) ; 

18°. Michael Wilhelm Paul Steinen, ge
boren t-e Drebber (Duitschland) den 31 Augustus 
1874, handelsbediende, wonende te Haarlem, 
provincie Noardlwlland; -

19°. Wilhelm Robert Ubbelohde, geboren 
te Amsterdam (Noordlwlland) den 16 October 
1898, koopman, wonende te Hilversum, pro
vincie N oordholland ; 

20°. Willem Jan de Vrij, geboren te Helder 
(Noordlwlland) den 16 December 1883, pastoor 
eener Oud-Katholieke $emeente, wonende te 
Dordrecht, provincie Zutdholland. 

. Met aanvulling van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Mathias Josef 
Kreutz, geboren te Heerlen (Limburg) den 10 
Augustus 1903, mijnwerker, wonende te 
Heerlen, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gra.venhage, den 23sten Maart 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 1 April 1925.) 

23 Maart 1925. WET, houdende goedkeuring 
van het op 21 Augustus 1924 te Washing
ton gesloten verdrag betreffende het ver
voer van alcoholische dranken. S. 91. 

WIJ WILHELl\UNA, ENZ . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 21 Augustus 1924 te Washington 
gesloten verdrag betreffende het vervoer van 
alcoholische dranken ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze Wet in afdruk 

gevoegde, op 21 Augustus 1924 te Washington 
gesloten verdrag betreffende het vervoer van 
alcoholische dranken, wordt goedgekeurd . 

Art. II. Deze Wet treedt in werking met 
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ingang van den dag volgende op dien harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 23sten 

'Maart 1925. 
WILHELofü A. 

De l,l inister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN K.ARNEBEEK. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De 1lfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

AALBERSE. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 30 Maart 1925.) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de President van de Vereenigde Staten van 
Amerika, alle moeilijkheden wenschende te 
vermijden die tusschen hen zouden kunnen 
ontstaan in verband met de in de Vereenigde 
Staten van kracht zijnde wetten betreffende 
alcoholische dranken, hebben besloten met 
dat doel een verdrag te sluiten, en hebben als 
Hunne gevolmachtigden aangewezen : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen : Jonkheer Dr. A. C. D. DE GRAEFF, 
HoogstDerzelver Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd Minister in de Vereenigde 
Staten van Amerika ; en 

De President van de Vereenigde Staten van 
Amerika: CHARLES EvANS HuoHES, Secretaris 
van Staat van de Vereenigde Staten; 

die, na hunne volmachten te hebben over
gelegd, welke in goeden en behoorJijken vorm 
zijn bevonden, als volgt zijn overeengekomen : 

Art. I. De Hooge Verdrag~luitende Par
tijen verklaren dat het hun vaste bedoeling 
is, het beginsel te handhaven, dat 3 zeemijlen 
zich uitstrekkende zeewaarts vanaf de kustlijn 
en gemeten van laag-waterpeil de juiste grenzen 
der territoriale wateren vormen. 

Art. II. (1) Hare Majesteit stemt er in toe 
geen bezwaar te zullen maken tegen het zich 
begeven aan boord van particuliere schepen 
onder Nederlandsche vlag buiten de grenzen 
van de territoriale wateren door de autori
teiten van de Vereenigde Staten, en van tle 
territoriën en bezittingen der Vereenigde Staten 
om bij diegenen die zich aan boord bevinden 
inlichtingen in te winnen en een onderzoek 
in te stellen der scheepspapieren ten einde 
uit te maken of het vaartuig of de opvarenden 
bezig zijn een poging te doen om alcoholische 
dranken binnen de Vereenigde Staten, hunne 
territoriën of bezittingen in te voeren of deze 
hebben ingevoerd, met schending van de daar 
geldende wetten. Wanneer zoodanige in
lichtingen en onderzoek een redelijken grond 
voor verdenking aantoonen mag een onderzoek 
van het schip worden ingesteld. 

(2) Indien er redelijke grond is om te ge
looven dat het vaartuig de wetten van de 
Vereenigde Staten, hunne territoriën of be
zittingen, den invoer van alcoholische dranken 
verbiedende, heeft overtreden of bezig is te 
overtreden, of een poging doet om die te over
treden, kan het vaartuig worden in beslag ge
nomen en worden opgebracht naar een haven 
van de Vereenigde Staten, hunne territoriën 
of bezittingen, ten einde in overeenstemming 
met die wetten te worden berecht. 

(3) De rechten door dit artikel verleend 
mogen niet op een grooter afstand van de kust 
van de Vereenigde Staten, hunne territoriën 
of bezittingen worden uitgeoefend dan door 
het vaartuig, verdacht van de poging de 
roverteding te bedrijven, in één uur kan 
worden afgelegd. In de gevallen echter waarin 
het de bedoeling is den drank naar de Ver
eenigde Staten, hunne territoriën of bezit
tingen te doen vervoeren door een ander dan 
het gevisiteerde vaartuig, zal het de snelheid 
van zoodanig ander schip en niet die van het 
aangehouden schip zijn, welke den afstand van 
de kust bepaalt tot waar het recht, in dit 
artikel bedoeld, zal kunnen worden uitge
oefend. 

Art. III. Geen straf of verlies van rechten 
ingevolge de wetten van de Vereenigde Staten, 
zal ten aanzien van alcoholische dranken of 
vaartuigen of personen ter zake van het ver
voer van zoodanige dranken toepasselijk zijn 
of deze treffen, wanneer zulke dranken zijn 
ingeschreven als scheepsvoorraden, of als lading 
bestemd naar een buiten de Vereenigde Staten, 
hunne territoriën of bezittingen gelegen haven, 
aan boord van Nederlandsche schepen op weg 
naar of van havens van de Vereenigde Staten 
of hunne territoriën of bezittingen of varende 
door de territoriale wateren daarvan en zoo
danig vervoer zal behandeld worden gelijk nu 
voorzien bij de wet met betrekking tot het 
transit van zoodanige dranken door het Panama
Kanaal, mits zoodanige dranken voortdurend 
onder zegel worden gehouden zoolang als het 
schip waarop zij zich bevinden, binnen de ge
noemde territoriale wateren verblijft en mits 
geen d!lel van zulke dranken te eeniger tijd 
of plaats worde gelost binnen de Vereenigde 
Staten, hunne territoriën of bezittingen. 

Art. IV. Elke vordering van een Neder
landsch schip tot schadevergoeding op grond 
dat het verlies of sohade heeft geleden door 
onjuiste of onredelijke toepassing van de 
rechteP door artikel II van dit verdrag toe
gekend of op grond dat aan dat schip niet 
vergund is geworden het genot te hebben van 
het bepaalde bij artikel III, zal onderworpen 
worden aan het gezamenlijk onderzoek van 
twee personen, van wie één door elk der Hooge 
Verdragsluitende Partijen zal worden benoemd. 

Aan de aanbevelingen, vervat in het aldus 
tot stand gekomen gezamenlijk verslag, zal 
gevolg worden gegeven. Indien men het over 
geen gemeenschappelijk verslag eens kan 
worden, zal de vordering worden onderworpen 
aan het Permanente Hof van Arbitrage te 
's-Gravenhage, beschreven in het Verdrag 
voor de vreedzame beslechting van inter
nationale geschillen, ge loten te Den Haag, 
op 18 October 1907. Het scheidsgerecht zal 
zijn samengesteld in overeenstemming met 
artikel 87 (hoofdstuk IV) en met artikel 59 
(hoofdstuk III) van genoemd verdrag. De 
procedure zal door hoofdstuk IV van genoemd 
verdrag en hoofdstuk III daarvan (met bij
zondere inachtneming van de artikelen 70 en 
74, maar met uitzondering van de artikelen 
53 en 54) worden geregeld voorzooveel het 
scheidsgerecht die hoofdstukken toepasselijk 
en in overeenstemming met de voorzieningen 
van deze overeenkomst zal achten. Alle 
sommen gelds, die door het scheidsgerecht ter 
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zake van eenige vordering zullen worden toe
gekend, zullen worden betaald binnen acht
tien maanden nà den datum van de einduit
spraak, zonder interest en zonder aftrek, be
halve zooals hierna uitdrukkelijk bepaald. 
Elke Regeering zal hare eigen kosten dragen. 
De kosten van het scheidsgerecht ·zullen worden 
gedekt door evenredige aftrek van het bedrag 
van de toegekende sommen ten bedrage van 
5 % van die sommen of een zoodanig geringer 
percentage als de ~ide Regeeringen mochten 
overeenkomen : in geval van een tekort zal 
dit door de beide Regeeringen voor gelijke 
helften worden gedekt. 

Art. V. Dit verdrag zal worden geratifi 
ceerd en zal van kracht blijven voor het tijd
perk van l jaar vanaf den datum van de uit 
wisseling der ratificaties. Drie maanden vóór 
het verstrijken van genoemd tijdperk van een 
jaar zal ieder van de Hooge Verdragsluitende 
Partijen haren wensch te kennen kunnen geven 
om in de bepalingen van het verdrag wijzi
gingen voor te stellen. 

Indien omtrent zoodanige wijzigingen geen 
overeenstemming is bereikt vóór het ver
strijken van het bovenvermelde t~jdperk van 
een jaar, zal het verdrag vervallen. 

Indien van geen van beide zijden de wensch 
te kennen is gegeven om ~jzigingen voor te 
·•tellen. zal het verdrag weder voor een jaar 
van kracht blijven, en zoo automatisch verder, 
waarbij echter met betrekking tot elken zoo
danigen termijn van een jaar elke partij steeds 
het recht heeft, om, zooals boven voorzien, 
drie maanden vóór het verstrijken van dien 
termijn wijzigingen in het verdrag voor te 
stellen, en waarbij de bepaling toepassing zal 
vinden, dat, wanneer omtrent zoodanige wijzi 
gingen geen overeenstemming voor het einde 
van den termijn van een jaar is tot stand ge
komen, het verdrag zal vervallen. 

Art. VI. In het geval, dat een van de 
Hooge Verdragsluitende Partijen, hetzij door 
een rechterlijke uitspraak, of door een wet
gevenden maatregel, mocht worden . verhinderd 
om volkomen gevolg te geven aan de bepa
lingen van dit verdrag, zal het automatisch 
vervallen, en na dit vervallen of in elk geval 
waarin dit verdrag zal ·ophouden van kracht 
te zijn, zal elke Hooge Verdragsluitende Partij 
alle rechten genieten, welke zij zou hebben 
bezeten, indien dit verdrag niet was gesloten. 

Dit verdrag zal behoor1ijk worden ~erati
ficeerd door Hare Majesteit de Koningrn der 
Nederlanden en door den President der Ver
eenigde Staten van Amerika, op ad vies en 
met goedkeuring van derzelver Senaat en de 
ratificaties zullen zoo spoedig mogelijk te 
Washington worden uitgewisseld. 

Ter oorkonde waarvan de wederz~jdsche 
gevolmachtigden dit verdrag in dubbel in de 
Nederlandsche en Engelsche talen geteekend 
en daaraan hunne zegels gehecht hebben . 

Gedaan in de stad Washington, den 2lsten 
Augustus van het jaar onzes Heeren 1924. 

(L. S.) DE GRAEFF. 
(L. S.) CHARLES EvANS HuGHES. 

Her Majesty the Queen of the Netherlands 
and the President of the United States of 
America being desirous of avoiding any di:ffi 
culties which might arise between them in 

connection 'l\<ith the laws in force in the United 
States on the subject of alcoholic beverages 
have decided to conclude a Convention for 
that purpose, and have appointed as their 
Pleni po ten tiari es : • 

Her Majesty the Queen of the Netherlands : 
Jonkheer Dr. A. C. D. DE GRAEFF, Her Envoy 
Extraordinary and Minister Plenipotentiary to 
the United States of America ; and 

The President of the United States of 
America: CHARLES ·EvANS HUGHES, Secretary 
of State of the United States ; 

Who, having communicated their full powers 
found in good and due form, have agreed as 
follows: 

Art. I: The High Contracting Parties de
clare tha.t it is the1r firm intention to uphold 
the principle that 3 marine miles extending 
from the coastline outwards and measured 
from low-water mark constitute the proper 
,imits of territoria! waters. 

Art. II. (1) Her Majesty agrees that she 
wil! raise no o bjection to the boarding of 
private ves~els 'llilder the Netherlands 11.ag 
outside the limits of territoria! waters by the 
authorities of the United States, its terri
tories or possessions in order that enquiries 
may be -adressed to those on board and an 
examination be made of the ship's papers for 
the purpose of ascertaining whether the vessel 
or those on board are endeavoring to import 
or have imported alcoholic beverages into the 
United States, its territories or possessions in 
violation of the laws there in force. When 
such enquiries and examination show a reaso
nable ground for suspicion, a search of the 
vessel may be initiated. 

(2) If there is reasonable cause for belief 
that the vessel bas comm.itted or is comm.it
ting or attempting to commit an offense against 
the laws of the United States, its territories 
or possessions prohibiting the importation of 
alcoholic beverages, the vessel may be seized 
and taken into a port of the United States, 
its territories or possessions for adjudication 
in accordance with such laws. 

(3). The rights conferred by this article 
süall not be exercised at a greater distance from 
the coast of the United States, its territorie 
or possessions than can be traversed in one 
hour by the vessel suspected of endeavoring 
to commit the offense. In cases, however, 
in which the liquor, is intended to be con
veyed to the United States, its territories or pos
sessions by a vessel other than the one boarded 
and searched, it shall be the speed of such 
other vessel and not the speed of the vessel 
boarded, which shall determ.ine the distance 
from the coast at which the right under this 
article can be exercised. 

Art. III. No penalty of forfeiture under the 
laws of the United States shall be applicable 
or attach to alcohol ic liq uors or to vessels or 
persona by reason of the carriage of such 
liquors, when such liquors are listed as sea 
stores or cargo destined for a port foreign 
to the United States, its territories or posses
eions on board Netherlands vessels voyaging 
to or from ports of the United States, or its 
territories or possessions or passing through 
the territoria! waters thereof, and such carriage 
shall be as now provided by law with respect 
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to the transit of such liquors through the 
Panama Canal, provided that such liqnors 
shall be kept under seal continuously while 
the vessel on which they are carried remains 
within said territoria! waters and that no part 
of such liquors shall at any time or place be 
unladen within the United States, its terri
tories or possessions. 

Art. IV. Any claim by a Netherlands vessel 
for compensation on the grounds that it has 
suffered loss or injury through the improper 
or unreasonable exercise of the rights con
ferred by Article II of this Treaty or on the 
ground that it has not been given the benefit 
of Article III shall be referred for the joint 
consideration of two persons, one of whom 
shall be nominated by each of the High Con
tracting Parties. 

Effect shall be given to the recommendations 
contained in any such joint report. Jf no 
joint report can be agreed upon, the claim 
shall be referred to the Permanent Court of 
Arbitration at The Hague described in the 
Convention for the Pacific Settlement of Inter
national Dü,putes, concluded at The Hague, 
October 18, 1907. The arbitral tribunal shall 
be constituted in accordance with Article 87 
(Chapter IV) and with Article 59 (Chapter III) 
of the said Convention. The preceedings shall 
be regulated by so much of Chapter IV of 
the said Convention and of Chapter III thereof 
(special regard being had for Articles 70 and 
74, but excepting Articles 53 and 54) as the 
tribunal may consider to be applicable and 
to be consistent with the provisions of this 
agreement. All sums of money which may be 
awarded by the Tribunal on account ·of any 
claim shall be p~id within eighteen months 
af ter the date of tlle fi.nal award without interest 
and without deduction, save as hereafter 
specified. Each Government shall bear its 
own expenses. The expenses of the Tribunal 
shall be defrayed by a ratable deduction of 
the amount of the sums awarded by it, at a 
rate of five per cent on such sums, or at such 
lower rate as may be agreed upon between the 
two Governments ; the deficiency, if any, shall 
be defrayed in equal moieties by the two 
Governments. 

Art. V. This Treaty shall be subject to 
ratification and shall remain in force for a 
period of one year from the date of the ex
change of ratifications. Three months before 
the expiration of the said period of one year, 
either of the High Contracting Parties may 
give notice of its desire to propose modifications 
in the terms of the Treaty. 

If such modifications have not been agreed 
upon before the expiration of the term of one 
year mentioned above, the Traety shall lapse. 
· If no notice is given on either side of the 

dcsire to propose modifications, the Treaty 
shall remain in force for another year, and 
so on automatically, but subject always in 
respect of each such period of a year to the 
right on either side to propose as provided 
above, three months before its expiration, 
modifications in the Treaty, and to the pro
vision that if such modifications are not agreed 
upon before the close of the period of one year, 
the Treaty shall lapse. . 

Art. VI. In the event that either of the 

1926. 

High Contracting Parties shall be prevented 
either by judicia] decision or legislative action 
from giving full effect to the provisions of the 
present Treaty the said Treaty shall automa
tically lapse, and, on such lapse or whenever 
this Treaty shall cease to be in force, each 
High Contracting Party shall enjoy all the 
rights whlch it would have possessed had thls 
Treaty not been concluded. 

The present Convention shall be duly rati-
6.ed by Her llfajesty the Queen of the Ncther
lands and by the President of the United States 
of America, by and with the advice and con
sent of the Senate thereof, and the ratifications 
shall be exchanged at Washlngton as soon as 
possible. 

In witness whereof, the respective Pleni
potentiaries have signed the present Conven 
tion in duplicate in the Dutch and English 
languages and have thereunto affixed their seals. 

Done at the city of Washington this twenty
first day of Au~ust, in the year of our Lord 
one thousand rune hundred and twenty-four. 

(L. S.) DE GRAEFF. 
(L. S.) ÜIIARLES EVANS HUGHES. 

23 Maart 1925. WET, tot vaststelling van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 92. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 58,829,081. 

23 Maart 1925. WET tot vaststelling van 
de begrooting van uitgaven ten behoeve 
van de voltooiing van het vestingstelsel, 
dienst 1925. S. 93. 

De begrooting wordt vas!gestel,d op f 65,150. 

23 Maart 192?· WET,. tot vaststelling van 
de begrootmg van mkomsten en uitgaven 
van het "Fonds ter verbetering van de 
Kustverdediging", dienst 1925. S. 94. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 20,000. 

23 Maart 1925. WET tot vaststelling van de 
begrooting van in.komsten .en .uitgaven 
van het StaatsbedriJf der Art11Jerie-Inrich
tingen voor het dienstjaar 1925. S. 95. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 6,732,010. 

23 .Maart __ 1925. WET, tot vaststelling van 
het vv/de hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 96. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 20,291,538. 

23 Maart 1925._ WET tot va~tstelling van 
de begrootmg van mkomsten en uitgaven 
van het Staatsboscb bedrijf voor het 
dienstjaar 1925. S. 97. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 1,307,529 . 

23 Maart 1925. WET, tot vaststelling van 
het zesde hoofdstqk der Staatsbegroe,ting 
voor het dienstjaar 1925. S. 98. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 45,846,293. 

Il 
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23 Maart 1925. BESLUIT, t ot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
der Hooger-onderwijswet, van de afdeeling 
gymnasium van het Baarnsch Lyceum t e 
Baarn. S. 99. 

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

Onderwijs, Kunsten en vVetenschappen, van 
24 J anuari 1925, n°. 2803, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op a.rtikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Gezien Ons besluit van 12 ::\fa.art 1920 

(Staatsblad n°. 115); 
Den Raad van State gehoord (advies van 

3 Maart 1925, n°. 35); 
Gelet op het nader rapport van Onzen 

voornoemden Minister van 10 Maart 1925, 
,1°. 942, afdeeling Hooger Onderwijs; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de af<leeling gymnasium van het Ba~rnsch 

Lyceum te Baarn, uitg~ande van de Vereeni
ging " Het Baarnsch Lyceum", met ingang van 
1 September 1925, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met in achtneming van de desbetreffende 
wettelijke voorsch1 iften aan hare leerlingen, 
die het onrlerw,js tot aan het einde heb-ben 
bijgewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid t ot u aiversitaire studiën af te geven, dat 
met het getuigschrift, ir artikel 11 dn hooger
onderwijswet, vermeld, wordt gP-lijkgestelrl. 

Onze :Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsb/,ad zal worden 
geplaatst en waarva.n afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van Stat-'!. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Ku71,11ten en We!en.çchappen, 

.J. TH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 9 April 1925.) 

23 Maart 1925. BESLUIT, tot intrekking van 
Ons besluit van 2 Decembei 1924 (S!aa's
blad n°. 545) tot schorsing van het be
sluit van den Raad der gemeente Druten, 
van 8 November 1924, n°. 6955, inzake 
het verleenen van een subsi<lie aan het 
bestuur der R .-K. Jongensschool aldaar, 
wegi>ns het doen geven van een cursus 
voor bijzonder vPrvolgonderwijs. S. 100. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Maart 1925, n°. 2480, afdeeling Lager
Onderwijs-Financieel, tot intrekking van Ons 
besluit van 2 December 1924 (Staatsblad n°. 
545) , tot schorsing van het besluit van den 
Raad der gemeente Druten, van 8 November 
1924, n°. 6955, inzake het verleenen van een 
subsidie aan het bestuur der R.-.K. J ongens
school aldaar, we~ens het doen geven van 
een cursus voor biJzonder vervolgonderwijs in 
de wintermaanden 1924/1925; 

Overwegende, dat niet kan worden aange
oomen, dat voornoemd besluit van den Raad 
der gemeente Druten in strijd is met de wPt en 
er mitsdien ook aeen reden bestaat om de 
schorsing van dat 'besluit te bestendigen ; 

Gelet op de a rt ikelen 153 tot en met 158 
der Gemeentewet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons bovenvermeld besluit va., 2 December 

1924 ( Staatsblad n °. 545) in te trekken. 
Onze Mi nister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit. besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
wordPn geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten Maa,t 1925. 
WILHELMINA. 

De Mini.,ter van Onderwijs, 
K un-•len en JVetenschappen, 

J. TH. DE VJSSER. 
(Uitgeg. 3 April 1925.) 

23 Maart 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 11 Juli 1921 (Staats
blad n°. 918), gewijzigd bij de Koninklijke 
besluiten van 9 Februari 1922 (Staatsb/,ad 
n°. 56) en van 7 Mei 1923 (Staatsblad 
n°. 196), houdende voorschriften, regelende 
de bevoegdheden tot het geven van nijver
heidsonderwijs en de daarmede verband 
houdende examens. S. 101. 

WIJ vVILHELMINA, ENz. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 ,Januari 1925, n°. 5093, afdeeling Nijver
heidsonderwijs ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is in de 
voorschriften, regelende de bevoegdheden tot 
het geven van nijverheidsonderwijs en de daar
mede verband houdende examens, vastgesteld 
bij Ons besluit van 11 Juli 1921 (Staatsblad 
no. 918), gewijzigd bij Onze besluiten van den 
9den Februari 1922 (Staatsblad n°. 56) en van 
den 7den Mei 1923 (Staatsblad n°. 195), eenige 
wijzigingen en vereenvoudigingen aan te 
brengen; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
3 Maart 1925, n°. 36); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Maart 1925, n°. 2489, 
afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. I. Art. 1 van Ons besluit van 11 Juli 
1921 (Staatsblad n°. 918), gewijzigd bij Onze 
besluiten van den 9den Februari 1922 (Staats
blad n°. 56), ,,n van den 7den Mei 1923 /Staats
blad n°. 196) wordt, behoudens het bepaalde 
in de artikelen VIII en IX, nader vastgesteld 
als volgt: 

Er worden ingesteld de volgende akten van 
bekwaamheid tot het geven van theoretisch 
en practisch nijverheidsonderwijs : 

I. akten van bekwaamheid, die bevoegd
heid verleenen tot het geven van onderwijs aan 

· scholen, bedoeld in artikel 11, eerste lid, der 
Nijverheidsonderwijswet : 

a. akten, in hoofdzaak bestemd voor 
theoretisch of teekenonderwijs : 

Nr (natuur- en werktuigkunde) ; 
N II (vervallen) ; 
Nm (bouwkunde en bouwkundig teekenen) ; 
Nrv (werktuigbouwkunde, ijzerbewerking en 

werktuigkundig en smids-teekenen) ; 
Nv (electrotechniek en electrotechnisch tee-

kenen); 
NVI (binnenvaartkunde); 
Nvrr (huishoudkunde en waschbehandeling) ; 
Nvrrr (koken en voedingsleer) ; 
b. akte, in hoofdzaak bestemd voor prac

tisch onderwijs : 
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Na (handwerken) ; 
II. akten van bekwaamheid, die bevoegd

heid verleenen tot het geven van onderwijs aan 
alle scholen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet : 

a. akten, in hoofdzaak bestemd voor theo-
retisch of teekenonderwijs : 

Nrxa (handteekenen en decoratief-teekenen); 
N1xb (decoratief boetseeren); 
Nx (meubelteekenen) ; 
Nx1 (teekenen voor het n\iverheidsonderwijs 

aan meisjes) ; 
Nxn (vervallen); 
Nxrn (scheepswerktuigkunde); 
Nxrv (vervallen); 
Nxv (zeemanschap); 
NxVI (wis- en zeevaartkunde); 
Nxvn (huishoudkunde en waschbehandeling), 
NxVIII (koken en voedingsleer); 
Nxrx (huishoudkunde voor de vrouwelijke 

landbevolking) ; 
b. akten, in hoofdzaak bestemd voor prac-

tisch onderwijs : 
Nb (timmeren); 
Nc (metselen) ; 
Nd (vervallen) ; 
Ne (schilderen) ; 
N/ (meubelmaken) ; 
Ng (vervallen) ; 
Nh (vuur-, plaat- en bankwerken) ; 
Ni (machine-bankwerken); 
Nlc (practijk der electrotechniek); 
Nl (letterzetten) ; 
Nm (boekdrukken); 
Nn (boekbinden en handvergulden) ; 
I o (kleermaken); 
Np (schoenmaken); 
Nq (dames-kleermaken); 
Nr (lingerievak) ; 
Ns (kunstnaaldwerk). 
Art. II. Art. 2 van Ons voornoemd besluit 

wordt, behoudens het bepaalde in de artikelen 
VIII en IX, nader vastoesteld als volgt : 

Na het met goed gevolg afleggen van een 
examen door den bezitter van eene der na te 
noemen akten van bekwaamheid, kan door de 
daartoe bevoegde examencommissie op deze 
akten eene aanteekening worden gesteld, 
krachtens welke aan den bezitter der akte de 
bevoegdheid wordt verleend tot het geven van 
nijverheidsonderwijs, voortbouwende op dat, 
waarvoor de akte zelve bevoegdheid geeft. 

Ingevolge het eerste lid van dit artikel 
kunnen de volgende aanteekeningen worden 
verkregen, welke alle bevoegdheid verleenen 
tot het geven van onderwijs aan alle scholen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet : 

op de akte Nm. 
voor bouwkunde en bouwkundig teekenen; 

op de akte NIV : 
voor werktuigbouwkunde en werktuigbouw

kundig teekenen ; 
op de akte Nv: 

voor electrotechniek en electro-technisch 
teekenen. 

Art. III. De programma's, gehecht aan Ons 
voornoemd besluit, komen te vervallen en 
worden verva.ngen door die, in de bijlagen van 
dit besluit opgenomen, behoudens het bepaalde 
in art. IX. 

Art. IV. De lijst van bevoegdheden, gehecht 
aan Ons voornoemd besluit, komt te vervallen 

en wordt vervangen door de lijsten in de bijlagen 
van dit besluit opgenomen. 

Ons besluit van den 7den Mei 1923 (Staal8blad 
n°. 196) wordt ingetrokken. 

Art. V. Art. 8 van Ons voornoemd besluit 
wordt nader vastgesteld als volgt : 

Het verschuldigde examengeld wordt tegelijk 
met de aangifte voor het examen aan den voor
zitter der examen-commiRsie toegezonden. 
Bij gebreke hiervan of bij toezending van een 
ontoereikend bedrag vindt inschrijving voor 
h et examen niet plaats. 

Art. VI. Art. 10 van Ons voornoemd besluit 
wordt nader vastgesteld als volgt : 

De candidaten leggen het examen af onder 
nummers, niet ondër hunne namen. Zonder 
voorkennis van den voorzitter mogen aan de 
c andidat,m geen cijfers worden medegedeeld. 

Art. VII. Aan art. 11 van Ons voornoemd 
besluit wordt een tweede alinea toegevoegd, 
luidende als volgt: 

Indien een candidaat zoncler bezwaar tot het 
tweede gedeelte van het examen is toegelaten 
en wordt afgewezen, kan hij bij de eerstvolgende 
examens voor dezelfde akte of aanteekening, 
op grond van de het vorige jaar bij het eerste 
gedeelte verkregen cijfers aanstonds tot het 
tweede gedeelte worden toegelaten, zonder 
opnieuw het eerste gedeelte te hebben afgelegd. 

Art. VIII. De bezitters van bij dit besluit 
gewijzigde of opgeheven akten en aantee
keningen behouden de bevoegdheid, als aan het 
hoofd van de programma's voor die akten en 
aanteekeningen wBs aangegeven in de bijlagen 
van Onze besluiten van 11 Juli 1921 (Staatsblad 
n°. 918) en van 7 J\fei 1923 (Staatsblad n°. 196). 

Art. IX. 1. Dit besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden op 1 Januari l 925, 
behoudens het bepaalde in het tweede lid van 
<lit artikel. 

2. De examens volgens het nieuwe pro
gramma voor de akten NVII, Nvn1, Nrxa, 
Nrxb, Nx1 en Nxrn zullen voor het eerst 
worden afgenomen in het jaar 1926. 

De examens volgens het nieuwe programma 
voor <le akten XVII. NxVIII, Nq en Nr zullen 
voor het eerst worden afgenomen in 1927. 

In 1925 zal nog gelegenheid worden gegeven 
om examen af te leggen volgens het oude pro 
gramma voor de akten Nvn, NVIII, NIX, NXI, 
NXJU, Nxvn, NxVIII, Nq en Nr. In 1926 zal 
nog gelegenheid worden gegeven, om examen 
af te leggen volgens het oude programma- voor 
de akten Nxvn, Nxvrn, Nq en Nr. Boven<lien 
zal in 1925 nog gelegel)heid worden gegeven, 
om examen af te leggen voor de op te heffen 
akte Nn en voor de op te heffen aanteek,mingen 
voor decoratief i;eekenen en voor boetseeren 
op de oud e akte Nix, voor droge waterbomv
kwde op de ah-te NxIV, en voor han<l- en vak
teekenen op de akte Ne. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetens~happen is bP!ast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELMINA 

De Minister ,:an Onderwi,is, 
Kunsten en W eteMchappen, 

J . 'fH. DE VISSER. 
(Uitgeg. 30 Maart 1925.) 

11 * 
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Behoort bij Koninkl ijk besluit 
van 23 Maart 1925 (Staatsblad 

n°. 101). 

LIJST VAN BEVOEGDHEDEN, welke aan 
het bezit van Ingevolge andere wetten 
verkregen graden, akten van bekwaam
heid of getuigschriften worden verbonden 
voor het geven van onderwijs aan nijver
heidsscholen. 

Bevoegdheden voor het geven van middelbaar 
en lager nijverheidsonderwijs : 

akte (M. 0.) K3 (kosmografie); 
akte (M. 0.) K4 (delfstof-, aard-, plant- en 

dierkunde) ; 
akte (M. 0.) K5 (wiskunde); 
akte (M. 0 .) K6 (mechanica); 
akte (M. 0.) K7 (Nederlandsche taal en 

letterkunde) ; 
akte (M. 0.) KB (gesnhiedenis); 
akte (M. 0 .) K9 ~ardrijkskunde); 
akte (M. 0 .) Kl0 (staathuishoudkunde en 

statistiek) ; 
akte (M. 0.) Kll (gemeente-, provinciale

en staatsinrichting van ederland) ; 
akte (M. 0.) Kl2 (boekhouden en handels-

kennis); 
akte (M. 0.) Fransche taal B (Fransche taal); 
akte (M. 0.) Engelsche taal B (Engelsche taal); 
akte (M. 0.) Hoogduitsche taal B (Hoog-

duitsche taal) ; 
akte (M. 0.) 0 (boetseeren); 
akte (M. 0 .) P (gymnastiek); 
akte (M. 0.) R (landbouw); 
akte (M. 0.) S (tuinbouw); 
akte (M. 0.) T (boschbouw); 
doctorandus in de rechtswetenschap volgens 

oud Academisch Statuut (staatsinrichting) ; 
doctorandus in de staatswetenschap volgens 

oud Academisch Statuut (staathuishoudkunde) ; 
. doctor:mdus i~ de rechtsgeleerdheid volgens 

nieuw Academisch Statuut (staathuishoud
kunde (en) (of) staatsinrichting volgens aan
teekening op de keerzijde van het getuigschrift); 

doct<:>_ra1;1dus in de geneeskunde, of arts ( eerste 
hulp b1J ziekte en ongevallen, gezondheidsleer, 
verbandleer, kennis van het menschelijk 
lichaam); 

doctorandus in de wis- en natuur
kunde of wis: en sterrekunde (wis-, 
werktuig- en natuurkunde) ; 

doctorandus in de scheikunde (natuur
en scheikunde); 

doctorandus in de aard- en delfstof
kunde (aard- en delfstofkunde); 

doctorandus in de plant- en dier
kunde (plant- en dierkunde) ; 

doctorandus in de artsenijbereidkunde 
of apotheker (scheikunde) ; 

doctorandus in de Nederlandsche 
letteren (Nederlandsche taal en letter
kunde en geschiedenis) ; 

doctorandus in de wis- en natuurkunde 
(het vak of de vakken, waarvoor de 
bevo_egdhe~d _op de keerzijde van het 
getUigschnft 1s ·vermeld) ; 

doctorandus in de letteren en wijs
begeerte (het vak of de vakken, waar
voor de bevoegdheid op de keerzijde van 
het getuigschrift is vermeld); 

candidaat civiel-, bouwkundig, werktuig
kundig, scheepsbouwkundig of electrotechnisch 
ngenieur (wis-. natuur- en werktuigkunde) ; 

candidaat scheikundig ingenieur (natuur
en scheikunde); 

candidaat mijningenieur (natuur-, aard- en 
delfstofkunde ; 
voor de candidaat-mijningenieUI·s, die vóór 
1 Januari 1912 hun getuigschrift verkregen, 
bovendien wiskunde) ; 

civiel-, bouwkundig, werktuigkundig, scheeps
b~uwkun~ig, electrotechnisch, scheikundig of 
IlllJrungemeur (het technische vak, overeen
komstig het ingenieursexamen); 

candidaat landbouwkundig ingenieur (Jand
of tuinbouwkunde overeenkomstig het di
ploma); 

landmeter (landmeten en waterpassen); 
officier der gen.ie /wis- en werktuiakunde, 

lichamelijke oefening èn het, technische ~ak van 
den civiel-ingenieur) ; 

officier der artillerie (wiskunde en lichame
lijke oefening) ; 

officier der infanterie of cavalerie (l ichamelijke 
oefening), 

zeeofficier (wiskunde en cosmografie); 
hoofdofficier Marine-stoomvaartdienst( scheeps

werktuigkunde) ; 
lagere akte landbouwkunde (de beginselen 

der landbouwkunde aan inri0htingen voor 
landbouw-huishoudonderwijs) n::its de bezitter 
(ster) tevens in het bezit is van de akte voor 
hoofdonderwijzer, of van de akte voor onder
wjjzer ingevolge de Lager Onderwijswet 1920; 

lagere akte tuinbouwkunde (de begin5elen 
der t uinbouwkunde aan inrichtingen voor 
landbouwhuishoudonderwijs). mits de bezitter 
(ster) tevens in het bezit is van de akte 
voor hoofdonderwijzer, of van de akte voor 
onderwijzer ingevolge de Lager Onderwijs
wet 1920. 

Bovendien zijn bevoegd : 
a. de bezitters(sters) der navolgende akten 

(vermeld in de wet va1, 2 Mei 1863 (Staal-8-
hlad n' . ii0), zooals deze wet nader is gewij
zigd): 

I (wis- en zeevaartkunde) ; 
Ml (handteekenen en perspectief) ; 
M2 (bouwkunde, recbtlijni~ teekenen. bouw

kundig teekenen, werktuigkundig teekenen 
en perspectief) ; 

Ma (handteekenen en rechtlijnig teekenen); 
Mb (handteekenen en .decoratief teekenen 

[ vlakversiering]) ; 
Me (handteekenen en decoratief teekenen 

[reliefversiering]) ; 
Me (bouwkunde, rechtlijnig en bouwkundig 

teekenen); 
Mg (werktuigbouwkunde. rechtlijnig tee

kenen, smidsteekenen. werktuigkundig tee
kenen en stoomwerktuigkunde); 

Mh ( electrotechniek, recht lijn ig teekenen en 
electr0technisch teekenen) ; 

Mj (kennis van het meubel, rechtlijnig tee
kenen en meubelteekenen); 

Mk (handteekenen, rechtlijnig teekenen en 
technisch teekenen aau nijverheidsscholen 
voor meisjes); 

b. de bezitters van ht t diploma voor zee
manschap, vóór 1 Januar i 1922 do@r de Ver
eeniging Cornelis Douwes uitgereikt (zeeman
schap); 
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c. leeraresdiploma van den Bond van 
Leeraressen bij het Huishoudonderwijs ; * 

leeraresdiploma van de Vereeniging van . 
Hoofden van Industriescholen voor meisjes; * 

leeraresdiplom&. van de Vereeniging ter be
':"Ordering van het Nijverheidsonderwijs voor 
meisjes;* 

leeraresdiploma van de Amsterdamsche 
Huishoudschool ; * 

Jeeraresdiploma van den Roomsch-Katho
lieken Schoolraad, * 

overige leeraresdiploma's voor het onderwijs 
in de huishoudelijke vakken, uitgereikt vóór 
1002; * 

de onder e genoemde diploma's geven slechts 
bevoegdheid. indien zij vóór 1 Januari 1922 
zijn uitgereikt). 

Bevoegdheden voor het geven van lager 
nijverheidsonderwijs : 

akte (M. 0.) Kl (wiskunde); 
akte (M. 0.) K2 (mechanica); 
akte (M. 0.) K3 (natuur- en scheikunde); 
akte (M. 0.) Fransche taal A (Fransche 

taal); 
akte (M. 0 .) Engelsche taal A (Engelsche 

taal); 
akte (M. 0.) Hoogduitsche taal A (Hoog

duitsche taal) : 
candidaat in de rechts- of · staats

wetenschap (staathuishoudkunde); 
candidaat in de wis- en sterrekunde, 

wis- en natuurkunde of scheikunde (wif , 
natuur-, schei- en delfstofkunde); 

candidaat in de aard- en delfstofkunde 
(wis-, natuur-, schei-, delfstof-, plant
en dierkunde) ; 

candidaat in de plant- en dierkunde 
(wis-, natuur, schei -, plant-, dier-, aard
en delfstofkunde); 

candidaat in de artsenijbereidkunde 
(natuur-. schei-, plant-, dfer- en delfstof
kunde); 

candidaat in de Nederlandsche letter
kunde (Nederla,ndsche taal en letter
kunde en geschiedenis) ; 

2 , ...: { candidaat in de rechtsgeleerdheid ; t tri1î Jl candidaat ü~ de wis- en natuurkund"'.;_ t 
;;;.~r; _g cand,daat )Il de letteren en WIJS· 

C>J begeerte ; t 
propaedeutisch civiel-, bouwkundig, werk

tuigkundig, scheepsbouwkundig of electro
technisch in~enieur (wis- en natuurkunde) ; 

propaedeut1sch scheikundig of mijningenieur 
(\vis-, natuur- en scheikunde) ; 

landmeter (wiskunde) ; 

<X) 
r--
00 ...... 

c:i 
..;j 

akte hoofdenderwijzer (lezen, schrij
ven, Nederlandsche taal, vaderlandsche 
geschiedenis en aardrijkskunde) ; 

(indien de akte hoofdonderwijzer be
haald is vóór het in werking treden der 
wet van 8 December 1889 r St.aatsblad 
n°. 175), bovendie'\ wiskunde); 

akte hoofdonderwijzer (rekenen aan 
nijverheidsscholen voor meisjes, vis
scherij- en binnenvaartscholen); 

* (het vak of de vakken, op het diploma 
vermeld.) 

t Het vak of de vakken, waarin men bij het 
candidaats-examen is geëxamineerd. 

akte hoofdonderwijzer (lezen, schrij
ven, Nederlandsche taal, vaderlandsche 
geschiedenis, aardrijkskunde en licha
melijke oefening) ; 

akte hoofdonderwijzer of onderwijzer 
(rekenen aan nijverheidsscholen voor 
meisjes, n sscherij- en binnenvaart
scholen); 

akte onderwijzer (lezen, schrijven en 
lichamelijke oefening) ; 

akte L. 0, Fransche taal (Fransche 
taal); 

akte L. 0. Engelsche taal (Engelsche 
taal); 

akte L. 0 . Hoogduitsche taal (Hoog
duitsche taal) ; 

akte L. 0. wiskunde (wiskunde en 
rekenen); 

akte L. 0. landbouwkunde (land
bouwkunde); 

akte L. 0. tuinbouwkunde (tuinbouw
kunde); 

akte L. 0 . gymnastiek (lichamelijke 
oefe.ning) ; 

a;kte L. 0. fraaie handwerken (fraaie 
handwerken) ; , 

akte L. 0. handelskennis (handels
kennis, boekhouden inbegrepen) ; 

akte L. 0. teekenen (teekenen aan de 
laagste klassen van nijverheidsscholen 
voor meisjes en aan volkscursussen voor 
meisjes); 

diploma technisch ambtenaar van den Rijks-
waterstaat (bouw- en waterbouwkunde) ; 

opzichter van fortificatiën (bouwkunde) ; 
officier der artillerie (werktuigkunde) ; 
officier opgeleid aan de Koninklijke militaire 

academie en den hoofdcllrsus (wiskunde, re
kenen en aardrijkskunde); · 

zeeofficier (zeevaartkunde, zeemanschap, 
werktuigkunde, rekenen en aardrijkskunde) ; 

officier-machinist van de Koninklijke Marine 
(scheepswerktuigkund e. werktuigkunde. wis
kunde en rekenen) ; 

diploma eerste stuurman groote vaart (zee
vaartkunde en zeemanschap ; bovendien wis
kunde en rekenen aan visscherij- en binnen
vaartscholen) ; 

diploma tweede stuurman groote vaart (zee
vaartkunde en zeemanschap); 

diploma C voor machinist ter koopvaardij 
(scheepswerktuigkunde). 

Bovendien zijn bevoegd : 
a. de bezitters(sters) der navolgende akten 

(vermeld in de wet van 2 Mei 1863 (St.aalBblad 
n°. 50), zooals deze wet nader is gewijzigd) : 

:lid (rechtlijnig teekenen en bouwkundig 
teekenen); 

:li/ (rechtlijnig teekenen. smidsteekenen en 
werktuigkundig teekenen) ; . 

b. onderwijzeresdiploma van den Bond van 
Leeraressen bij het Huishoudonderwijs ; * 

onderwijzeresdiploma van de Amsterdamsche 
Huishoudschool ; * 

ondenvijzeresdiploma van den Roomsch
Katholieken Schoolraad ; * 

diploma Rijkslandbouwhuishoudschool "de 
Rollecate" ; * 

* H et vak of de vakken, op het diploma 
vermeld. 
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onderwijzersdiploma, uitgereikt door de 
Vereeniging ter Veredeling van het Ambacht 
en den Bond van Directies van Nijverheids
scholen in Nederland ; * 

(de onder b genoemde diploma's geven slechts 
bevoegdheid, mdien zij vóór 1 Januari 1922 
zijn uitgereikt). 

Behoort bij Koninklijk besluit 
van 23 Maart 1925 (S taatsblad 

n°. 101). 

LIJST VAN BEVOEGDHEDEN, welke 
verbonden blijven aan vervallen akten 
van bekwaamheid en aanteekeningen 
daarop volgens de Nijverheidsonderwijswet. 

Bevoegdheid voor het geven van lager nijver
heidsonderwijs : 

akte Nn (handteekenen). 
Bevoegdheden voor het geven van middelbaar 

en 1ager nijverheidsonderwijs : 
akte NIX (handteekenen); 
aanteekening voor decoratief teekenen op 

;ie akte Nrx (decoratief teekenen~ 
aanteekening voor boetseeren op de akte Nrx 

(decoratief boetseeren); 
akte Nxn (scheepsbouwkunde, rechtlijnig 

en scheepsbouwkundig teekenen); 
akte Nxrv (natte waterbouwkunde, daarbij 

behoorend vakteekenen, rechtlijnig teekenen, 
landmeten en waterpassen) ; 

aanteekening voor droge waterbouwkunde 
op de akte Nxrv (droge waterbouwkunde) ; 

akte Nd (steenhouwen); 
akte Ng (behangen en stoffeeren); 
aanteekening voor vakteekenen op de akte 

No (vakteekenen voor kleermakers); 
aanteekening voor uniformen, galakleeding 

en ambtsgewaden op de akte No (het maken 
van uniformen, galaklceding en ambtsgewaden); 

aanteekening voor vakteekenen op de akte 
Np (vakteekenen voor schoenmakers); 

aanteekening _voor orthopaedisch schoen
maker op de akte Np (ort-hopaedisch schoen
maken). 

Behoort bij Koninklijk besluit 
van 23 Maart 1925 (Staatsblad 

n°. 101). 

PROGRAMMA'S VOOR DE EXAMENS 
ter verkrijging van de akten van bekwaam
heid tot het geven van nijverheidsonder
wijs, en van de daarop te verkrijgen aan
teekenlngen. 

P rogramma voor de akte Nr. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in natuur- en werktuigkunde 
aan inrichtingen, bedoeld in art. 11, eerste lid, 
der Nijverheidsonderwijswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal in ver

band met de te maken opstellen, van de wis
kunde en van de scheikunde, voor zoover deze 
voor de kennis van de natuur- en werktuig
kunde volgens deze akte noodig zijn ; 

* Het vak of de vakken op het diploma 
vermeld. 

b. kennis van de beginselen der proefonder
vindelijke natuurkunde en der theoretische 
en toegepaste werkt uigkunde, een en ander in 
nauw verband met de toepassingen in de nijver
heid: 

c. · eenige kennis van de bcteekenis van de 
voornaamste in de nijverheid gebruikelijke 
technische termen ; 

d. kennis van de eischer> van doeltrefl''c'nd 
onderwijs in natuur- en werktuigkunde aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

e. eenige kennis omtrent veiligheids- en 
gézondheidsmaatregelen en eerste hulp bij 
on$evallen ; 

f. vaardigheicl in het nemen van eenvoudige 
natuurkundige proeven ; 

(/, vaardigheid in het maken van schetsen 
van aanwezige eenvoudige voorwerpen in recht
hoekige projectie; 

h vaardigheid in het iezen van teekeningen. 

TOELICHTT~G. 

a. de benoodigde scheikundige kennis be
treft in hoofdzaak de beteekenis van eenvoudige 
scheikundige formules ; 

b. er zal mede worden gelet op vaardigheid 
in het oplossen van eenvoudige vraagstuk.ken ; 

e. het examen wordt voor zooveel noodig 
met behulp van afbeeldingen afgenomen ; 

/. het examen zal mede in verband met 
aanwezige instrumenten e. d. worden afge• 
nomen; 

g de schetAeo in potlood to vervaardigen. 
Het examen in de onderdeelen a tot en met e 

en h geschiedt mondaling, voor zoover noodig 
met behulp van vaardig uit te voeren schetsen 
op het schoolbord ; in de onderdeelen /;, c en d 
bovemlien door het oplossen van vraagstuk.ken 
of he~ maken van een opstel in verband met 
de vereischten in onderdeel a omschreven. 

PrOf}ramma voor de akte Nrr 
is vervallen. 

(Deze akte gaf (en blijft geven) bevoegdheid 
voor het geven van onderwijs in het hand
teekenen aan inrichtingen, bedoeld in art. 11, 
eerste iid, der Nijverheidsonderwijswet.) 

Programma vo >r de akle Nur. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de bouwkunde, het bouw
kundig teekenen en de materialenkennis aan 
inrichtingen, bedoeld in art. 11, eerste lir!, der 
Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den ieeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt. ten minste 6 jaren prakt isch werkzaam 
zijn geweest in de timmerpraktij k, bij de uit
voering van bouwwerken, of op bouw-bureaux. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te be

oordeelen naar de te maken opstellen ; kennis 
van de vlakke meetkunde, van de ruimte-meet
kunde, van de stelkunde en van de natuur- en 
werktuigkunde ; een en ander in verband met 
de bouwambachten; 

b. kennis van het projecteeren van meetkun-
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dige lichamen en van hunne doorsnijding : de 
ontwikkeling van oppervlakken ; kennis van 
de scheeve projectie ; 

c. kennis van dP beginselen der perspectief; 
d. kennis van de samenstelling en het ge

bruik van verschillende steigers en gereed
~chappen en van de verschillende in de bouw
praktijk gebruikt wordende werktuigen, toe
stellen en instrumenten ; 

e. kennis van de bouwwetgeving ; eenige 
ken.nis van de voorschriften betreffende den 
woningbouw, van de veiligheids- en gezond
heidsmaatregelen voor zoover deze betrekking 
hebben op de bouwambachten, alsmede van 
de eerste hulp bij ongevallen ; 

/. het lezen en verklaren van bestekken en 
begrootingen ; kennis van · de inrichting van 
materiaal-, week- en werkstaten en van het 
houden van een dagboek; 

IJ. kennis van de bouwkunst in de hoofd
tijdperken der geschiedenis; 

h. kennis van graafwerken en fundeeringen ; 
j. kennis van de samenstelling en toepassing 

van alle timmerwerken (ook in verband met 
andere materialen) en van metsel- en steen
houwwerken ; kennis van betonwerken be
navens eenige kennis van cementijzercon
structie . kennis van het aanleggen van afvoer
leidin$en voor huis- en hemelwater en voor 
faecahën met inbegrip van zink- en verzamel
putten; 

k. kennis van ijzerconstructies in verband 
met de bouwambachten, van de inrichting, 
werking en toepassing der meest voorkomende 
s loten, van hang- en sluitwerk en verdere kra
merijen; 

!. kennis van verschillende dakbedekkingen 
en voorziening tegen inwatering ; 

m . kennis van stukadoors-, schilders-, lood
gieters- en behangerswerken ; 

n. kennis van het aanleggen van gas- en 
waterleidingen ; 

_ o. kennis van eenvoudige sterktebereke
rungen; 

p. kennis van bouwmaterialen, van hun 
herkomst, van de soorten, van de toepassing, 
van hunne voornaamste eigenschappen en 
gebreken en van het verduurzamen en verwer
ken ; kennis van de afmetingen, waarin zij in 
den handel voorkomen ; 

q. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het rechtlijnig en bouwkundig 
teekenen aan de scholen, waarvoor deze akte 
bevoegdheid geeft ; geschiktheid om de ver
kregen kennis aan een groep van leerlingen 
mede te deelen ; een en ander in verband met 
het bepaalde in art. 38 der wet ; 

r vaardigheid in : 
1. het schetsen en opmeten van een onder-

deel van een gebouw ; 
2. het maken naar opgave van: 
a. een bestekteekening ; 
b. een teekeui.ng van een gevel met door

snede op schaal 1 à 20 ; enkele details op ware 
grootte; 

c. een volledige werkteekening ; 
d. een perspectiefteekening. 

TOELICHTING. 

a. de candidaten moeten zich in het Neder
landsch 1!1-ondeling en sch~telijk behoorlijk 
kunnen mtdrukken ; de kennis van de vlakke 

meetkunde gaat tot en met den cirkel ; die van 
de ruimte-meetkunde tot en met de berekening 
van oppervlak en inhoud van meetkundige 
lichamen ; die van de stelkunde tot en met een
voudi~e vergelijkingen van den tweeden graad 
met eén onbekende ; die van de natuur- en 
werktuigkunde betreft de grondbegrippen ; 

b. het schriftelijk examen zal worden af$e• 
nomen bij en in verband met de bouwkundige 
opgaven; 

d. het onderzoek geschiedt aan de hand 
van aanwezige afbeeldingen en leermiddelen ; 

e. de candidaat moet bekend zijn met de 
voornaamste bepalingen, opgenomen in de 
bouwverordeningen, en met die in de drank-, 
ongevallen-, arbeids-, veili$heids- en hinder
wetten, en in staat zijn biJ ongevallen eerste 
hulp te bieden ; 

IJ· de candidaat moet in staat zijn de voor
naamste gebouwen en fragmenten te herkennen 
uit de hoofdtijdperken met aangeving van den 
tijd ; het onderzoek geschiedt aan de hand van 
aanwezige afbeeldingen en leermiddelen ; 

h. tot en met o. de eenvoudige bereke
ningen naar aanleiding van deze bouwcon 
structies geschieden met behulp van l'en vade
mecum en tabellen in verband met onder
deel a · 

p. het onderzoek geschiedt naar aanleiding 
van aanwezige materialen ; 

r. 
1. plattegrond, opstand en doorsnede met 

inschrijving der maten ; 
2. 
a. plattegrond, opstand en doorsnede ; _ 
b. hierbij wordt gelet op oordeelkundige 

vormenkennis ; 
de teekeningen,genoemd onder a en b, moeten 

gedeeltelijk in potlood, gedeeltelijk in inkt 
worden uitgevoerd ; 

de overige teekeningen uit te voeren en te 
bewerken in een techniek naar keuze van den 
candidaat. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met q 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel q bovendien door het 
maken van een opstel, zoo noodig te ver
duidelijken met schetsen en in verband met de 
eischen in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de aanteekening op de akte Nm. 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte N1n, 

geeft bevoegdheid voor het geven van onder
wijs in de bouwkunde, de kennis van bouw
stoffen en het rechtlijnig en bouwkundig tee
kenen aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der 
Nijverheidsonderwijswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de vlakke meetkunde, van de 

ruimte-meetkunde, van de stelkunde, de gonio
en vlakke trigonometrie en van de natuur- en 
werktuigkunde, een en ander in verband met 
de bouwkunde; 

b. kennis van de beschrijvende meetkunde 
tot en met de omwentelingslichamen ; 

c. kennis van de leer der perspectief tot en 
met de schaduwbepaling bij zonlicht; 

d. grondige kennis van de geschiedenis der 
bouwkunst in hare hoofdtijdperken; 

e. kennis van de constructies in gewapend 
beton; 
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eenjge kennis van ventilatie, centrale v'èr
warming en electrische verlichting ; 

/. kennis van de statische berekening van 
eenvoudige bouwconstructies langs analytischen 
en grafischen weg ; 

g. bekendheid met de meest gebruikelijke 
methoden van onderzoek van bouwstoffen ; 

· h. bekendheid met de instrumenten, in ge
bruik bij het landmeten . en waterpassen ; het 
uitvoeren van metingen ; 

i- kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het bouwkundig teekenen aan de 
scholen, waarvoor deze aanteekening bevoegd
heid geeft ; geschiktheid om de verkregen 
kennis aan een groep van leerlingen mede te 
deelen ; een en ander in verband met het be
paalde in art. 38 der wet ; 

k. vaardigheid in : 
1. het teekenen van e,en versiering naar 

plastisch model in hout, steen, pleister of 
metaal; 

2. het schet~en en opmeten van een onder
deel van een gebouw; 

3. het op het zwarte bord uit het hoofd 
schetsen van een architectorusch onderdeel ; 

l. vaardigheid in het maken naar opgaven 
van: 

1. een · teekening voor een gebouw ; 
2. een teekerung van een onderdeel van een 

gebouw; 
3. een teekening van een onderdeel van een 

interieur van een· gebouw met de daarbij be
hoorende versierin~ ; 

4. een perspectiefteekening in verband met 
het gevraagde onder 1 en 2 ; 

5. een teekening voor beschr ijvende meet
kunde in verband met het gevraagde onder 
1 en 2; 

6. een teekening voor berekening van bouw
constructies. 

TOELICHTING. 

a. de kennis van de vlakke meetkunde 
omvat de geheele vlakke meetkunde ; die van 
de ruimte-meetkunde gaat tot en met den bol, 
in verband met de kenrus, onder ben c vereischt ; 
die van d!l stelkunde tot en met de reeksen en 
logarithmen ; die van de gonio- en vlakke tri• 
gonometrie betreft de beginselen, en die van de 
natuur- en werktuigkunde omvat niet meer 
dan noodi~ is ter verklaring van de toepassing 
hiervan bij materialen en werktuigen ; 

e. het examen wordt afgenomen in verband 
met de vakken genoemd onder a , 

h. het examen wordt afgenomen in verband 
met de vakken genoemd onder a ; 

k. 
1. deze teekening te bewerken met scha

duwen, en uit te voeren in een techruek ter keuze 
van den candidaat; 

2. ;elattegrond, opstand en doorsnede met 
inschriJving van maten; 

3. naar keuze uit een reeks van onder
werpen; 

l, 2, 3 en 4 : uit te, voeren in technieken ter 
keuze van den candidaat ; 

l. . 
1. platte gronden, gevels, doorsneden, op 

schaal 1 à 100, 
5. uit te voeren in potlood en inkt ; 
6. uit te voeren in potlood en inkt ; 
door de teekeningen, genoemd onder 1--4, 

moet de candidaat toonen, dat hij vaardig-

heid in het teekenen bezit en tevens versie
ringen behoorlijk kan toepassen. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met i 
geschiedt mondeling ; in de onderdeelen d en i 
bovendien door het maken van opstellen, zoo 
noodig door schetsen in den tekst. 

Programma voor de aktè Nrv. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de werktuigbouwkunde, de 
kenrus van werktuigen, de ijzerbewerking, het 
werktuigkundig en smidsteekenen en de ma
terialenkenrus voor den werktuigbouw aan 
verrichtingen, bedoeld in art. 11, eerste lid, 
der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten minste 6 jaar practisch werkzaam 
zijn geweest in een smederij of machinefabriek, 
als werkman, teekenaar of constructeur, of als 
machirust aan boord van koopvaardijschepen. 

De vereischten zijn : 
a. kenrus van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken opstellen, van de 
lagere algebra tot en met de vierkantsverge
lijkingen, van het rekenen met behulp van 
logarithmen, van de gonio- en de vlakke tri
gonometrie, van de beginselen der natuur- en 
der werktuigkunde als grondslagen voor de 
werktuigenkennis en de werktuigbouwkunde; 

b. kenrus van de vlakke en de ruimte
meetkunde, de beschrijvende meetkunde tot 
en met den bol, kegel en cylinder en hunne door
snijdingen; kenrus van de scheeve projectie; 

c. kenrus van de samenstelling en werkings
wijze der voornaamste krachtswerktuigen als 
stoomketels, zuigerstoommachines, stoomtur
bines, verbrandingsmachines ; 

van de voornaamste arbeidswerktuigen als 
pompen en hijschwerktuigen ; 

van de onderdeelen, waardoor beweging en 
arbeid worden overgebracht, als assen, kussen
blokken, tandwielen, riem- en snaarschijven, 
koppelingen ; 

van de voornaamste constructies uit het 
smidsvak, als sloten, hekwerken, ankers, ge
hengen, ijzerconstructies, plaatwerken ; 

d. kenrus van de eerste beginselen der 
werktuigbouwkunde, toegepast op de bere
kening en constructie van schroef-, spie- en 
klinkverbindingen ; 

e. kenrus van de bereiding, de eigenschappen 
en de indeeling in soorten van het ijzer en van 
de methoden, volgens welke de eigenschappen 
worden beoordeeld ; kennis van de eigen
schappen van andere metalen, van brn,nd
stoffen, van smeer- en van pakkingmaterialen ; 
kennis van de metaalbewerking, zoowel uit de 
hand als met behulp van machines ; 

/. kenrus van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen, waar
voor deze akte bevoegdheid geeft; geschfätheid 
om de verkregen kennis aan een groep van 
leerlingen mede te deelen ; een en ander in ver
band m~t het bepaalde in art. 38 der wet ; 

g. vaardigheid in : 
1. het teekenen van werktuigen en werk

tuigdeelen naar gegeven schets ; 
2. het teekenen van ijzerconstructies, in het 

smidsvak voorkomende, naar opgave; 
3. het opmeten, schetsen en teekenen van 

werktuigen en werktuigdeelen. 
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TOELICHTING. 

a. Uit de volgen~ lett. den/ te maken v1·aag
stukkeu of opstellen moet blijken, dat de can
didaat in staat is zijn gedachten duidelijk en 
in beschaafden vorm uit te drukken , het onder
zoek naar de overige onder deze letter genoemde 
kundigheden vindt plaats door middel van en 
in verband met het schriftelijk en mondeling 
onderzoek volgens lett. ;;, d, e en f ; tot de be
ginselen der natuur- en werktuigkunde worden 
daarbij geacht te behooren: 

I. nauwkeurige kenn.is van de in natuur
en werktuigkundige berekeningen gebruikte 
eenheden; 

2. kennis van de leer van het evenwicht 
en de beweging van vaste lichamen, vloeistoffen 
en gassen als natuurkundige verschijnselen ; leer 
der warmte ; beginselen der natuurkundige 
electriciteitsleer ; 

3. kennis van de leer der krachten en der 
bewegingen, der bewegingsweerstanden, van 
arbeid en arbeidsvermogen, van de beginselen 
der elasticiteitsleer ; de theorie der eenvoudige 
werktuigen ; 

b. het onderzoek in deze vakken geschiedt 
mede door middel van en in verband met het 
onderzoek · naar de teekenvaardigheid volgens 
lett. g 1, 2 en 3 ·; r 

g. 
I. de schets geeft de onderdeelen aan, 

waaruit het werktuig of werktuigdeel is samen
gesteld; 

2. hiermede zijn bedoeld o.a. kap-, kolom-, 
balkverbindingen, plaatwerken ; 

3. de schets noet zijn een handschets, naar 
welke de teekening wordt gemaakt ; ze wordt 
met de teekening ingeleverd ; 

de teekeningen I en 2 dragen het karakter 
van zuivere werkteekeningen, één der tee
keningen wordt in inktlijnen uitgevoerd ; 

de opgaven voor de teekeningen l, 2 en 3 
bevatten zoodanige elementen, dat voor de 
uitvoering de kennis, omschreven in lett. b, 
noodig is. · 

Het examen in de onderdeelen b tot en met f 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel d bovendien door het 
schriftelijk oplossen van vraagstukken, en in het 
onderdeel f door het maken van een opstel, zoo 
noodig door schetsen in den tekst te verdui
delijken. 

Programma voor de aanteekening op de akte N1v. 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte NIV, 

geeft bevoegdheid voor het geven van onder
wijs in <ie kennis van werktuigen, de werktuig
bouwkunde, het rechtlijnig en werktuigkundig 
teekenen en de verdere technische vakken, 
waarin volgens dit programma examen is af
gelegd, aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der 
Nijverheidsonderwijswet. . 

De vereischten zijn : . 
a. kennis van : 
I. de analytische ' meetkunde in het platte 

vlak tot en met· de· kegelsneden en die in de 
ruimte tot en met het platte vlak ; 

2. de beginselen der differentiaal- en der 
integraalrekening en der methoden tot het 
OP.lossen der eenvoudigste differentiaal verge
liJkingen; 

een en ander als grondslag voor de kennis 
van de theoretische en toegepaste mechanica, 
van de technische leer der warmte, van de the
orie der samengestelde werktuigen en van de 
werktuigbouwkunde; 

b. kennis van de theoretische en toegepaste 
mechanica met toepassing der analyse ; 

c. kennis van de technische leer der warmte, 
waaronder verstaan wordt kennis van het op
wekken· en verdeelen der warmte, van de 
theorie en het onderzoek der stookinrichtingen, 
\·an het overdragen van warmte in voorwarmers 
en verdampapparaten, van de hoofdwetten der 
mechanische warmtetheorie, toege.P.ast op ca
lorische werktuigen, compressors en ,ismachines; 

d. kennis van de samenstelling, de werkings
wijze, de constructie en de berekening van : 

'i. stoomketels, zuigerstoommachines, stoom
turbines; 

2. verbrandingsmachines ; 
3. zuigerpompen, centrifugaalpompen, straal

pompen; 
· 4. voortstuwers ; 

ó. compressors, exhaustors en ijsmachines; 
6. hijschwerktuigen; 
e. kennis van de mechanische technologie 

der metalen, waaronder verstaan wordt kennis 
van de samenstelling, constructie en werkings
wijze van de machines voor metaalbewerking; 

/. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen waar
voor deze aanteekening bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet. 

TOELICHTING. 

a. het onderzoek in dit onderdeel geschiedt 
door Iniddel van en in verband met het schrif
telijk en mondeling onderzoek volgeus lett. b, 
c, d en e. 

Het examen in de onderdeelen b tot en met 1 
1rnsch;edt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardi<> ... ,t te ,oeren schetsen op het school
bord, i~1 de onderdcelen b en c bovendien d0or 
het ~chriftelijk oplossen van vraagstukken, in 
het onderdeel / bovendien cloor het maken van 
een opstel en in onderdeel d bovendien door het 
oplossen - door middel van teekeningen en 
berekeningen - van opgaven, wanbij de can
didaten, behoudens goedkeuring der examen
cominissie, alle hulpmiddelen mogen gebruiken 
die zij wenschelijk oordeelen. 

Prcgmmma voor de akte Nv. 
Deze akte geéft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de electrotechniek en het 
electn-technisch teekenen, en bovendien in de 
materialenkennis aan inrichtingen, bedoeld in 
art. Il, eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de nandidaten na den aanvang van het 
jaar,_ waarin zij_ den le~ftijd van ~7 jaar hebben 
bereikt, ten mmste 6 Jaar pract1sch werkzaam 
zijn geweest in een electrotechnische werk
plitats of machinefabriek als werkman, monteur, 
teekenaar of constructeur. 

De vereischten zjjn : 
a. kennis van de Nederlandschc taal, te 

beoordeelen naar de te maken opstellen ; van 
de lagere algebra tot en met de vierkantsver-
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gelijkingen ; van het rekenen met behulp van 
logaritbmen ; van de gonio- en de vlakke tri
gonometrie ; van rle beginselen der natuur- en 
der werktuigkunde als grondslagen voor de 

· kennis der electrotechniek ; 
b. kennis van de vlakke en de ruimte-meet

kunde, de beschrij v,:,nde meetkunde tot en met 
den bol, kegel en cylinder en hunne doorsnij
dingen ; kennis van de scheeve projectie ; 

c. kennis van : 
1. de eenvoudige electriciteitsleer ; 
2. de samenstelling en werkingswijze van 

dynamo's, electromotors, transformators en 
accumulators ; 

3. de inrichting en het gebruik van meet
instrumenten ; 

4. de molltage en de beveiliging van sterk
stroomgeleidingen ; 

5. de inrichting der meest gebruikelijk!' 
telefoon- en teleg1aaftoestellen ; 

6. signaalinrichtingen ; 
d. kennis van de eigenschappen en de toe

passingen der in de electrotechniek gebruikt 
wordende materialen en gereedschappen ; 

e. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen, waar
voor deze akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid 
om de verkregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te deelen; een en ander in verband 
met het bepaalde in art. 38 der wet ; 

/. vaardigheid in: 
1. het teekenen van voorwerpen uit de 

electrotechniek naar gegeven schets ; 
2. het opmeten, schetsen en teekenen van 

voorwerpen uit de electrotechniek ; 
3. het teekenen van eenvoudige schakel

schema'~ naar opgave. 

TOELICHTING. 

a. Uit de volgens lett. c, d en e te maken 
opstellen moet blijken, dat de ca.ndidaat in 
staat is zijn gedachten duidelijk en in beschaaf
den vorm uit te drukken ; het onderzoek naar 
de overige onder deze letter genoe.mde kundig
heden vindt plaats door middel van en in ver
band met het schriftelijk en mondeling onder
zoek volgens lett. c en rl ; tot de beginselen der 
natuur- en werktuigkunde worden daarbij 
geacht te behooren : 

1. nauwkeurige kennis van de in natuur
en werktuigkundige en electrotechnische be
rekeningen gebruikte eenheden; 

2. kennis van de leer van het evenwicht en 
van de beweging van vaste lichamen, vloei
stoffen en gassen als natuurkundiie verschijn
selen ; leer der warmte ; natuurlmndige leer 
der electrische verschijnselen ; 

3. kennis van de leer der krachten en der 
bewegingen, der bewegingsweerstanden, van 
arbeid en arbeidsvermogen ; de theorie der een
voudige werktuigen ; 

b. het onderzoek in deze vakken geschiedt 
doQr middel van en in verband met het onder
zoek naar d" teekenvaardigheid volgens lett. /, 
1, 2 en 3: 

1. de schets geeft de onderdeelen aan, waar
uit het voorwerp is samengesteld ; 

2. do schets moet zijn een handschets, naar 
welke de teekening wordt gemaakt ; ze wordt 
met de teekening ingeleverd : 

3. bedoeld worden één schema uit de sterk
en één uit de zwakstroomtechniek ; ze worden 

volgens de "Algemeene Voorschriften" uit
gevoerd; 

de teekeningen 1, 2 en 3 dragen het karakter 
van zuivere werkteekeningen ; een der teeke
ningen wordt in inktlijnen uitgevoerd ; 

de opgaven voor de teekeningen 1, 2 en 3 
bevatten zoodanige elementen, dat voor de uit
voering de kennis, omschreven in lett. b, 
noodig is. 

Het examen in de onderdeelen b tot en met e 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardi~ uit te voeren schetsen op het school
bord; rn onderdeel c bovendien door het schrif
telijk oplossen van twee vraagstukken op elec
trotechnisch gebied ; in het onderdeel e boven
dien door het ma.ken van Pen opstel. 

Programma vo r de aanteekening op de akte Nv. 
Deze aanteekening, geplaatst op de akte Nv, 

geeft bevoegdheid voor het geven van onder
wijs in de electrotechniek, het rechtlijnig en het 
electrotechnisch teekenen aan inrichtingen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwij swet. 

De vereischten zijn : 
a . kennis van : 
1. dn analytische meetkunde in het platte 

vak tot en met de kegelsneden, en die in de 
ruimte tot en met het platte vlak ; 

2. de beginselen der differentiaal- en der 
integraalrekening en der methoden tot het op 
lossen der eenvoudigste differentiaalverge
lijkingen; 

een en ander als grondsla~ voor de kennis der 
theoretische en toegepaste mechanica, der 
theoretische electriciteitsleer en der werktuig
bouwkunde; 

b. kennfa van de theoretische en toegepaste 
mechanica met toepassing der analyse ; 

c. kennis van : 
1. de theoretische electriciteitsl<'cr ; 
2. de meettechniek, methoden en instru-

menten; 
3. de gelijkstroomtechniek; 
4. de wi~selstroomtechniek ; 
5. de toepassingen op electrische hijsch

werktuigen, electrische tractie, e!Pctrische ver . 
lichting; 

6. de inrichting van centraal- en tusschen
stations; 

7. de telegrafie, de telefonie, het signaal
wezen; 

8. de berekening en constructie der onder 
3 en 4 behandelde machines ; 

9. bedrevenheid in het leiden van prac
tische oefeningen ; 

d. kennis van de werktuigbouwkunde, 
waaronder verstaan wordt de kennis van de 
regels, volgens welke de afmetingen der samen
stellende deelen van werktuigen worden be
paald; 

e. kennis van de samenstelling en werkings • 
wijze der voornaamste in electrische centrales 
voor: het opwekken van electriscben stroom ge
bruikte stoom- en verbrandingsmachines ; 

/. kennis van de bereiding, de eigen
schappen, de toepassingen en de bewerking der 
materialen, die in de electrotech niek worden 
gebruikt; 

g. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen, waar
voor deze aanteekening bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
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groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

h . vaardigheid in het teekenen van samen
gestelde schakelschema's na.ar opgave. 

TOELICHTING. 

a. het on!lerzoek in dit vak vindt plaats 
door middel van en in verband met het schrif
telijk en mondeling onderzoek volgens lett. b, 
c end; 

h. de opgave wordt naar willekeur uit de 
sterk- of rut de zwakstroomtechniek genomen ; 
de teekening moet volgens de "Algemeene 
Voorschriften" worden uitgevoerd. 

Het examen in de onderdeelen b tot en met g 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit t e voeren schetsen op het school
bord ; in de onderdeelcn b, c en d bovendien 
door het schriftelijk oplossen van vraagstukken ; 
in de onderdeelen c, e, f en g bovendien door 
het maken van één of meer opstellen, en in 
onderdeel c bovendien door het uitvoeren van 
een laborat-oriumopdracht. 

· Programma voor de akte vr. 
Deze akte ~eeft bevoegdheid voor het geven 

van ondocwiJs in de binnenvaartkunde aan 
schippersscholen. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal; 
b. eenige kennis van de wiskunde ; 
c. eenige kennis van de wis- en natuur

kundige aardrijkskunde en van de natuurkunde 
en meteorologie, voor zoover noodig met het 
oog op het bedrijf ; . 

d. kennis van het gebruik van scheeps
instrumenten, kaarten en gidsen op binnen
schepen, en van het peilen, looden en loggen; 

e. eenige kennis van de aardrijkskunde van 
N ederla.nd ; kennis van de binnenscheepvaart
wegen in ederla.nd en van de voornaamste 
verbindingen met het buitenland ; 

f. kennis van de Zeeuwsche stroomen, 
Wadden, Zuiderzee en de zeegaten; 

g. kennis van de praktijk van het vak ; 
h. kennis van schip, tuigage, laadgerei en 

beladen; 
j. kennis van wetten en reglementen, in het 

bijzonder het binnen-aanvaringsreglement en 
het Rijnvaa.rtreglement, het algemeen reglement 
van politie voor rivieren enz. ; 

k. kennis van scheepspapieren en v~n de bij 
averij in acht te nemen regelen; 

l. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de binnenvaartkunde aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

m. vaardigheid in het splitsen en knoopen. 

T OELICHTING. 

a. deze kennis wordt onderzocht naar aan
leiding van een te maken opstel, waaruit moet 
blijken, dat de candidaat zijne gedachten dui
delijk en zonder grove taalfouten kan weer
geven; 

b. deze kennis wordt onderzocht naar aan
leiding van eenige door den candidaat op te 
lossen, op het bedrijf betrekking hebbende 

vraagstukken, waaruit moet blijken, dat hij 
voldoende onderlegd is in het rekenen en in de 
beginselen der ,viskunde, noodig voor de in de 
binnenvaart voorkomende berekeningen van 
oppervlakken en inhouden. 

Het examen in de onderdeelen a en b geschiedt 
schriftelijk, in de onderdeelen c tot en met ! 
mondeling. 

Programma voor de akte Nvn. 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in huishoudelijk werk en wasch
behandeling aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der ijverheidsonderwijswet, en voor het geven 
van onderwijs in de daarbij behoorende theo
retische vakken aan inrichtingen, bedoeld in 
art. 11, eerste lid, dier wet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat den leeftijd van 21 jaar be
reiken of bereikt hebben in het jaar, waarin 
het examen wordt afgelegd. 

De vereischten zijn : 
a. Hygiëne. Eenige kennis van: 
1. den bouw van het menschelijk lichaam 

en van de zorg daarvoor ; van bloedsomloop, 
ademhaling, spijsvertering en huidwerking ; 

2. eerste hulp bij ongevallen, bPsmetting, 
besmettelijke zieli:ten, ontsmetting, verzorging 
van zieken in huis ; 

3. de hoofdbegrippen der gezondheidsleer 
betreffende woning, kleeding en schoeisel ; 
indeeling en inrichting van eenvoudige wo
ningen, verlichting, verwarming, luchtver
versching, hygiënische bewoning en onderhoud ; 
eischen te stellen aan drink-, werk- en wasch
water, wijzen van winning en zuivering en van 
verwijdering van afvalstoffen ; beteekenis en 
doel der kleeding, eigenschappen van grond
stoffen en weefselR; begrip van hygiënische 
kleeding in verband met leeftijd, arbeid, tem
peratuur der omgeving ; onderhoud en reiniging; 

4. de voornaamste maatregelen in het 
belang der volks~ezondheid. 

b. W arenkenm8. Eenige kennis van : 
1. meubelen, kachels, lampen, beddegoed, 

strijkijzers, mangels, persen, wasch- en wring
machines, vloer-, muur- en raambedekkingen ; 
de grondstoffen hiervoor gebruikt, een en ander 
zooals dit in eenvoudige woningen voorkomt ; 

2. de grondstoffen en weefsels voor lijf- en 
huishoudgoed; het werkgereedschap, de rei
nigings- en andere middelen, in gebruik bij huis
houdel~jk werk en bij de behandeling der wasch ; 
prijzen en kwaliteiten. 

c. Huishoudelijke administratie en orga
nisatie. 

1. eenig inzieht in het organiseeren van 
werk in de huishouding, zoowel in gewone als 
in bijzondere tijden ; 

2. kennis van de verschillende werkwijzen 
van de onder f genoemde onderwerpen ; het 
beoordeelen van voorschriften voor huishou
delijk werk en waschbehandeling ; 

3. eenig inzicht in de maatregelen ter ver
eenvoudiging van de huishouding en ~e ~~
handeling der wasch, met het doel arbeid, t1Jd 
en geld te besparen ; 

4. inzicht in een oordeelkundige verdeeling 
van tijd en geld ; het opmaken van werklijsten ; 
de inrichting eener eenvoudige huishoudelijke 
boekhouding; 
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5. controle op uitgaande en inkomende 
wasch; 

6. eenige kennis van de behandeling der 
wasch buitenshuis; van de meest voorkomende 
behandelingen der goederen in wasch-, bleek
en strijkinrichtingen, chemische wasscherijen 
en desinfectie-inrichtingen. 

d. Inrichting. 
1. eenig begrip van de inrichting van een

voudige woningen ; 
2. kennis van de eischen, waaraan leer

lokalen voor het onderwijs in huishoudkunde 
en waschbehandeling moeten voldoen; het 
aangeven van de inrichting dezer lokalen op 
een gegeven plattegrond. 

e. Opvoedkunde en onderwijsleer. 
1. kennis van de eischen van doeltreffend 

onderwijs in de vakken en aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

2. algemeen overzicht van de ontwikkeling 
van het huishoudonderwijs ; 

'.I. eenige kennis van dr litteratuur op het 
gebied der paedagogiek. 

/. Practijk. Vaardigheid in: 
1. het onderhouden en reinigen van de 

woning in al haar onderdeelen; van meubelen, 
huisraad en het gereedschap, noodig voor 
reiniging en onderhoud ; 

2. de dagelijksche verzorging van a1le ver
trekken en van de maaltijden ; tafeldekken en 
-dienen; 

3. het verpakken en voor de verzending 
gereed maken van allerlei voorwerpen ; 

4. het "opknappen" van huisraad, speel
goed e. cl.. door plakken, lijmen, vernissen, •mz. ; 

5. het, rP-inigen van alle waschbare kleeding
stukken en van alle huishoudgoed ; van kant 
en vitrage, enz. 

6. het mangelen en opma.ken van al het 
daarvoor in aanmerking komend huishoud
en lijf<1oed ; 

7. liet, strijken en vouwen van alle lijfgoed, 
kleedjes, gordijnen, kussenovertrekken e. d. ; 
het gh.nzen van boorden, manchetten en over
hemden; 

8. het speciaal reinigen en opmaken van 
'llligelingenkleertjes, van w:i.se-hgoed van zieken; 

9. het reinigen en "opknappen" van goed, 
dat niet op de gewone wijze gewasschen kan 
worden (hoeden, handschoenen, japonnen, enz.); 

10. het uitmaken van vlekken. 

TOELICHTING. 

a. 2. deze kenniR behoeft riet verder te 
gaan dan noodig is, om de voorschriften van den 
arts te begrijpen en uit te voeren ; 

a. 3, b en d l. deze kennis wordt ten deele 
verlangd, om deskundig te kunnen inkoopen 
en met betrekkelijk geringe kosten de woning 
geriefelijk, doelmatig en met eenigen smaak 
in te richten ; 

c. 1. onder bijzondere tijden te verstaan : 
waschdagen, schoonmaak, verhuizing, gebrek 
aan hulp e. d. ; 

c. 4. werklijsten opmaken voor gezinnen 
zonder of met weinig betaalde hulp; kasboek 
inrichten en bijhouden ; begrootingen op
maken voor eenvoudige woninginrichting, uit
zet, week- en jaarinkomen. 

Gedurende het examen zullen de candidaten 
moeten bewijzen, dat zij spaarzaam, met 
inzicht en overleg kunnen werken. 

Het examen in de onderdeelen a, d en e ge
schiedt schriftelijk en mondeling ; in de onder
deelen b en c mondeling en desgewenscht ook 
schriftelijk. 

Bij het beoordeelen van het schriftelijk werk 
wordt niet alleen op vakkennis, doch ook op 
taal en stijl gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van voorwerpen, materialen en afbeeldingen, 
,alle betrekking hebbende op het onderwijs in 
huishoudkunde, waschbehandeling en bijbe
hoorende vakken. 

Programma voor de akte Nvm. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in koken aan inrichtingen, be
·doeld in art. 11 der _ ijverheidsonderwijswet, 
en voor het geven van onderwijs in voedings
leer, warenkennis en receptenleer aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11, eerste lid, dier wet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat den leeftijd van 21 jaar be
reiken of bereikt hebben in het jaar, waarin 
het examen wordt afgelegd. 

De vereischten zijn : 
a. Voedingsleer. Eenige kennis van: 
1. de voeding van den mensch in het alge

meen en van de voeding in verschillende om
standigheden, hieronder begrepen zuigelingen
voeding ; de samenstellini der meest gebruikte 
voedings- en genotmiadelen ; de verteer
baa,rheid v:m deze en den invloed, dien de be
reiding daarop heeft ; de werking der genot
middelen; 

2. de voornaamste maatregelen in het 
belang der volksvoeding ; 

3. het samenstellen en berekenen naar prijs 
en voedingswaarde van middagmalen en dag
rantsoenen. 

b. Warenkennis. Eenige kennis van: 
1. de herkomst en de verwerking tot han

delsartikelen van de dagelijks voorkomende 
voedings- en genotmiddelen, hun kenmerken 
van deugdelijkheid, ook van bederf, voor zoover 
deze zonder gebruik van bijzondere hulpmid
delen zijn waar te nemen ; 

2. de voornaamste bepalingen uit de Waren
wet en uit andere wetten, die betrekking hebben 
op voedingsmiddelen ; 

3. fornuizen, komforen, stoomkokers e. d. ; 
keukengereedschap : brandstoffen. 

c. Inrichting. Eenige kennis van: 
1. de eischen, waaraan keukens en bewaar

plaatsen van voedingsmiddelen moeten vol
doen ; het aangeven van de inrichting voor een 
geschikte keuken op een gegeven plattegrond ; 
het opmaken van ·een inventaris daarvoor en 
het opmaken van de kosten ; een en ander voor 
keukens en bewaarplaatsen van scholen en 
voor keukens en bewaarplaatsen van woon
huizen; 

d. Opvoedkunde en onderwijsleer. 
1. kennis van de eischen van doeltreffend 

onderwijs in de vakken en aan de scholen, waar
voor deze akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid 
om de verkregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te deelen. Een en ander in verband 
met het bepaalde in art. 38 der wet ; 

2. algemeen overzicht van de ontwikkeling 
van het huishoudonderwijs ; 
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3. eenige kennis van de litteratuur op het 
gebied der paedagogiek; 

e. Receptenleer. Kennis van: 
1. alle bereidingen en bereidingswijzen, het 

samenstellen en uitwerken tot recept van be
kende gerechten ; 

2. het maken van nieuwe recepten uit. op
gegeven grondstoffen ; 

3. het samenvoegen van gerechten tot een 
voudige en meer samengestelde menu's. 

f. Pract~jk. Vaardigheid in : 
1. het bereiden van alle gerechten, ge

rekend tot de "werkmanspot" en de "burger
pot", van eenige typische gerechten, behoorende 
tot de "fijne keuken" ; 

2. het bereiden van voedsel voor zieken, 
herstellenden, J. onge kinderen en vegetariërs ; 

3. het ver uurzamen van levensmiddelen 
naar methoden, die in de huishouding toegepast 
worden; 

4. het onderhouden en reinigen van de 
ruimten, die bij de spijsbereiding betrokken 
zijn, en van alle voorwerpen, daarbij gebruikt. 

TOELICHTING. 

a. hiervoor is noodig zooTeel kennis van 
het stofwisselingsproces om te kunnen begrijpen 
en mededeelen, waarom en waarmede de mensch 
zich moet voeden, welke waarde water, lucht 
voor zijn bestaan hebben. De behandeling 
der genotmiddelen te beperken tot bouillon, 
thee, koffie, cacao, suiker, zout, kruiderijen, 
specerijen, alcoholische dranken en tabak; 

b. de candidaten zullen vertrouwd moeteL 
zijn met fornuizen. komforen en toestellen, 
verwarmd door vaste brandstoffen, petroleum, 
spiritus, ga,3, electriciteit ; met het gebruik van 
sioomkokërs, kookkisten e. d. ; 

e. er zal worden gelet op nauwkeurige en 
duidelijke formuleering van de recepten. 

Gedurende het examen zullen de candidaten 
moeten bewijzen, dat zij zuinig en met overleg 
kunnen werken, en dat zij op de smakelijkheid 
en het verzorgde uiterlijk der gerechten bedacht 
z(jn. 

Het examen in de onderdeelen a, b en d ge
schiedt schrütelijk en mondeling ; in de onder
deelen c en e mondeling en desgewenscht ook 
schrütelijk. 

Bij het beoordeelen van het schrütelijk werk 
wordt niet alleen op vakkennis, doch ook op 
taal en stijl gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van voorwerpen, materialen en afbeeldingen, 
alle betrekking hebbende op het onderwijs in 
koken en bijbehoorende vakken. 

Programma voor de akte NA. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het vervaardigen van een
voudige onder- en bovenkleeding en hui houd
goed aan inrichtingen, bedoeld in art. 11, eerste 
lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidaat den leeftijd van 21 jaar 
bereiken of bereikt hebben in het jaar, waarin 
het examen wordt afgelegd. 

De vereischten zijn: 
a. eenige kennis van den bouw van en de 

zorg voor het menschelijk lichaam, van den 
bloedsomloop, de spijsvertering, de huid
werking, de ademhaling, alles in verband met 

de hygiënische eischen aan de kleeding te 
stellen; 

b. eenige kennis van grondstoffen en weef
sels, de kenmerken van deugdelijkheid ; 

c. kennis van de practische en aesthetische 
eischen, waaraan de kleeding moet voldoen ; 

d. o-rondige kennis van het berekenen van 
hoeveeÎheid en prijs van het onder 1 en 2 van 
onderdeel h aenoemde ; 

e. eenige kennis van administratief beheer ; 
/. eenige kennis van de inrichting van leer

lokalen, van veiligheids- en gezondheidsmaat
regelen, alsmede van eerste hulp bij ongevallen; 

g. 1. kennis van de eischen van doeltref
fend onderwijs in de vakken en aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art . 38 
der wet; 

2. eenige kennis van de ontwikkeling van 
het industrieonderwijs voor meisjes ; 

3. eenige kennis van de litteratuur op het 
gebied der paedagogiek ; 

h. vaardigneid in : 
1. het patroonteetenen, knippen, passen en 

naaien van alle voorkomende vrouwen-, man
nen- en kinderonderkleeding ; van een rok, 
blouse, japon, lossen mantel, kinderjurk en 
jongenspak ; het knippen en naaien van huis
houdgoed; 

2. het breien en haken van eenvoudige 
onder- en bovenkleeding ; 

3. het vermaken en verstellen, het merken 
en versieren door kruissteek en eenvoudige 
siersteekjes, haak- en breiwerk van het onder 
1 en 2 genoemde ; 

4. het strijken en opvouwen van nieuw 
lijfgoed; 

5. het gebruik en onderhoud van verschil
lende naaimachines en apparaten ; 

6. het teekenen, zoo noodig wijzigen van 
een eenvoudige ornamentale samenstelling met 
behulp van afbeeldingen en het op stof brengen 
van een teekening. 

TOELICHTING. 

c. stof, snit, kleur en versiering in verband 
met persoon, doel en jaargetijde ; 

h. I. het patroont.eekenen, zoowel op 
papier als op het zwarte bord ; de kleeding in 
eenvoudige uitvoering naar maat, model of 
modeplaat ; geen tailleurwerk ; 

2. naar uitgevoerd model. 
Het examen in de onderdeelen b, c en d ge

schiedt uitsluitend mondeling ; in de onder
deelen a, e en g mondeling en schrütelijk ; in 
onderdeel f mondeling en desgewenscht ook 
schriftelijk. 

Bij het beoordeelen van het schrütelijk werk 
wordt niet alleen op vakkennis, doch ook op 
taal en stijl gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige grondstoffen, weefsels, voor
werpen, gereedschappen en afbeeldingen. 

Programma voor de akte Nrx 
is vervallen. 

(Deze akte gaf (en blijft geven) bevoegdheid 
voor het geven van onderwijs in het hand
teekenen aan inrichtingen, bedoeld in art. l l 
der Nijverheidsonderwijswet .) 
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Programma voor de aanteekening voor 
decoratief teekenen op de akte NIX 

is vervallen. 
(Deze aanteekening, geplaatst op de akte Nix, 

gaf (en blijft geven) bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs in het decoratief teekenen 
aan inrichtin~en, bedoeld in art. 11 der Nijver
heidsonderwiJswet.) 

Programma voor de aanteekening voor 
boetseer en op de akte NIX 

is vervallen. 
(Deze aanteekening, geplaatst op de akte NIX, 

gaf (en blijft geven) bevoegdheid voor het 
geven van onderwijs in het decoratief boetseeren 
aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijver
heidsonderwijswet.) 

Programma voor de;akte Nrxa. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het handteekenen en deco
ratief teekenen aan inrichtingen, bedoeld in 
art. 11 der Nijverheidsondenvijswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de voornaamste constructies 

uit de vlakke meetkunde en van de belang
rijkste eigenschappen van vlakke figuren en 
meetkundige lichamen, een en ander in verband 
met de toepassing daarvan in de perspectief 
en de beschrijvende meetkunde, alsmede bij 
de samenstelling van geometrisch ornament ; 

b. kennis van de beschrijvende meetkunde 
tot en met den bol ; toepassing hiervan op het 
projecteeren van meetkundige lichamen, de 
ontwikkeling hunner oppervlakken én hunne 
doorsnijdingen met platte vlakken, een en ander 
voorgesteld in rechthoekige projectie ; 

c. kennis van de perspectief tot en met die 
van den bol en van eenvoudige schaduwbepaling 
bij zonlicht ; 

d. algemeene kennis van de ontwikkeling 
der beeldende kunsten /bouwkunst, schilder
kunst, beeldhouwkunst, · kunstnijverheid en 
ornament), inzonderheid van die der vlakver
siering. Eenige kennis van de heraldiek ; 

e. algemeene kennis van de proportieleer 
van den mensch (man, vrouw en kind) ; 

kennis van de ontleedkunde, omvattende het 
geraamte, den oorsprong, de inplanting en de 
werking van de voornaamste spieren, gelegen 
aan de oppervlakte van het lichaam en de 
spieren, die den vorm van het menschbeeld 
bepalen; 

f. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het handteekenen en in het deco
ratief teekenen aan de scholen, waarvoor deze 
akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid om de 
verkregen kennis aan een groep van leerlingen 
mede te deelen ; een en ander in verband met 
art. 38 der wet ; 

g. kennis van de verschillende technieken, 
materialen en gereedschappen, welke bij het 
vak van den candidaat toepassing vinden; 

h. vaardigheid in : 
1. het teekenen van een stilleven naar de 

natuur; 
2. het teekenen van een borstbeeld naar het 

leven; 
3. het schetsen van een menschbeeld naar 

een gipsafgietsel ; 
4. het in waterverf teekenen van planten, 

bloemen of dieren naar de natuur ; 

5. het teekenen van een ontwerp-schets in 
kleur op schaal voor de vlakversiering van een 
architectonisch onderdeel of van een gebruiks
voorwerp; 

6. het teekenen van een detail van de onder 
5 bedoelde ontwerp-schets op ware grootte ; 

7. het teekenen van een opgave in let,ter
schrift; 

8. het schetsen op het schoolbord ; 
9. het teekenen van een werkstuk uit de 

perspectief. 

TOELICHTING. 

h. 1. eenvoudig stilleven, samengesteld 
uit verschillende voorwerpen, verschillend in 
vorm en stof (te bewerken met schaduwen) ; 

3. deze schets zal dienen bij het mondeling 
onderzoek naar de kennis van anatomie. 

Het onderzoek in de onderdeelen a tot en met 
g geschiedt mondeling, met verklarende schetsen 
op het schoolbord ; in de onderdeelen d en f 
bovendien door het maken van een opstel, 
waarbij tevens op taal en stijl zal worden gelet. 

Programma voor de akte Nixb. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het decoratief boetseeren aan 
inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de voornaamste constructies 

uit de vlakke meetkunde en van de belang
rijkste eigenschappen van vlakke figuren en 
meetkundige lichamen, een en ander in verband 
met de toepassing daarvan in de perspectief en 
de beschriJvende meetkunde, alsmede bij de 
samenstelling van geometrisch ornament ; 

b. kennis van de beschr~jvende meetkunde 
tot en met den bol ; toepassing hiervan op het 
projecteeren van meetkundige lichamen, de 
ontwikkeling hunner oppervlakken en hunne 
doorsnijdingen met platte vlakken, een en ander 
voorgesteld in rechthoekige projectie ; 

c. kennis van de perspect.ief tot en met die 
van den bol en van eenvoudige schaduw
bepaling bij zonlicht ; 

d. algemeene kennis van de ontwikkeling 
der beeldende kunsten (bouwkunst, schilder
kunst, beeldhouwkunst, kunstnijverheid en 
ornament), inzonderheid van die der versiering 
in relief ; eenige kennis van de heraldiek ; 

e. algemeene kennis van de proportieleer 
van den mensch (man, vrouw en kind); kennis 
van de ontleedkunde, omvattende het geraamte, 
den oorsprong, de inplanting en de werking van 
de voornaamste spieren, gelegen aan de opper
vlakte van het lichaam en de spieran, die den 
vorm van het menschbeeld bepalen ; 

f. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het decoratief boetseeren aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met art. 38 der wet ; 

g. kennis van de verschillende technieken, 
materialen en gereedschappen, welke bij het 
vak van den candidaat toepassing vinden ; 

h. vaardigheid in. 
1. het boetseeren na&r een afbeelding van 

een ornamentale compQsitie ; 
2. het boetseeren van een kop naar levend 

model; 
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3. het boet,seeren van een menschbeeld naar 
gipsafgiet!iel ; 

4. het teekenen van een ontwerp-schets op 
schaal voor de reliefversiering van een archi
tectonisch onderdeel of van een gebruiksvoor
werp; 

5. het boetseeren van een detail van de 
onder 4 bed0elde ontwerp-schets op ware 
grootte. 

TOELIOHTJNG, 

h3. Deze proeve zal dienen bij het mondeling 
onderzoek naar de kennis van de anatomie. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met g 
geschiedt mondeling met verklarende schetsen 
op het schoolbord ; in de onderdeelen d en f 
bovendien door het maken van een opstel, waar
bij tevens op taal en stijl zal worden gelet. 

Programma voor de akte Nx. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de kennis van het meubel, 
het meubelteekenen en de materialenkennis 
aan inrichtin$en, bedoeld in art. 11 der Nijver
heidsonderwiJswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten minste 3 ja.ar practisch werkzaam 
zijn geweest als meubelmaker, en 3 jaar als 
meubelteekenaar. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken OJ?Stellen ; van de 
wiskunde, voor zoover noodig bij de berekening 
van oppervlak en inhoud ; van calculatie 1 ; 

van de natuur- en werktuigkunde ; een en ander 
in verband met het vak van den meubel
teekenaar; 

b. kennis van het, projecteeren van meet
kundige lichamen, van hunne doorsnijding, 
en van de ontwikkeling van oppervlakken ; 
kennis van .de scheeve projectie ; 

c. kennis van de beginselen der perspect.ief ; 
d. grondige kennis van de meest gebruikt 

wordende houtsoorten, hunne herkomst, eigen
schappen, gebreken, bewerking en verzorging 
kennis van de bij het meubelmaken gebruikt 
wordende materialen, onder welke metaal 
(kramerijen), glas, marmer, enz. en hunne toe
passing ; eenige kennis van do materialen en 
technieken in aanverwante vakken (stoffeeren 
enz.); 

e. grondige kennis van de gereedschappen, 
werktuigen en hulpmiddelen, bij den meubel
maker in gebruik; bekendheid met de machi
nale houtbewerking ; 

/. grondige kennis van de verbindingsleer 
en van de samenstelling van het meubel; 

g. kenni2 van de geschiedenis van het 
meubel en van het hiermede in verband staande 
ornament ; eenige kennis van vaklitteratuur ; 
eenige kennis van de historische hoofdvormen 
uit de bouwkunst ; 

h. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het rechtlijnig teekenen en het 
meubelteekenen aan de scholen, waarvoor deze 
.\kt.P. bevoegdheid geeft ; gf'schiktheid om de 

1 Onder calculatie wordt verstaan het maken 
van materiaalstaten, week- en werkstaten en 
eenvoudige prijsberekeningen. 

verkregen kennis aan een groep van leerlingen 
mede te deelen; een en.ander in verband met 
het bepaalde in art. 38 der wet ; 

i- eenige kennis omtrent veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 

k. vaardigheid in : 
1. het schetsen, opmeten en in teekening 

brengen van een meubel; 
2. het ontwerpen en teekenen van een 

meubel of eenvoudige binnenbetimmering naar 
opgaaf; hiervan tevens te maken een eenvoudige 
perspectievische s~hets met schaduw ; 

3. het teekenen van een decoratie naar op
gave; 

4. het plastisch ontwerpen van een ver
siering, geschikt voor een meubel. 

TOELICHTING. 

d. Het examen zal worden afgenomen aan 
de hand van aanwezige houtsoorten, materialen 
en kramerijen ; 

e. het examen wordt mede aan de hand van 
aanwezige afbeeldingen en gereedschappen 
afgenomen; 

g. het examen wordt voor een deel met 
behulp van afbeeldingen afgenomen ; 

i- het examen wordt, voor zoover noodig, 
met behulp van afbeeldingen afgenomen; 

k. 1. de teekening. te maken naar de schets 
met ingeschreven maten, moet in zuivere inkt
lijnen worden uitgevoerd ; de schets bij de 
teekening in te leveren ; 

2. de teekening te maken op schaal met 
volledige werkteekening op ware grootte, ook 
in -verband met onderdeel a, wat calculatie 
betreft; uitvoering in potlood en de doorsneden 
getint; 

3. de versiering van een kamerwand met 
ramen of doorgang, te teekenen op schaal ; uit 
te voeren in potlood, met toepassing van 
kleuren; 

4. uit te voeren naar opgave in klei of was. 
Het examen in de onderdeelen a tot en met i 

geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het schoolbord 
(waaronder ook een perspectieviscbe teekening); 
in de onderdeelen g en h bovendien door het
maken van een o:pstel, door schetsen in den 
tekst t e verduideliJken, en in verband met de 
vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programma 'voor de akte NXI. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het technisch teekenen, het. 
hand- en rechtlijnig teekenen aan nijverheids
scholen voor meisjes. 

De vereischten zijn: 
a. bekendheid met de eenvoudigste meet

kundige eigenschappen van vlakke figuren en 
lichamen in verband met hunne toepassing bij 
het construeeren van $eometrisch ornament, 
in de projectieleer en m de perspectief ; 

b. kennis van het projecteeren van een
voudige meetkundige lichamen en oppervlakken 
met hun doorsnijdingen en uitslagen ; 

c. bekendheid met de perspectievische ver
schijnselen, in het bijzonder met het oog op het 
teekenen naar de natuur ; 

d. algem€ene kennis van de ontwikkeling 
der voornaamste stijlen, in het bijzonder zooals 
die zich openbaart in de versiering van geweven 
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stoffen, van naald- en kantwerk ; eenige kennis 
van heraldiek en kleurenleer, kennis van het 
historische costuum ook wat de samenstelling 
betreft; 

e. kennis van technieken of afgedeelde en 
onafgedeelde stof ; · 

f. eenige kennis van textieltechnieken; 
g. kennis van de eischen van doeltreffend 

onderwijs in het technisch teekenen, het hand
en rechtlijnig teekenen aan de scholen, waarvoor 
deze akte bevoegdheid geeft, geschiktheid om 
de verkregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te deelen ; een en ander in verband 
met het bepaalde in ·art. 38 der wet ; 

h. vaardigheid in : 
1. het teekenen van een costuum of manne

quin in kleµr; 
2. het teekenen van een eenvoudig stilleven ; 
3. het schetsen van een vooraf gezien cos 

tuum uit het geheugen ; 
4. het ontwerpen van eene versiering voor 

een bepaald voorwerp of kleedingstuk in aan- . 
gegeven techniek ; 

fi. het ontwerpen van letters, monogrammen 
en opschriften ; 

6. het tcekenen van eene geometrische vlak
versiering ; 

7. het schetsen van een gekleede vrouwen
figuur naar het leven. 

TOELICHTING. 
h. 

3. deze schets wordt uitgevoerd op papier, 
in kleur; 

4. een gedeelte van het ontwerp weer te 
geven in techniek ; 

n. een gedeelte weer te geven in ¼chniek ; 
6. uit te voeren in inktlijnen en kleur ; 
7. hierbij zal minder gelet worden op uit

voerige teekening, dan wel op de juiste ver
houdingen van het menschelijk lichaam. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met g 
geschiedt mondeling ; in de onderdeelen d en IJ 
bovendien door het maken van een opst-el met 
schetsen, waarbij telkens op taal en stijl zal 
worden gelet. 

Programma voor de akte Nxn 
is vervallen. 

(Deze akte gaf (en blijft geven) bevoegdheid 
voor het onderwijs in de scheepsbouwkunde en 
in het rnchtlijnig en het ·scheepsbouwkundig 
teekenen aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der Nijverheidsonderwijswet.) 

Programma voor de akte Nxn1, 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in de scheepswerktuigkunde aan 
de inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijver
heidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, gedurende ten minste 6 jaar practisch 
werkzaam zijn geweest als machinist aan boord 
van schepen, of als bedrijfsleider of assistent
bedrijfsleider op een machinefabriek, waar 
scheepsmachines worden gemaakt. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van · 
1. de analytische meetkunde in het platte 

vlak, tot en met de kegelsneden, en van die in 
de ruimte, tot en met het platt!) vlak ; 

2. de beginselen der ,differentiaal- en der 
integraal-rekening en der methoden tot het 
oplossen der eenvoudigste differentiaal verge
lijkingen; 

een en ander als grondslag der theoretische 
en toegepaste mechanica, van de technische 
warmteleer en van de theorie der samengestelde 
werktuigen ; 

b. kennis van de theoretische en toegepaste 
mechanica met toepassing der analyse in ver-
hand met de scheepswerktuigkunde ; . 

· c. kennis van de technische warmteleer, 
, waaronder verstaan wordt kennis van het op
wekken en verdeelen der warmte, van de theorie 
en het onderzoek der stookinrichtingen, van het 
overdragen van warmte in voorwarmers en 

, verdampapparaten, van de hoofdwetten der 
mechanische warmtetheorie, toegepast op ca
lorische werktuigen, compressors en ijsmachines; 

, d. kennis van de scheepswerktuigkunde, 
1 waaronder verstaan wordt kennis van de samen
! stelling, de werkwijze, de behandeling .en de be-

rekening van de hoofdmaten van : 
1. scheeps-ketels ; 
2. scheeps-zuigerstoommachines ; 
3. scheeps-stoomturbines ; 
4. scheeps-verbrandingsmachines; 
5. hulp-machines aan boord (zoowel in de 

machinekamer als in het verdere schip); 
6. voortstuwers ; 
e. kennis van scheepsbouw, waaronder 

wordt verstaan kennis van de samenstelling 
en den bouw van het schip, waaronder ook 
waterdichte deuren, met inrichting voor openen 
en sluiten, stuurleiding, diverse pijpleidingen, 
verwarming en ventilatie ; 

eenige kennis van scheepsweerstand in ver
band met voortstuwing ; 

f. chemische en mechanische technologie 
van de aan boord voorkomende stoffen, voor 
zoover ze den scheepswerktuigkundige aangaan. 

Hieronder wordt meer . speciaal verstaan 
scheikundige kennis omtrent ijzer en staal, 
metaal-alliages, brandstoffen, smeermiddelen 
en water ; voorts de wijze van vervaardiging 
van aan boord voorkomende machine-onder
deelen en de samenstelling der daarvoor noodige 
machines; 

g. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in scheepswerktuigkunde aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

h. vaardigheid in het maken van een goede 
werkteekening van een eenvoudi~ machine
onderdeel, ketel of ketelonderdeel ; : 

j. vaardigheid in het schetsen op het zwarte 
bord. 

TOELICHTING. 

H et examen in de onderdeeleq b tot en met IJ 
geschiedt schriftelijken mondeling; in de onder
deelen hen j door het maken van een teekening ; 
het onderdeel a wordt onderzocht bij het examen 
in de overige onderdeelen. 

Voor zoover noodig mogen hulpmiddelen 
, worder! gebruikt tt>r beoordeeling van den 
examinator. 
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Progrumma voor de akte Nxrv 
is vervallen. 

(Deze akte gaf (en blijft geven\ bevoegdheid 
v:>or het geven van onderwijs in de natte water
bouwku,1ne, het daarop betrekking hebbend 
teekenen, hl't rechtlijnig teekenen, het land
meten en het waterpassen aan inrichtini:en, 
b~doeld in ,irt. l l der Niiverheid•onderw~jswet.) 

Programma voor de aanteekeniru.J op de akte Nx1v 
is vervallen. 

(D~ze aanteekening, ~eplaacst op de akte 
Nxrv. gaf (en blijft geven) ae bevoegdheid. vo0r 
het geven v11,n onderwijs in de droge water
bouwku"ue aan inrichtingen, bedoeld in art. Il 
der N(p•erhe,ds"lnderwijswet,) 

Programma voor de akte Nxv. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de zeemanschap aan inrich
tingen, bedoeld in art. Il der Nijverheid,onder
wijswet. 

Zij wordt verkregen tengevolge van het af
leggen van een examen, dat wordt afgenomen 
in twee gedeelten. 

De vereischten voor het eerste gedeelte zijn : 
a. kennis van de werktuigkunde, ore vat

tende de beginselen van de leer van het even
wicht en der beweging, krachten en koppels, 
samenstellen en ontbinden van krachten, 
zwaartepunt, stabiliteit, wrijving, eenvoudige 
werktuigen, arbeid en arbeidsvermogen, begrip 
van traagheidsmoment ; het oplossen van een
voudige vraagstukken, op het voorgaande be
trekking hebbende ; 

b. kennis van de natuurkunde, omvattende 
de hoofdeigenschappen van vaste lichamen, 
vloeistoffen en gassen, uitzetting door warmte, 
verandering van aggregatietoestand, algemeene 
begrippen omtrent warmte als vorm van arbeids
vermogen, het geluid en de terugkaatsing en 
breking van licht, eenige kennis van magne
tisme, van electriciteit en van de beginselen, 
waarop de radiotelegrafie berust ; 

c. kennis van de beginselen der chemie, voor 
zoover noodig voor het begrip van de behande
ling van gevaarlijke ladingen, het ontstaan. 
voorkomen en blusschen van brand aan boord 
en het onderhoud van het schip ; 

d. kennis van vaklitteratuur en scheeps
papieren, ook in de Engelsche en Hoogduitrohe 
talen. 

De vereischten voor het tweede gedeelte zijn : 
a. kennis van de zeemanschap, omvattende 

het behandelen vau schepen en booten onder 
alle omstandigheden, grondige kennis van de 
bepalingen ter voorkoming van aanvarrngen op 
zee en van het binnenaanvaringsreglement-, 
daaronder begrepen de geschiedenis en de rech
terlijke uitlegging dezer bepalingen, het be
handelen van lading, het opmeten van belaad
bare ruimten, de vrachtberekening, kennis 
van de verpakking, stuwing en behandeling van 
gevaarlijke ladingen, het voorkomen en het 
blusschen van brand aan boord, het gebruik 
van zeilaanwijzingen, zeemansgidsen en stroom
kaarten en het aandoen der Nederlandsche 
zeegaten ; verschillende methoden van seinen 
tusschen schepen onderling en met den wal, 
de scheepsadminstratie en de scheepspapieren ; 

b. kennis van den scheepsbouw, omvat
tende algemeene kennis van de inrichting en 
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van de constructie van koopvaardijschepen, 
het tuig, het laadgerei, de leidingen en de uit
rusting, de eigenschappen en de keuring van de 
voornaamste scheeJ?sbouwmaterialen, het on
derhoud, de expertises en eenvoudige herstel
lingen aan schepen, kennis van de stabiliteit 
in verband met de veiligheid, het gedrag op 
zee en de manoeuvreerbaarheid der schepen, 
het gebruik van de verschillende teekeningen 
aan boord, eenige kennis van de scheeps
meting, de minimumuitwatering, van de krach
ten, die op het schip onder verschillende om
standigheden werken, en de hierdoor veroor
zaakte spanningen ; 

c. kennis van algemeene rechtsbegrippen 
en kennis van zeerecht, omvattende eenig be
grip van verbintenissenrecht, eenige kennis van 
strafrecht met het oog op scheepvaartmisdrijven 
en -overtredingen, kennis van de beginselen van 
vennootschapsrecht, wisselrecht en assurantie
recht, eenige algemeene begrippen van inter
nationaal publiek- en privaatrecht, kennis van 
de rechten en plichten van den gezag voerder 
en van de schepelingen, van bevrachtingen, 
zeeassurantie; aanvaringsrecht en van hulp 
en berging, eenige kennis van de geRchiedenis 
dezer laatste wet•: n ; 

d. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de zeemanschap aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet. 

Het examen wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen. 

Zij, die het eerste gedeelte van het examen 
met goed gevolg hebben afgelegd1 ontvangen 
daarvan een getuigschrift. 

Om tot h9t tweede gedeelte van het examen 
te worden toegelaten, wordt het bezit van 
bovengemeld getuigschrift vereischt ; boven
dien moet de candidaat aan de commissie zijn 
diploma van eerste-stuurman voor de groote 
vaart overleggen, of het bewijs, dat hij voldaan 
heeft aan de eischen voor het eerste gedeelte 
van het examen voor Luitenant ter zee der 
eerste klasse. 

Programm,a voor de akte Nxvr. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in de wis- en zeevaartkunde aan 
zeevaartscholen, en in de wiskunde aan inrich
tingen, bedoeld in art. Il, eerste lid, der Nijver
heidsonderwijswet. 

Zij wordt verkregen tengevolge van het af
leggen van een examen, dat wordt afgenomen 
in twee gedeelten. 

De vereischten voor hèt eerste gedeelte zijn : 
a. kennis van de lagere wiskunde, omvat. 

tende: 
l. de begin~elen der rekenkunde ; 
2. de algebra ; 
3. de vlakke meetkunde ; 
4. de meetkunde der ruimte ; 
5. de goniometrie ; 
6. de vlakke en de boltrigonometrie ; 
b. kennis van de beginselen der hoogere 

wiskunde, omvattende: · 
l. het functiebegrip, de grafische voorstel

ling der eenvoudigste functies, hare limiet
bepaling en die der maxima en minima ; 

12 
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2. de begrippen convergentie en divergentie 
van reeksen met een oneindig aantal termen, 
en eenige der eenvoudigste kenmerken van con
vergentie; 

3. de leerwijze der onbepaalde coëfficienten 
en hare voornaamste toepassingen ; 

4. de rekenkundige reeksen van hooger orde; 
5. het bewijs van het binomium van Newton 

voor alle waarden van den exponent ; 
6. de ontwikkeling der eenvoudigste expo

nentieele en logarithmische functies ; 
7. het theorema van de Moivre en de toe

passing daarvan op het oplossen der binomiaal
vergelijking, op de ontwikkeling der eenvou
digste goniometrische functies, en het verband 
met de eenvoudigste exponentieele en loga
rithmische functies ; 

c. kennis van de beginselen van de meet
kunde der kegelsneden ; 

d. kennis van de beginselen der analytische 
meetkunde· 

e. kenni; van de beginselen der differentiaal
en integraalrekening en hare toepassing op de 
meetkunde; 

/. kennis van de beginselen der werktuig
kunde, in verband met de toepassingen op het 
gebied van de studie der zeevaartkundige 
vakken; 

g. kennis van de beginselen der natuur
kunde, zooals die geëischt wordt voor het eind
examen der hoogere burgerschool met vijf
jarigen cursus, met de toepassingen, die voor den 
zeeman van belang zijn ; van de dioptrica en 
het magnetisme wordt eenige meerdere kennis 
gevorderd met het oog op de bestudeering van 
de zeevaartkundige instrumenten. 

De vereischten voor het tweede gedeelte zijn: 
a. kennis van de beginselen der sterrekunde, 

vooral met het oog op de zeevaartkunde ; 
b. kennis van de zeevaartkunde in haar 

geheelen omvang; 
c. kennis van de theorie en het gebruik der 

nautische instrumenten ; 
d. kennis van de maritieme meteorologie, 

daaronder begrepen de kennis van de werk
methoden van het Koninklijk Nederlandsch 
meteorologisch instituut te de Bildt ; 

e. kennis van de oceanografie, in de eerste 
ple.ats voor zooverre zij verband houdt met de 
maritieme meteorologie, en verder eenig begrip 
van de physische samenstelling van het zee
water en de diepte der oceanen ; 

f. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de wis- en zeevaartkunde aan de 
scholen waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen; een en 
ander in verband met het bepaalde ia art. 38 
der wet. 

Het examen wordt schriftelijk en mondeling 
afgenomen. 

Zij, die het eerste gedeelte van het examen 
met goed gevolg hebben afgelegd, ontvangen 
daarvan een getuigschrift, recht gevende om 
tot het tweede gedeelte te worden toegelaten. 

Programma voor de akte Nxvn. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in huishoudkunde, waschbehan
deling en bijbehoorende vakken aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheidonder
wijswet. 

Om aan het examen te k unnen deelnemen, 
moet de candidaat in het bezit zijn van de akte 
Nvn. 

De vereischten zijn : 
a. Gezondheidsle.er. Eenige kennis van de 

grondbeginselen betreffende lichaamsverzor
ging, kleeding, woning en school : 

1. li~haamsverzorging: zorg voor de zin
tuigen ; verzorging en reiniging van gebit en 
huid ; baden en badgelegenheden ; arbeid, rust 
en ontspanning ; eerste hulp bij ongevallen ; 

2. kleeding : doel en beteekenis, hygiënische 
kleeding; kennis der eigenschappen van grond
stoffen en weefsels, om een keuze te kunnen doen 
in verband met lichaamsgesteldheid, leeftijd, 
arbeid, temperatuur der omgeving; hygiënische 
behandeling der wasch van gezonden en zieken ; 

3. woning: b eteekenis, doelmatige bouw, 
verdeeling en bewoning ; 

4. woning en school : lucht, haar gas- en 
stofvormige verontreinigingen; de beste ma
nieren om lucht te ververschen ; stofbestrijding ; 
eischen aan drink-, werk- en waschwater te 
stellen ; herkomst en zuivering ; venvijdering 
van afvalstoffen ; natuurlijke en kunstmatige 
verlichting en verwarming ; hygiënische meu
bileering, bewoning en onderhoud ; 

5. eenige kennis van besmetting en ont
smetting; 

6. eenige kennis van de maatregelen in het 
belang der volksgezondheid. 

b. Inrichting. 
1. k nnis van de eischen, waaraan leer

lokalen voor het onderwijs in h uishoudkunde 
en waschbehandeling moeten voldoen_; het aan
geven van de inrichting dezer lokalen op een 
geaeven plattegrond ; 

2. eenig begrip van woninginrichtingen. 
c. W arenlcennis. Kennis van : 
houtsoorten, metalen, leer, glas en aarde-

werk; meubelen, huisraad: machines en gereed
schappen voor de waschbehandeling; muur-, 
raam- en vloerbedekkingen ; grondstoffen voor 
huishoud- en lijfgoed; werkgereedschap, rei
nigings- en andere middelen in gebruik bij huis
houdelijk werk en waschbehandeling; iets van 
Q. ualiteiten en prijzen. 

d. Huishoudelijke administratie en organi
satie. Eenige kennis van : 

1. administratief beheer ; 
2. het maken van begrootingen voor : jaar 

inkomen,- eenvoudige woninginrichting, uit
zetten; 

3. het aanleggen en bijhouden van inven
tarislijsten ; 

4. het organiseeren van het werk in d e huis
houding ; het opmaken van werklijsten ; de 
voornaalllSte wettelijke bepalingen betreffende 
de arbeidsovereenkomst ; 

5. de contröle op uitgaande en inkomende 
wasch; 

6. de maatregelen ter vereenvoudiging van 
de huishouding en de behandeling der wasch, 
met het doel arbeid, tijd en geld te besparen ; 

7. de behandeling der wasch buitenshuis; 
de meest voorkomende benandelingen der goe
deren in wasch-, bleek- en strijkinricht ingen, 
in chemische wasscherijen en desinfectie
inrichtingen ; 

8. de verschillende werkwijzen voor huis
houdelijk werk eh voor waschbehandeling ; !:.et 
beoordeelen van voorschriften . 
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e. Kennis der natuur. 
l. Natuurkunde : eenige kennis van de 

wetten en toepassingen : 
a. der mechanica van de vaste stoffen, vloei-

stoffen en gassen ; 
b. der warmteleer ; 
c. der electriciteit. 
2. Scheikunde : 
a. Anorganische: Voorkomen en hoofd

eigenschappen der .,,oornaamste elementen. 
Voorkomen, hoofdeigenschappen, berei:lings
wijzen van de belangrijkste verbindingen. 

b. Organische: Voorkomen, eigenschappen 
en bereidingswijzen van de belangrijkste stoffen 
der aliphatische-reeks en van eenige eenvoudige 
derivaten van het benzol. 

c. Elementaire kennis van enkele chemische 
wetten. 

3. Plant- en dierkunde : bouw va-n ver
richtingen van het menschelijk lichaam, vooral 
in verband met huidwerking, ademhaling, 
bloedsomloop en spijsvertering; eenig be~rip 
van de indeeling van het planten- en dierenrijk; 
eenige kennis van den bouw en de levens
verrïchtingen van planten en dieren, waarmede 
men in de huishouding te maken heeft. 

f. Opvoedkunde en onderwijsleer. 
Kennis van de eischen van doeltreffend onder

wijs in huishoudkunde en waschbehandeling aan 
de scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet. 

TOELICHTING. 

a. 6. hiervoor te kennen de voornaamste 
bepalingen uit de wetten en de Koninkltike 
besluiten, die op dit onderwerp betrekking 
hebben; 

b 2 en c. deze kennis wordt verlangd voor de 
besprekingen over het doelmatig, geriefelijk, 
hygiënisch en met eenigen smaak meu bileeren 
der verschillende woonvertrekken ; 

d. 3. hierbij ' ook iets te kennen van ge
bruiken en gewoonten in de maatschappelijke 
verhouding tusschen werkgeefster en dienst
personeel ; . 

e. 1 en 2. Bij de toepassingen rekening te 
houden met de vraagstukken, welke zich voor
doen in de huishouding. 

Het examen in de onderdeelen a, b en / ge
~chiedt schriftelijk en mondeling ; in de onder
deelen c en d mondeling en desgewenscht schrif
telijk ; in onderdeel e uitsluitend mondeling. 

Bij het beoordeelen van de candidate wordt 
niet alleen op vakkennis, doch ook op algt>meene 
ontwikkeling gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van voorwerpen, materialen en afbeeldingen, 
alle betrekking hebbende op het onderwijs in 
huishoudkunde, waschbehandeling en bijbe
hoorende vakken. 

Progranma voor de akte Nxvrn. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in koken en bijbehoorende vakken 
aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der Nijver
heidsonderv,ijswet. 
rtüm aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate in het bezit zijn der akte 
NVIII. 

De vereischtcn zijn : 
a. Voedingsleer. Eenige kennis van: 
1. het stofwisselingsproces ; 
2. de voedingsstoffen en haar rol in de stof

wisseling; 
3. de samenstelling van de meest bekende 

en gebruikte voedings- en genotmiddelen; 
4. de werking der meest gebruikte genot

middelen; 
5. de verteerbaarheid der voedingsmiddelen 

en den invloed, die daarop door de bereiding 
als anderszins wordt uitgeoefend ; 

6. de hoeveelheid en den aard van het 
voedsel in verband ·met verschillende omstan
digheden als leeftijd, arbeid, jaargetijde, kli
maat, algemeene lichaamsgesteldheid ; 

7. het samenstellen en berekenen naar 
voedingswaarde en prijs van maaltijden en dag
rantsoenen; 

8. de vegetarische voeding en voedsel voor 
zieken, herstellenden en zuigelingen ; 

9. de voeding van een groot aantal personen 
(in gestichten e. d .); 

10. de maatregelen in het belang der volks
voeding. 

b. Warenkennis. Kennis van: 
1. de herkomst, verwerking tot handels

artikel, kenmerken van deugdelijkheid en prijs 
der meest gebruikte voedings- en genotmiddelen; 

2. de voornaamste bepalingen uit de Waren
wet en uit andere wetten en Koninklijke be
sluiten, die betrekking hebben op voedings
middelen; 

3. fornuizen, komforen e. d., de brand-
stoffen, die daarin gebruikt worden ; 

4. al het overige keukengereedschap. 
c. Receptenleer. Kennis van : 
l. alle bereidingen en bereidingswijzen, het 

samenstellen en uitwerken tot recept van be
kende gerechten ; 

2. het maken van nieuwe recepten uit 
opgegeven grondstoffen ; 

3. het samenvoegen van gerechten tot een
voudige en meer samengestelde menu's; 

4. het in het Nederlandsch overbrengen van 
eenvoudige Fransche, Engelsche en Duitsche 
recepten; 

5. de bereiding van enkele typische gerechten, 
ontleend aan de J oodsche, de Indische en eenige 
buitenlandsche "keukens". 

d. Inrichting. Kennis van: 
1. de eischen, waaraan keukens en bewaar

plaatsen van voedingsmiddelen moeten vol . 
doen ; het aangeven van de inrichting van een 
geschikte keuken op een gegeven plattegrond ; 
het opmaken van een inventaris daarvoor en het 
opmalren van de kosten. Een en ander voor 
keukens en bewaarplaatsen van scho' 1 ; voor 
keukens en bewaarplaatsen van WE , !huizen. 

e. Kennis der natuur. 
1. Natuurkunde: eenige kennis van de 

wetten en toepassingen : 
a. der mechanica van de vaste stoffeo, vloei-

stoffen en gassen ; 
b. der warmteleer ; 
c. der electriciteit. 
2. Scheikunde : 
a. Anorganische: Voorkomen en hoofd

eigenschappen der voornaamste elementen. 
Voorkomen, hoofdeigenschappen, bereidings
wijzen van de belangrijkste verbindingen. 

b. Organische: Voorkomen, eigenschappen 
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en bereidingswijzen van de belan$rijkste stoffen 
der aliphatische reeks en van een•ge eenvoudige 
derivaten van het benzol ; 

c. Elementaire kennis van enkele chemische 
wetten. 

3. Plant- en Dierkunde : Bouw en ver
richtingen van het menschelijk lichaam, vooral 
in verband met huidwerking, ademhaling, 
bloedsomloop en spijsvertering ; eenig bes;rip 
van de indeeling van het planten- en dierenrijk; 
kennis van den bouw en de levensverrichtingeP 
van planten en dieren, vooral van die, welk, 
beteekenis hebben voor de voeding. 

f. Op11oedkuwte en onderwijsleer. 
Kennis van de eischen van doeltreffend onder

wijs in koken en bijbehoorende vakken aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een e.n 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet. 

TOELICHTING. 

a. 10 hieronder te rekenen : iets va.n in
richting en werking der keuringsbureaux, ge
meentelijken verkoop van levensmiddelen, 
coöperatieve en openbare keukens, melk
keukens, schoolvoeding ; 

b. hieronder begrepen : vleesch, visch, wild, 
gevogelte, week- en schaaldieren, melk- en 
zuivelproducten, eieren, dierlijke en plant
aardige vetten, graan- en meelsoorien en pro
ducten daarvan, groenten, vruchten, suiker, 
zout, koffie, thee, cacao, tabak, alcohol, azijn, 
kruiderijen en specerijen ; 

a. 1 en 2 biJ de toepassingen rekening te 
houden met de vraagstukken, welke zich voor
doen in de huishouding. 

Het examen in de onderdeelen a, 1,, c, d en / 
geschiedt schriftelijk en mondeling ; in onder
deel e uitsluitend mondeling. 

Bij het beoordeelen van de candidate wordt 
niet alleen op vakkennis, doch ook op algemeene 
ontwikkeling gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van voorwerpen, materialen en afbeeldingen, 
alle het.rekking hebbende op het onderwiJs in 
koken en bijbehoorende valrken. 

Programma voor de akte Nxrx. 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in koken, huishoudkunde, wasch
behandeling en de daarbij behoorende vakken 
aan scholen en cursussen voor lanubouwhuis
houdonderwijs, bedoeld in art. 11 der Nijver
heidsonderw1jswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den leeftijd van 21 jaar be• 
reiken of bereikt hebben in het jaar, waarin het 
examen wordt afgelegd. 

De vereischten zijn : 
a. Hygiëne: 
1. eenige kennis van den bouw en van de 

verzorging van het menschelijk lichaam ; van 
bloedsomloop, ademhaling, spijsvertering en 
huidwerking ; 

2. eenig begrip van eerste hu!JJ bij onge
vallen, besmetting, besmettelijke ziekten, ont
~metting, verzorging van zieken in huis ; • 

3. kennis van de voornaamste maatregelen 
in het belang der volksgezondheid ; 

i. kennis van de hoofdbegrippen der ge
zondheidsleer : 

bztreffende voeding : eenige kennis van : 
de voeding van den mensch in het algemeen 

en in verschillende omstandigheden, hieronder 
begrepen zuigelingenvoeding ; rle sarr enstelling 
der meest gebruikte voedings-en genotmiddelen; 
de verteerbaarheid van deze en den invloed, 
dien de bereiding daarop heeft ; de werking der 
genotmiddeleP ; het samenstellen en berekenen 
naar prijs en voedingswaarde van middagmalen 
en dagrantsoenen ; 

betreffende woning en kleeding : eenige kennis 
van: 

de indeeling en inrichting van eenvoudige 
woningen, mede in verband met het landbouw
bedrijf ; verlichting, verwarming, luchtverver
sching ; hygiënische bewoning en onderhoud, 
eischen te stellen aan drink-, werk- en wasch
water ; wijzen van winning en zuivering ; ver
wijdering van afvalstoffen ; 

de beteekenis en het doel der kleeding ; eigen
schappen van grondstoffen en weefsels; begrip 
van hygiënische kleeding in verband met leef
tijd, arbeid, temperatuur der omgeving, onder
houd en reinigin~. 

b. Warenkennis. Eenige kennis van : 
1. de herkomst en de verwerking tot ge

bruiksartikel van voedings- en genotmiddelen, 
welke tot het dagelijksch gebruik gerekend 
kunnen worden ; hun kenmerken van deug
delijkheid, ook van bederf, voor zoover deze 
zonder gebruik van bijzondere hulpmiddelen 
zijn waar te nemen ; 

2. de voornaamste bepalingen uit de Waren
wet en uit andere wetten, die betrekking hebben 
op voedingsmiddelen; 

3. fornuizen, komforen, stoomkokers e. d. ; 
keukengereedschap ; brandstoffen ; 

~: __ meubelen, kachels, lampen, beddegoed, 
stnJkiJzers, mangels, persen, wasch- en wring
machines, vloer-, muur- en raambedekkingen; 
de grondstoffen hiervoor gebruikt, een en ander 
zooals dit in eenvoudige woningen en op boer• 
derijen voorkomt ; 

5. de grondstoffen en weefsels voor lijf- en 
huishoudgoed ; het werkgereedschap, de rei
nigings- en andere middelen, in gebruik bij huis
houdelijk werk en bij de behandeling der wasch ; 
prijzen en kwaliteiten. 

c. Administratie en organisatie: 
1. eenig inzicht in het organiseeren van 

werk in de huishouding, van het vrouwelijk 
werk op de boerderij, zoowel in gewone als 
bijzondere tijden ; een oordeelkundige ver
deeling van tijd en geld ; het administreeren 
van uitgaven en inkomsten; een en ander voor 
huishoudingen ten plattelande, in het bijzonder 
voor die op de boerderij ; 

2. eenige kennis van de voornaamste wette
lijke bepalingen, betreffende de arbeidsover
eenkomst; 

3. eenige inzicht in maatregelen ter vereen 
voudiging van de huishouding en de behande
ling der wasch, met het doel arbeid, tijd en 5eld 
te besparen. 

d. Inrichting woning en leerlok!llen : 
l. eenig begrip van de inrichting van een

voudige woningen (vooral ook de boerenwoning); 
2. kennis van de eisohen, waaraan leer

lokalen voor het onderwijs in·koken, huishoud
kunde en waschbehandeling moeten voldoen; 
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het aangeven van de inrichting dezer lokalen 
op een gegev:en plattegrond ; 

3. eenige kennis van het opmaken van in
ventarissen en begrootin$ van kosten. 

e. R~eptenleer. Kennis van : 
1. het samenstellen en uitwerken tot een 

recept van bekende gerechten ; het maken van 
nieuwe recepten uit opgegeven grondstoffen ; 

2. het samenvoegen van gerechten t.ot een-
voudige maaltijden. 

/. Landhuishoudkunde : 
eenige algemeene kennis van landhuishoud

kunde ; van rle plaats. die de vrouw inneemt in 
het, landbouwbedrijf in de verschillende streken 
van ons land. 

g. Schei- en natuurkunde : 
eenigc kennis van de grondbeginselen van 

natuur- en scheikunde, en in verband hiermede 
van verschillende verschijnselen, die zich voor
doen in de huishouding en op de boerderij. 

h. Plant- en dierkunde : 
1. eenig begrip van de indeeling van het . 

planten- en dierenrijk ; eenige kennis van den 
bouw en de levensverrichtingen van planten 
en dieren, vooral van die, waarmede men in de 
huishouding en de boerderij te maken heeft, en 
van die, welke beteekenis hebben voor de voe
ding; 

2. eenige kennis van de volle grondcultuur 
van de meest voorkomende groenten en vruch
ten, het verzorgen van kamerplanten, van 
bloemen en heesters in den tuin. 

i. Opvoedkunde en onderwijsleer : 
1. kennis van de eischen van doeltreffend 

onderwijs in de vakken en aan de scholen, waar
voor deze akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid 
om de verkregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te deelen ; een en andet in verband 
met het bepaalde in art. 38 der wet ; 

2. algemeen overzicht van de ontwikkeling 
en de beteekenis van het landbouwhuishoud
onderwijs; 

3. eenige kennis van de litteratuur op het 
gebied der paedagogiek. 

k; Praktijk, vaardigheid in: 
1. het gereedmaken van alle gerechten en 

dranken, die met eenvoudige hulpmiddelen 
kunnen worden toebereid; het bereiden van 
gerechten, geschikt voor zieken en herstellenden; 
het oonserveeren van levensmiddelen ( ook va.n 
bij huisslacht verkre~en vleesoh en spek) volgens 
al de methoden, die geschikt zijn voor toe
passing in de huishouding ; 

2. het onderhouden en reiniaen van de 
woning, het huisraad en van al î;.et huishou
delijke gereedschap (ook melkgereedsohap), 
het uitmaken van vlekken ; het "opknappen" 
van kleeren en huisraad ; het verrichten van 
alle voorkomende huishoudelijke bezigheden, 
met uitzondering van het naaldwerk ; 

3. het wassohen en opmaken van alle 
soorten lijf- en huishoudgoed, zoowel met de 
hand als met machines. 

TOELIOhTING. 

a. 2. Deze kennis behoeft niet verder te 
gaan, dan noodig is om de voorschriften van den 
arts te kunnen begrijpen en op te volgen ; 

b. van deze slechts zooveel als noodig is om 
bruikbaarheid, kwaliteit en prijs te kunnen be
oordeelen; 

/. voor zoover dit van belang Kan worden 

geacht voor de vrouw in het boerenbedrijf ; 
k. vooral komen in aanmerking gerechten, 

die bereid kunnen worden van grondstoffen, 
van bedrijf en tuin afkomstig ; 

de oandidaten moeten vertrouwd zijn met het 
gebruik van petroleum-, spiritus-, gas- en eleo
trische kooktoestellen, fornuizen, gestookt met 
vaste brandstof, stoomkokers en kookkisten. 

Behalve dat voor k l, 2 en 3 vaardigheids
proeven worden geëisoht, wordt het examen in 
de onderdeelen a tot en met i en k 2 en 3 mon
deling afgenomen ; dat in de onderdeelen a, 
b, den i wordt bovendien schriftelijk afgenomen, 
voor zoover dit gewensoht wordt. Ook moet 
blijken, dat de oandidaten bekend zijn met een 
of meer deelen van het platteland, voor zoover 
betreft leefwijze en gewoonten van het meeren
deel zijner bewoners, en met de werkzaamheden 
der vrouw in het boerenbedrijf. 

Bij de beoordeeling van het schriftelijk werk 
wordt niet alleen op vakkennis, doch ook op 
taal en stijl gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van voorwerpen, materialen en afbeeldingen. 

Do oandidaten moeten bewijzen, dat zij zuinig 
en met overleg kunnen werken. 

Programma voor de t1kte Nb. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het timmeren aan inrichtingen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de oandida.ten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten minste 6 jaar praktisch werkzaam 
zijn geweest als timmerman. 

De vereischten zijn: 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken OJ?Stellen ; van de 
wiskunde, voor zoover noodig bij de berekening 
van oppervlak en inhoud ; van calculatie * ; van 
de natuur- en werktuigkunde ; een en ander 
in verband met het ambacht van den timmer: 
man· 

b. ' grondige kennis van de verschillende 
houtsoorten, hunne herkomst, eigenschappen, 
gebreken en verzorging ; ook wat het gebruik 
van bederfwerende middelen betreft ; kennis 
van de voornaamste bouwmaterialen, van de 
kramerijep en van hare toepassing, ook in ver
band met andere ambachten; 

c. kennis van de voornaamste werktuigen 
en van de gereedschappen en instrumenten, 
bij den timmerman in gebruik ; bekendheid met 
de machinale houtbewerking ; 

d. grondige kennis van de verbindingsleer 
en de samenstelling van timmerwerken, alsmede 
van het maken van steigers, het stellen van for
meelen, profielen, enz. ; 

e. kennis van de uitvoering van eenvoudige 
bouwwerken ; 

/. kennis van de eisohen van doeltreffend 
onderwijs in het timmeren aan de scholen, 
waarvoor rieze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband. met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

* Onder calculatie wordt verstaan het maken 
van materiaalstaten, week- en werkstaten en 
eenvoudige prijsberekeningen. 
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g. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste hulp 
bij ongevallen ; 

h. vaardigheid in het opmeten, het detail
leeren en het maken van werkteekeningen en 
uitslagen, met toepassing der rechthoekige pro
jectie, naar schets, opgave of opmeting, waarbij 
op profileering en vorm zal worden gelet ; 

j. vaardigheid in het maken van onder
deelen, behoorende tot -het ambacht van den 
timmerman, waarbij in het bijzonder op oor
deelkundig werken en gebruikmaking der ge
reedschappen worddt gelet. 

TOELICHTrNG. 

b. het examen wordt afgenomen aan de 
hand va.n aanwezige houtsoorten, materialen 
en kramerijen; · 

c. het examen wordt mede aan de hand van 
aanwezige afbeeldingen en gereedschappen 
afgenomen; 

g. het examen wordt, voor zoover nsodig, 
met behulp van afbeeldingen afgenomen ; 

h. het examen bestaat o.a. in het vervaar
digen van één of meer werkteekeningen, ook in 
verband met onderdeel a. wat berekening en 
calculat,ie betreft (teekeningen in potlood uit 
te voeren); 

j . hf't examen zal ûch in hoofdzaak tot één 
werkstuk bepiûen. waaria ie moeilijkheden van 
het ambacht zijn neergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met g 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit, te voeren schetsen op het schoolbord; 
in het onderdeel / bovendien door het maken 
van een opstel, in verband met de vereischten 
in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte Nc. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het metselen aan inrichtingen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten minste 6 jaar praktisch werkzaam 
geweest zijn als metselaar. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken OJ?Stellen ; van de 
wiskunde, voor zoover noodig bij de berekening 
van oppervlak en inhoud , van calculatie * ; 
van de natuur- en werktuigkunde ; een en ander 
in verband met het ambacht van den metselaar ; 

b. grondige kennis van bouwmaterialen in 
het algemeen en metselmaterialen in het bij
zonder; hunne herkomst, bereiding en gebruik, 
alsmede van rle toepassing van verschillende 
materialen, ook in verband met andere am
bachten; 

c. kennis, gebruik en onderhoud van de 
gereedschappen, instrumenten en werktuigen, 
die bij de uitoefening van het ambacht toepas
sing vinden ; alsmede kennis van het mali:en 
van steigers, het stellen en opruimen van for
meelen, profielen, enz. ; 

d. kennis van grondwerken en fundeeringen, 
alsmede van de samenstelling en toepassing 

* Onder calculat,ie wordt verstaan het maken 
van materiaalstaten, week- en wNkst-aten en 
eenvoudige prijsberekeningen 

van betonwerk en eenig begrip van cement
ijzerconstructie ; 

e. kennis van de uitvoering van eenvoudige 
bouwwerken ; 

/. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwije in het metselen aan de scholen, waar
voor deze akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid 
om de verkregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te deelen ; een en ander in verband 
met het bepaalde in art. 38 der wet ; 

g. eenige kennis omtrent veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
liulp bij ongevallen ; 

h. vaardigheid in het opmeten, het de
tailleeren en het maken van werkteekeningen 
en uitslagen met toepassing èer rechthoekige 
projectie naar schets, opgave of opmeting, 
waarbij op profileering en vorm zal worden 
gelet; 

j. grondige bedrevenheid in het metselen, 
waaronder begrepen het voegen, het maken 

. van eenvoudig beraap- en pleisterwerk, het 
zetten van tegelwanden en het leggen van 
rioleering, vloeren en het nanbren~en van pan
bedekking, zoomede bedrevenheid m het stellen 
van profielen, formeelen, enz. 

TOELICHTING. 

b. het examen in onderdeel b wordt afge· 
nomen aan de hand van aanwezi!?e niaterialen ; 

c. het examen in onderdeel 'é wordt mede 
aan de hand van aanwezige afbeeldingen en 
gereedschappen afgenomen ; 

d. de in onderdeel d genoemde " kennis van 
grondwerken" bepaalt zich tot de uit,voering 
van grondwerk voor eenvoudige bouwwerken 
en de daarbij te treffen voorzieningen : 

h. het examen bestad.t o.a. in het ver
vaardigen van één of meer werkteekeningen, 
ook in verband met onderdMl ri, wat bere
keningen en calculatie b3treft- ; 

j. het examen van onderrlef'l j wordt af
gelegd door het vervaardigen van een of meer 
werkstukken, naar daartoe verstrekte opgaven 
en teekeningen. 

Het examen in de onderdeelen a wt en met g 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel / bovendien door het 
maken van een opstel in verband met de ver
eischten, in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte Nd 
is vervallen. 

(Deze akte gaf (en blijft geven) bevoegdheid 
voor het geven van onderwijs in het steen
houwen aan inrichtin$en. bedoeld in art. 11 
der Nijverheidsonderwrjswet). 

Programma voor de akte Ne. 
Deze akt'l geeft bevoegdheid voor het geven 

van om:lerwijs in bet schilderen aan inrichtingen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten minste 6 jaar practisch werkzaam 
zijn geweest als schilder. 

De vereischten zijn : · 
a. kennis van de r ederlandsche taal, te 

beoordeelen naar Je te maken opstallen ; van 
de wiskunde vooc zoover noodi11; bij de bereke-
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ning van oppervlak en inhoud; van calculatie* ; 
van de natuurkunde ; een en ander in verband 
met het ambacht van den schilder ; 

b. kennis van verfstoffen, oliën, lakken en 
vernissen ; van droogmiddelen ; van bladgoud, 
bladzilver, bladkoper en bronzen ; van glas ; 
van samenstelling, herkomst, aard en duur
zaamheid der genoemde materialen en van die, 
welke het meest voor buiten- en binnenwerk 
worden gebruikt; 

c. kennis van bereiding en menging der 
verven voor verschillende. doeleinden ; van het 
bewaren van droge en bereide verven, benevens 
van de eenvoudige middelen tot onderzoek 
van de grondstoffen ; eenige kennis van de 
kleurenleer en de heraldiek ; 

d. kennis van de gereedschappen, toestellen 
en werktuigen, bij de uitoefening van het am
bacht in gebruik ; 

e. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het schilderen aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art 38 
der wet; 

/. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste hulp 
bij ongevallen ; 

g. vaardigheid in het teckenen en schilderen 
van opschriften, met gebruikmaking van pas
sende lettertypen en cijfers ; in het biezen
trekken; in het samenstellen van een eenvoudig 
vlakorna.ment ; 

h. grondige bekwaamheid in het schilderen 
van nieuw hout-, metaal-, steen- en pleister
werk, in het opnieuw schilderen van oud verf
werk, een en ander in water- of olieverf ; 

i- vaardigheid in het snijden en inzetten van 
glasruiten ; · 

k. algeheele bekwaamheid in het behandelen 
en afwerken van verschillende verfwerken, 
zooals het dof en glanzend afschilderen ; het 
aanbrengen van goud, zilver en brons; het 
oordeelkundig verdeelen van plafond en muur
vlakken ; het aangeven van kleuren, alsmede 
het aanbrengen van versiering door eenvoudig 
schabloneerwerk in aanverwante en bijzondere 
technieken ; het nabootsen van hout- en mar
mersoorten, benevens eenige bedrevenheid in 
het schilderen van wapens, enz. 

TOELICHTING. 

b. het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige verfsoorten en materialen; 

d. het examen wordt mede aan de hand van 
.aanwezige gereedschappen afgenomen ; 

g. het examen bestaat mede in het vervaar
di!ren van een of meer werkteekeningen en 
scliablonen ; 

h, i en k. het examen bepaalt zich tot het 
uitvoeren van verschillende werkstukken, waar
in de moeilijkheden van het ambacht zijn neer
gelegd, een en ander ook in verband met onder
deel a, voor zoover dat de wiskunde betreft ; 

Het examen in de onderdeelen a tot en met f 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school-

* Onder calculatie wordt verstaan het maken 
van materiaalstaten, week- en werkstatrn en 
eenvoudige prijsberekeningen. 

bord : in het o~derdeel e bovendien door het, 
maken van een opstel, in verband met de ver
eischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte Nf. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het meubelmaken aan in
richtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, te1.1 minste 6 jaar practisch werkzaam 
zijn geweest als meubelmaker. 

De vereischten zijn : 
a. kennis vB-P de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te ma.ken OJ?Stellen ; van de 
wiskunde, voor zoover noodig b,j de berekening 
van oppervlak en inhoud ; van calculatie * ; 
van de natuur- en werktuigkunde, een en ander 
in verband met het ambacht van den meubel
maker; 

b. grondige kennis van de meest gebruikt 
wordende houtsoorten, hunne herkomst, eigen
schappen, gebreken, bewerking, keuring en 
verzorging ; 

kennis van de bij het meubelmaken gebruikt 
wordende materialen, waaronder metaal (kra
merijen), glas, marmer enz. en hunne toe
passing; 

eenige kennis van de materialen en tech
nieken in aanverwante vakken (stoffeeren enz.); 

c. grondige kennis van de gereedschappen, 
werktuigen en hulpmiddelen, bij den meubel
maker in gebruik ; 

bekendheid met de machinale houtbewerking; 
d. grondige kennis van de verbindingsleer 

en de samenstelling van het meubel ; 
e. eenige kennis der historische hoofd. 

vormen van het meubel ; 
/. kennis van de eischen van doeltreffend 

onderwijs in het meubelmaken aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

g. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste hulp 
bij ongevallen ; 

h. vaardigheid in het teekenen van een vlak
versiering op groote schaal ; 

i- vaardigheid in het opmeten en in teeke
ning brengen van een eenvoudig meubel, met 
toepassing der rechthoekige projectie ; 

k. vaardigheid in bet maken van een werk
teekening naar opgave (schets), waarbij op pro
fileering en vorm zal worden gelet ; 

Z. vaardigheid in het maken van een meubel 
of van onderdeelen, behoorende tot het am
bacht van den meubelmaker, waarbij ia het bij
zonder op oordeelkundig werken en gehruik
making der gereedschappen zal worden gelet. 

TOELICHTING. 

b. het examen wordt afgenomen aan de 
hand van aanwezige houtsoorten, materialen 
en kramerijen ; 

* Onder calculatie wordt verstaan bet maken 
van materiaalstaten, week- en werkstaten en 
eenvoudige prijsberekeningen. 
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c. het examen wordt mede ~an- de hand van ' 
aanwezige afbeeldingen en gereedschappen af. 
genomen; 

e. het examen wordt ·voor een deel met be
hulp van afbeeldingen afgenomen ; 

g. het examen wordt, voor zoover noodig, 
met behulp van afbeeldingen afgenomen ; 

h. de,,e te teekenen naar plaat, uit te voeren 
in zuivere omtrekken en in vlakke tint.en: 

j. de teekening te maken met alle gegevens. 
welke voor de uitvoering noodzakelijk zijn, en 
in zuivere potloodlijnen ; 

k. de teekening te maken op ware grootte 
met doorsneden, ook in verband met onderdeel a-, 
wat calculatie betreft ; uit te voeren in potlood, 
de doorsneden getint ; 

l. het examen zal zich in hoofdzaak tot één 
werkstuk bepalen, waarin de moeilijkheden van 
het ambacht z_ ijn neergelegd ; het moet zoo
danig zijn samengesteld en afgewerkt, dat 
daaruit kan blijken, of de candidaat bedreven 
is in het ambacht. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met g 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel f bovendien door het 
maken van een OP.stel, door schetsen in den 
tekst te verduidelijken, en in verband met de 
vereischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte Ng 
is v~rvallen. 

(Deze akte gaf (en blijft geven) bevoegdheid 
voor het geven van onderw,js in het behangen 
en stoffeeren aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der Nijverheidsonderwijswet.) 

Programma voor de akte N.h. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het vuur-, plaat,. en bank
werken aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der 
Nijverheidsonderwijs wet. · 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet-en de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten minste 6 jaar praktisch werkzaam 
zijn geweest als vuur-, plaat- of bankwerker. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken opstellen, van 
de wiskunde en van de natuur- en werktuig
kunde· 

b. kennis van materialen, hun eigenschappen 
en g,c•bruik, v11n verbranding en brandstoffen; 

c. kennis van gereedschappen en van de 
samenstelling en werkingswiJze van werk
tuigen, die in de smederij voorkomen ; kennis 
van constructies uit het smidsvak ; 

d. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het vuur-, plaat- en bankwerken 
aan de scholen, waarvoor deze akte bevoegd
heid geeft ; geschiktheid om de verkregen kennis 
aan een groep van leerlingen mede te deelen ; 
een en ander in verband met het bepaalde in 
art. 38 der wet ; 

e. eenige kenms van veiligheids- en gezond
heidsmaatregelen, alsmede van eerste hulp bij 
ongevallen ; 

/. vaardigheid in het schetsen van smeed
werk, <lat ontleend kan worden aan een te ver
strekken werkteekening ; in het schetsen -
in rechthoekige projectie - naar voorwerpen 

uit het vak ; in het maken van uitslagen en het 
lezen van teekeningen ; 

g. bedrevenheid in het maken van smeed
stukken en werkstukken, waarbij plaat- en 
bankwerk voorkomt. 

TOELICHTING. 

a. een en ander wordt geëxamineerd in ver
band met het ambacht ; 

b. er wordt eenige kennis verondersteld van 
de wijze, waarop materialen verkregen worden, 
in verband met naam .en eigenschappen; het 
examen wordt afgenomen aan de hand van ma
teriaal enz. en tevens in verband met onderdeel a; 

c. hiertoe worden ook gerekend de werk
tuigen voor luchttoevoer enz. ; voorts wordt 
eenig begrip van den electromotor veronder
steld ; het examen wordt afgenomen aan de 
hand van gereedschap en afbeeldingen, en 
tevens in verband met onderdeel a ; 

e. het examen wordt zoo noodig aan de 
hand van afbeeldingen afgenomen ; 

/ . de schetsen in potlood en in behoorlijk 
geschatte verhoudingen ; de maten na het 
schetsen opnemen en inschrijven ; 

g. er zal in het bijzonder op oordeelkundig 
wèrken en het-gebruik van gereedschap worden 
gelet ; naar den aard van dit smeedwerk moet 
dit opgeleverd worden als gereed werk of om 
verder op maat af te werken. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met e 
geschiedt mondeling, zoo noodig met vaardig 
uit te voeren schetsen op het schoolbord ; in het 
onderdeel d bovendien door het maken van een 
opstel in verband met de vereischten in onder 
deel a omschreven. 

Programma vorr de akte Nj. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het machine-bankwerken aan 
inrichtingen, bedoeld in artikel 11 der Nijver
heidsonderwijswet. 

Om aan het eindexamen te kunnen deel
nemen, moeten de candidaten na den aanvang 
van het jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar 
hebben bereikt, ten minste 6 jaar practisch 
werkzaam zijn geweest als machine-bankwerker. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken opstellen, van de 
wiskunde en van de natuur- en werktuigkunde ; 

b. kennis van materialen, hun eigen-
schappen en gebruik ; van verbranding en 
brandstoffen ; 

c. kennis van gereedschappen en van de 
samenstelling en werkwijze van gereedschaps
werktuigen, die in de werkplaats voorkomen : 
kennis van de constructie en de beteekenis van 
de voornaamste machine-onderdeelen ; 

d. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het machine-bankwerken aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in artikel 38 
der wet; 

e. eenige kenms van veiligheids- en gezond
heidsmaatregelèn, alsmede van eerste hulp bij 
ongevallen ; 

/. vaardigheid in het schetsen van een of 
meer aan te wijzen deelen uit een teekening, 
die verstrekt wordt ; in het maken van schetsen 
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in rechthoekige projectie naar een werktuig. 
deel ; in het lezen va.n teekeningen; 

g. bedrevenheid in het afteekenen en ma.ken 
van een werkstuk, waarbij zoowel verrichtingen 
aan de bank als met de gereedschapswerktuigen 
voorkomen ; in het smeden en harden van hand
gereedschap en snijgereedschap voor de werk
tujgen. 

TOELICHTING. 

a. een en ander wordt geëxamineerd in ver
band met het ambacht ; 

b. er wordt eenige kennis verondersteld van 
de wijze, waarop materialen verkregen worden, 
in verband met naam en eigenschappen ; dit 
onderdeel wordt geëxamineerd aan de hand van 
materiaal enz. en tevens in verband met onder
deel a; 

c. hieronder valt ook het bijbeboorend 
drijfwerk ; voorts wordt eenig begrip van den 
electromotor verondersteld ; dit onderdeel wordt 
geëxainineerd aan de hand van gereedschap 
enz. en afbeeldingen en tevens in verband met 
onderdeel a ; 

e. dit onderdeel wordt, voor zooveel noodig, 
aan de hand van afbeeldingen geëxainineerd ; 

/. de uitvoering in · potlood, in behoorlijk 
geschatte verhoudingen en met de noodige 
maten, welke eerst na het schetsen opgenomen 
en ingeschreven worden. 
· Het examen in de onderdeelen a tot en met e 
geschiedt mondeling, zoo noodig met vaardig 
uit te voeien schetsen op h~t scho:ilbord ; in het 
onderdeel d bovendien door het maken van een 
opstel in verband met de eischen in onderdeel a 
omschreven. 

Programma voor de akte N k. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

va.n onderwijs in de praktijk van de electro
techniek aa.n inrichtin11en, bedoeld in art. 11 
der ijverheidsonderw1Jswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten minste 6 jaar practisch werkzaam 
zijn geweest, waarvan ten minste 3 jaar als 
monteur-electricien of instrumentmaker. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal in 

verband met de te ma.ken op~tellen ; van de 
wiskunde ; van de natuur- en werktuigkunde, 
voor zoover deze voor de kennis van de elec
trotechniek in deze akte noodig is ; 

b. kennis van de verschillende grondstoffen, 
welke in het vak van den monteur-electricien 
gebruikt worden ; kennis van de materialen en 
hulpstukken, welke bij het aanleggen van elec
trische geleidingen toegepast worden ; 

c. kennis van de voornaamste werktuigen, 
in gebruik voor de fijne metaalbewerking, en 
van de gereedschappen van den monteur-elec
tricien en , voor zoover noodig, ook van die van 
den instrumentmaker ; 

d. kennis van de werking der voornaamste 
in de practijk van de electrotechniek voor
komende machines en toestellen en van de voor
schriften van de afd. Electrotechniek van het 
K, I. v. I.; 

e. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de practijk van de electrotechniek 
aan de scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kennis 

a.an een groep van leerline;en mede 'te deelen; 
een en ander in verband met het bepaalde in 
a.rt. 38 der wet ; 

/. eenige kennis omtrent veiligheids- en ge
zondheidsmaatregelen, alsmede van eerste hulp 
bij ongevallen ; 

g. vaardigheid in het schetsen met gebruik
making van rechthoekige projectie, in het t,ee
kenen van een eenvoudige electrische installatie 
en een schakelschema, en in het lezen van tee-
keningen; · 

h. vaardigheid in het maken van een een
voudig meet-, schakel- of beveiligingstoestel of 
een onderdeel van toestellen. in gebruik bij de 
telegrafie of telefonie ; in het smeden van een 
eenvoudig werkstuk en van gereedschap ; 

j. vaardigheid in het aanleggen van elec• 
trische geleidingen en het monteeren v1>,n eleo
rische machines en hulptoestellen. 

TOELICHTING. 

b. het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige grondstoffen en van materialen, 
bestemd "oor electrische geleidingen ; 

c. het examen wordt afgenomen in verband 
met aanwezjge wfjrktuigen en gereedschappen 
en afbeeldingen hiervan ; 

d. het schriftelijk examen bestaat in het 
makep. van een opstel en het uitwerken van een
voudige vraagstukken in verband met de ver
eischten in onderdeel a ; 

/. het examen wordt voor zoo noodig met 
behulp van afbeeldingen afgenomen ; 

g. de uitvo3ring in potlood in behoorlijk 
geschatte verhoudin~en ; de maten na het 
schetsen opnemen en mschrijven ; de installatie
teekening wordt gemaakt op de gebruikelijke 
wijze in een gegeven plattegrond; hierbij wordt 
tevens gevraagd berekening en calculatie ; 

h. het examen bepaalt zich in hoofdzaak 
tot één werkstuk, waarin de verschillende moei
lijkheden voorkomen ; vooral wordt gelet op 
het afwerken volgens de juiste maten ; 

i- het examen bestaat in het aanleggen en 
bewerken van blanke of geïsoleerde leiding, 
buizen en kabels met de daarbij voorkomende 
hulpstukken ; verder het opstellen, aa.nsluit, n 
en bedienen van electrische machines en de 
daarbij voorkomende meet-, schakel- en be
veiligingstoestellen. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met / 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit t,e voeren schetsen op het school• 
bord ; bovendien in het onderdeel e door het 
ma.ken van een opstel en het uitwerken van op· 
gaven in verband met de vereischten in onder
deel a omschreven. 

Programma voor de akte Nl. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het letterzetten aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
ja.ar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten Ininste 6 jaar praktisch werkzaam 
zijn geweest als letterzetter. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken opstellen ; van 
de calculatie en van de wis- en natuurkunde ; 
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een en ander in verband met het ambacht van 
den letterzetter ; 

b. eenige kennis van het karakteristieke in 
het ornament uit de hoofdtijdperken van de 
kunstgéschiedenis ; 

c. eenige kennis van de geschiedenis der 
grafische kunsten ; · 

d. eenige kennis van de kleurenleer en van 
de leer der gulden snede, in verband met de 
grafische -vakken; 

e. grondige kennis van de gereedschappen 
en materialen, waarmede een letterzetter werkt ; 

/. grondige kennis van het typografisch 
puntenstelsel en eenige kennis van boekdruk
systemen; 

g. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het letterzetten aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aaneengroep 
van leerlingen mede te deelen ; een en ander in 
verband met het bepaalde in art. 38 der wet ; 

h. eenige kennis omtrent ve.iligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen; 

j. vaardigheid in het maken van werk
teekeningen ; 

k. vaardigheid in het maken van werk
stukken op het gebied van het letterzetten. 

TOELICHTING, 

a. onder calculatie wordt verstaan het 
maken van een eenvoudige prijsberekening ; 
de kennis der wiskunde zal moeten blijken uit 
het berekenen van het papier, benoodigd voor 
een op te geven bestelling, en den tijd, welken 
het zetten van boekwerk vereischt ; 

c. een kort begrip van de ontwikkeling van 
de houtsnede en van den boek-, diep- en steen
druk; 

d. het bepalen van de hoogte en breedte van 
een pagina ; de verhouding van de pagina tot 
het formaat van het papier ; 

/. het karakteristieke onderscheid tusschen 
de~el-, snel- en rotatiepers ; 

1· ten min?te één teekening uit te voeren 
in inkt, en een potloodschets, met toepassing 
van vlakke tinten ; 

k. het zetten van boek-, staat-, tabel- en 
handelsdrukwerk, advertentie- en smoutwerk 
in kleuren ; het insluiten van vormen in ver
schillende combinaties ; het corrigeeren van 
drukproeven ; 

het examen in dit onderdeel bepaalt zich in 
hoofdzaak tot eenige werkstukken, waarin de 
moeilijkheden van het ambacht zijn neergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met h 
geschiedt mondeling. voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel g bovendien door het 
maken van een opstel in verband met de ver
eischten in onderdeel a omschreven. 

Pr(>gramma voor de akte Nm. 
Deze akte ~eeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwiJS in het boekdrukken aan in
richtingen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moetev. de candidaten na den aanvang van het 
ja.ar, waarin zij den leeft.ijd van 17 jaar hebben 
bereE<t, ten minste 6 jaar prnctisch werkzaam 
zijn geweest als boekdrukker. 

De vereischten ztin : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken opstellen ; van de 
,.:alcula.tie en van de wis- en natuurkunde ; een 
en ander in verband met het ambacht van den 
boekdrukker ; 

b. eenige kennis van de voornaamste inleg
apparaten; 

c. kennis der onderscheidene degelpers-, 
snelpers-, rotatiepers- en ha.lfrotatieperssys
temen; 

d. kennis vau de geschiedenis der b:iek
drukkunst ; eenige kennis van de reproductie
methoden in verband met den boekdruk ; 

e. kennis van de kleurenleer en van de leer 
der gulden snede, in verband met de typografie ; 

/. kennis van de materialen, waarmede een 
boekdrukker werkt ; eenige kennis van het 
typografisch puntenstelsel ; kennis van het 
rollengieten ; 

g. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het boekdrukken aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; geschikt
neid om de verkregen kennis aan een groep van 
leerlingen mede te deelen ; een en ander in ver
band met het bepaalde in art. 38 der wet ; 

h. eenige kennis omtrent veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 

j. vaardigheid in het teekenen; · 
k. vaardigheid in het maken van werk

stukken op het gebied van boekdrukken. 

TOELICHTING. 

a. onder calculatie wordt verstaan het 
ma.ken van een eenvoudige prijsberekening ; 
de kennis der wiskunde zal moeten blijken uit 
het berekenen van pa.pier, in verband met de 
oplagen ; de kennis der natuurkunde betreft 
de invloeden van de temperatuur en vocht.igheid 
op de materialen ; 

d. de uitvindin'> der boekdrukkunst en de 
ontwikkelingsgeschiedenis der boekdrukpers 
van de houten handpers af tot de hedendaagsche 
boekdrukmachines ; de stereotypie, de hout
snede, de galvano's, de lijncliché en de autotypie; 

e. de toepassing van kleuren en de ver
houding van drukspiegel tot papier ; 

j. ten minste één teekening uit te voeren 
in inkt, en één potloodschets, met toepassing 
van vlakke tinten ; 

k. het toestellen en drukklaar maken van 
een platten vorm, een contra-vorm en van een 
stereotypievorm op een stopcylinderpers ; het 
maken van een pikeersel van een lijncliché, 
houtgravure, autotypie en gevignetteerde auto
typieën, het toestellen van een vorm met ge
wone en gevignetteerde autotypieën, omgeven 
door tekst, en het toestellen en afdrukken van 
een driè- of vierkleurendrukcliché (volgens aan
wezil;( model) op een tweetoerenmachine; het 
drukl!:en van smoutwerk in kleuren en het toe
stellen en afdrukken van een duplex-cliché 
(volgens model) op een degelpers (blind en in 
kleur) ; het drukken van een staat, welke 
rnndom twee augustijn wit heeft ; het insluiten 
van een vorm naar op te geven formaat en com
binatie ; het examen in dit onderdeel bepaalt 
zich in hoofdzaak tot eenige werkstukken, 
waarin de moeilijkheden van het ambacht zijn 
neergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met h 
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geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel g bovendien door het 
maken van een opstel in verband met de ver
eischten in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de akte Nn. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het boekbinden en hand
vergulden aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar hebben 
bereikt, ten minste 6 jaar practisch werkzaam 
'.lijn geweest als boekbinder-handvergulder. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederlandsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken opstellen ; van de 
calculatie en van de wis- en natuurkunde ; een 
en ander in verband met het ambacht van den 
boek binder-hand vergulder ; 

b. kennis van de toepassing van schutbladen 
bij verschillende bin:iwijzen, en van hun voor
en nadeelen; kennis van dé verschillende for
maten betreffende het vouwen en brocheeren 
van boeken; 

c. kennis van de bewerking van den rug : 
halflinnen, half leer en half fransch ; 

d. eenige kennis van de geschiedenis van 
het boek en van den boekband, benevens kennis 
van de oude en nieuwe bindmethodt-n en van 
de bandversieringen in het algemeen; 

e. kennis van de materialen, welke bij het 
boekbinden en hand vergulden worden gebruikt; 

f. kennis van de kleurenleer en van do leer 
der gulden snede, in verband met het · boek
binden en handvergulden ; 

g. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het boekbinden-handvergulden 
aan de scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid 
geeft ; geschiktheid om de verkregen kennis aan 
een groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 

h. eenige kennis omtrent veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van eerste . 
hulp bij ongevallen; 

j. vaardigheid in het maken van werk
t eekeningen ; 

k. vaardigheid in het · maken van werk
stukken op het gebied van het boekbinden
handvergulden, en het ontwerpen van een een
voudige plat- en rugversiering voor handver
g ulden. 

TOELICHTING . 

a. onder ca\culatie wordt verstaan het 
maken van een eenvoudige pr~isberekening ; 
d e kennis der wiskunde zal blijken in het be
rekenen van het materiaalverbruik bij groote 
oplagen ; de kennis der natuurkunde betreft 
de invloeden van temperatuur en vochtigheid 
op ·materialen; 

e. deze kennis wordt beoordeeld naar ver, 
schillende aanwezige monsters ; 

/. de verdeeling bij het vergulden van plat 
en rug en het toepassen der kleuren ; 

''Î, het maken van uits lagen voor cartonnage
werk en ten minste één teekening uit te voeren 
in inkt, benevens één in potlood, met toepassing 
van vlakke tinten; 

k. het plakken van een oud boek met platen 
en kaarten ; het maken van een kantoorboek 
met springrug ; het vervaardigen van een fijnen 
linnen- en half franschen band met handver
gulding ; het maken van een geheel lederen 
band met gecisele:irde goudsnee, gestoken ka
pitaal, zijden schutblad en plat- en rugver
siering met behulp van bogen, stempels en rollen, 
benevens op- en inlegwerk van leer ; het maken 
van een perkamenten band met handvergul
ding, een album met verfsnede (voorkant hol
snede), waarop handvergulding ; het marmeren 
van leer en beitsen ; het maken van een porte
feuille met- stofkleppen van zijde ; van een luxe 
doos met hals en vakken, met zelf gemaakt 
stijfselmarmer ; 

het examen in dit onderdeel bepaalt zich in 
hoofdzaak tot eenige werkstukken, waarin de 
moeilijkheden van het ambacht zijn neergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met h 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel g bovendien door het 
maken van een opstel in verband met de ver
eischten, in onderdeel a omschreven. · 

Programma voor de akte No. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor. het geven 

van onderwijs in het kleermaken aan inrich
ti~gen, bedoeld in art. ll der Nijverheidsonder
WIJswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moeten de candidaten na den aanvang van het 
jaar, waarin zij den leeftijd van 17 jaar h'ebben 
bereikt, ten minste 6 jaar practisch werkzaam 
zijn geweest als kleermaker. 

De vert-ischten zijn : 
a. kennis yan de Nederl~ndsche taal, te 

beoordeelen naar de te maken opstellen ; van de 
wiskunde, van calculatie en van de nat-uur
kunde ; een en ander in verband met het am
bacht van den kleermaker ; 

b. kennis van ver5chillende stoffen. noodig 
tot het vervaardigen van kleeding, alsmede 
van de voornaamste bontsoorten : hunne her
komst, eil!'enschnppen, gebreken en verzorging, 
ook wat net gebruik van bederfwerende mid
d1>len betreft ; 

c. kennis van de gereedschappen, bij den 
kleermaker in gebruik ; 

d. eenille kennis van den bouw van het 
menschelijk lichaam ; van de vormverandering, 
die het, bij beweging ondergaat, en van het ver
band tusschen de kleeding en deze vorm
verandering ; 

e. eenige kennis van de leer der proportiën 
van de menschelijke figuur ; 

/. kennis van de meest voorkomende af
wijkingen van den normalen lichaamsbouw en 
van de noodzakelijk aan te brengen wijzigingen 
in de normale patronen tot het verkrijgen der 
patronen voor abnormale gestalten ; 

kennis van de voornaamste fouten, welke bij 
de verschillende kleedingstukken kunnen voor
komen en het verhelpen dezer fouten ; 

g. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in het kleermaken aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelep ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet; 
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k. eenige kennis omtrent veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij ongevallen ; 

j . vaarwgheid in het ma.a.tnemen en patroon
teekenen van alle soorten bovenkleedlng voor 
dames, heeren en kinderen ; uniformen, gala
kleeding en ambtsgewaden volgens verschil
lende systemen naar model en modeplaat ; 

k. va.arwgheid in het maken van alle soorten 
heeren- en kinderbovenkleeding ; damesmantels 
en mantelcostuums. 

TOELICHTING. 

b. dit onderdeel wordt geëxamineerd aan 
de hand van aanwezige textielgrondstoffen en 
-producten en bontsoorten ; 

h . dit onderdeel wordt, voor zoover noodig, 
met behulp van afbeeldingen geëxamineerd ; 

k. het onderzoek in rut onderdeel bepaalt 
zich in hoofdzaak tot één werkstuk, we.arm de 
moeilijkheden van het ambacht zijn neergelegd. 

Het examen in de onderdeelen a tot en met h 
geschiedt mondeling, voor zoover noodig met 
vaardig uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel g bovenwen door het 
maken van een opstel, in verband met de ver
eischten, in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de aanteekening voor 
vakteekenen op de akte No 

is vervallen. 
(Deze a.a.nteekening, geplaatst op de akte No, 

gaf (en blijft ~even) bevoegdheid voor het geven 
van onderwiJS in het vakteekenen voor kleer
makers aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der Nijverheidsonderwijswet.) 

Programma voor de aanteekening voor uniformen, 
galakleeding en ambtsgewaden op de akte No 

is vervallen. 
(Deze aanteekening, geplaatst op de akte No, 

gaf (en blijft $even) bevoegdheid voor het geven 
van onderwiJs in het maken van uniformen, 
galakleewng en ambtsgewaden aan inrichtingen, 
bedoeld in art. 11 der Nijverheidsonderwijswet.) 

Programma voor de akte Np. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het schoenmaken aan inrich
tingen, bedoeld in art. 11 der Nijverbeidsonder
wijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen. 
moeten de candida.ten na den aanvang van het 
ja.ar, waarin zij den leeftijd van 17 ja.ar hebben 
bereikt, ten Jrunste 6 jaar pra.ctisch werkzaam 
zijn geweest als schoenmaker. 

De vereischten zijn : 
a. kennis van de Nederla.n.ische taal, te 

beoordeelen na.ar de te maken opstellen, van de 
wiskunde, van calculatie, van de natuur- en 
werktuigkunde ; een en ander in verband met 
het ambacht van den schoenmaker ; 

b. kennis van de verschillende ledersoorten, 
houtsoorten, spinstoffen en andere materialen 
en fournituren, hunne herkomst, bereiding, 
sortiment, eigenschappen, gebreken, gebruik 
en verwerking ; 

c. kennis van de voornaamste machines 
en van de gereedschappen, b~j den schoen
maker in gebruik ; 

d. kennis van de bev3stigingsmethoden en 
de samenstelling van onder- en bovenwerken ; 

e. kennis van de samenstelling van het 
menschelijk lichaam, speciaal van de onderste 
ledematen, ook wat betreft de functie en de 
leer der verhoudingen ; van het maatnemen 
en leestenmaken, een en andcir in verband met 
de beschoeiing van den normalen voet ; 

/. kennis van de eisohen van doeltreffend 
onderwijs in het schoenmaken aan de scholen, 
waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; ge
schikt,heid om de verkregen kennis aan een groep 
van leerlingen mede te deelen ; een en ander in 
verband met het bepaalde in art. 38 der wet ; 

g. eenige kennis omtrent veiligheids- en 
gezondheidsmaatregelen, alsmede van eerste 
hulp bij on~evallen ; 

k. vaarwgheid in het maken van modellen 
en patronen voor onder- en bovenwerken naar 
leesten; 

j. vaardigheid in het snijden en vervaar
wgen van schachten en onderwerken, naar ver
schillende band- en machinale bevestigings
methoden. 

TOELICHTINO. 

b en c. Het examen geschledt aan de hanrl 
van aanwezige materialen, fournituren, ma
chines en gereedschappen ; 

e. het examen handelt voornamelijk over 
den bewegin~stoestel, het zenuwstelsel en bloed
vatenstelsel in het bijzonder met betrekking tot 
de onderste ledematen ; over de beenderen, 
gewrichten, banden, spieren, de huid en de 
nagels ; het nemen en noteeren der maten en 
het overbrengen der maten op de leest ; over 
leestvormen en -typen, in verband met den voet 
en het soort van schoeisel ; 

h . . ·het examen bestaat in het vervaarwgen 
van modellen voor alle onderdeelen van onder
werken en schachten, voor ten minste twee 
paren dames- en heerenleesten ; 

j. het examen bestaat in het vervaiirdigen 
van twee paren schachten, dames- en heeren
werk ; van een paar onderwerken geheel met 
de hand, en van een paar onderwerken met 
behulp van machines ; van verschillende onder, 
deelen en samenstellingen van onderwerken 
en schachten. 

Het exa.meo in de onderdeelen a tot en 'met g 
geschiedt mondeling, voor zoover noowg met 
vaarwg uit te voeren schetsen op het school
bord ; in het onderdeel f bovendien door het 
maken van een opstel, in verband met de ver
eiscbten, in onderdeel a omschreven. 

Programma voor de aanteekening voor 
vakteekenen op de akte N p 

is vervallen. 

(Deze aanteekening, geplaatst op de akte Np, 
gaf (en blijft geven) bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in het vakteekenen voor schoen
makers aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der 
Nijverheidsonderwijswet.) 

Programma voor de aanteekening voor 
orthopaedisch schoenmaken op de akte N p 

is vervallen. 

(Deze a.anteekening, geplaatst op de akte p, 
gaf (en blijft ~even) bevoegdheid voor het geven 
van onderwiJs in orthopaedisch schoenmaken 
aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 der ijver
heidsonderwijswet.) 
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Programma voor de akte Nq. 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in dameskleedermaken in zijn 
geheelen omvang aan inrichtingen, bedoeld in 
art. 11 der Nijverheidsonderw1jswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate in het bezit zijn der akte Na, 
en een bewijs kunnen overleggen, dat zij na het 
behalen dier akte gedurende ten minste twee 
jaar op een atelier (X) werkzaam is geweest. 

De vereischten zijn : 
a. grondige kennis van de practische en 

aesthetische eisohen, waaraan kleeding moet 
voldoen; 

b. grondige kennis van het berekenen van 
hoeveelheid en priis van het onder e 1 genoemde; 

c. eenige kennis van het historisch costuum ; 
d. kennis van de eischen van doeltreffend 

onderwijs in het dameskleedermaken aan de 
scholen, waarvoor deze akte bevoegdheid geeft ; 
geschiktheid om de verkregen kennis aan een 
groep van leerlingen mede te deelen ; een en 
ander in verband met het bepaalde in art. 38 
der wet ; eenige kennis van de inrichting van 
leerlokalen en ateliers ; 

e. vaardigheid in : 
1. het patroonteekenen, knippen, passen en 

naaien van alle voorkomende vrouwen- , meis
jes- en kinderbovenkleeding ; 

2. het verstellen, het versieren met hand
en machinewerk van de onder 1 genoemde 
kleeding; 

3. het uit het geheugen schetsen van een 
vooraf gezien kleedingstuk ; 

4. het teekenen, zoo noodig wijzigen, van 
een eenvoudige ornamentale samenstelling voor 
de onder 1 genoemde kleeding, en het op stof 
brengen van een teekening. 

TOELIOHTING. 

(X) bij voorkeur op een bedrijfsatelier: 
a. stof, snit, kleur en versiering, in verband 

met persoon, doel en jaargetijde; 
e. 1. het patroonteekenen zoowel op papier 

als op het zwarte bord ; de kleeding naar maat, 
model of modeplaat ; 

3. zoowel op papier als op het zwarte bord. 
Het examen in de onderdeelen a end geschiedt 

s chriftelijk en mondeling ; in de onderdeelen b 
en c uitsluitend mondeling. 

Bij het beoordeelen van de candidate wordt 
niet alleen op vakkennis, doch ook op algemeene 
ontwikkeling gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige grondstoffen en weefsels, voor
werpen, gereedschappen en afbeeldingen. 

Programma voor de akte Nr. · 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in het lingerievak in zijn geheelen 
omvan~ aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der NiJverheidsonderw1jswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de can_didate in het bezit zijn der akte Na, 
en een bemJs kunnen overleggen, dat zij na het 
behalen dier akte gedurende ten minste één jaar 
op een atelier (X) werkzaam is geweest. 

De vereischten zijn : 
a. grondige . kennis van de practische en 

aesthetische l!ischen, waaraan de kleeding moet 
voldoen; 

b. grondige kennis van het be~ekenen van 

hoeveelheid en prijs van het onder d 1 en 2 
genoemde; 

c. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen, waar
voor deze akte bevoegdheid geeft ; geschiktheid 
om de verkregen kennis aan een groep van leer
lingen mede te deebn ; een en ander in verband 
met het bepaalde in art. 38 der wet ; eenige 
kennis van de inrichting van leerlokalen en 
ateliers; 

d. vaardigheid in : 
1. het pa.troonteekenen, knippen, passen en 

naaien van alle voorkomende vrouwen-, mannen
en kinderonderkleeding ; van bovenkleeding 
voor kinderen tot en met den leeftijd van zes 
jaar; 

2. het breien en haken van kleedingstukken 
en eenige soorten brei- en haakwerk, geschikt 
voor bovenkleeding .en afwerking; 

3. het verstellen, versieren met hand- en 
machinewerk van huishoudgoed en van de onder 
1 en 2 genoemde kleeding ; 

4. het strijken en opvouwen van nieuw 
lijfgoed; 

5. het uit het geheugen schetsen van een 
vooraf gezien kleedingstuk ; 

6. het teekenen, zoo noodig wijzigen, van 
een eenvoudige ornamentale samenstelling 
of letter van het onder 1 genoemde ; en het op 
stof brengen van een teekening. . 

TOELIOHTING. 

(X) hij voorkeur een bedrijfsatelier: 
a. stof, snit, kleur en versiering in verband 

met persoon, doel, jaargetijde ; 
d. 1. het patroonteekenen, zoowel op pa-

. pier als op het zwarte bord ; de kleeding naar 
maat, model of modeplaat ; hieronder ook te 
rekenen kapmantels, matiné's sportblouses 
en bustehouders ; 

2. naar uitgevoerd of geknipt model ; 
3. zoowel op papier als op het zwarte bord. 
Het examen in de onderdeelen a en c geschiedt 

schriftelijk en mondeling; in onderdeel b uit
sluitend mondeling. 

Bij het beoordeelen van de candidat':l wordt 
niet alleen op vakkennis, doch ook op alge
meene ontwikkeling gelet .. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige gronstoffen en weefsels, voor
werpen, gereedschappen en afbeeldingen. 

Programma voor de akte Ns. 

Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 
van onderwijs in fraaie handwerken en kunst
naaldwerk aan inrichtingen, bedoeld in art. 11 
der Nijverheidsonderwijswet. 

Om aan het examen te kunnen deelnemen, 
moet de candidate den leeftijd van 23 jaar be
reiken of bereikt hebben in het jaar, waarin het 
examen wordt afgelegd. 

De vereischten zijn : 
a. eenige kennis van de decoratieve kunst, 

in het bijzonder op het gebied van kanten, 
naald- en weef werk ; eenige kennis van heraldiek 
en kleurenleer ; 

b. eenige kennis van grondstoffen, weefsels 
en_ materialen, de kenmerken vaP deugrlelijk
he1d, voor zoover die zonder scheikundige 
proeven zijn vast te stellen ; · 

c. grondige kennis van de practische en 
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aesthetische eischen, waaraan stoffen en mate
rialen moeten voldoen ; 

d. ~rondige kennis van het berekenen van 
hoeveelheid en prijs van het onder f 2 genoemde; 

e. kennis van de eischen van doeltreffend 
onderwijs in de vakken en aan de scholen, waar
voor deze akte bevoegdheid geeft ; geschikt
heid om de verkregen kennis aan een groep van 
leerlingen mede te deelen ; een en ander in ver
band met het bepaalde in art. 38 der wet ; 

f. vaardigheid in: 
l. alle voorkomende technieken op onaf

gedeelde en afgedeelde stof ; 
2. alle voorkomende technieken, waardoor 

stoffen ontstaan, met uitzondering van weven 
en kloskant-, waarvan slechts eenige elementaire 
kennis wordt gevraagd ; 

3. het opmaken en afwerken van verschil
lende voorwerpen ; 

4. het ontwerpen van een eenvoudige ver
siering voor een gegeven bestemming in een 
door de candidate te kiezen techniek ; alsmede 
het maken van een werkteekening in kleur van 
een gedeelte van het ontwerp ; het op stof 
brengen van de teekening ; 

5. het schetsen van een te versieren voor
werp of kleedingstuk en het uitslaan der te 
versieren onderdeelen ; 

6. het teekenen van letters, waardigheids
en rangteekens, het samenstellen van mono
grammen. 

TOELICHTING. 

f. 2. te werken naar staal of teekening; 
5. zoowel op papier als op het zwarte bord. 
Het examen m de onderdeelen a ene geschiedt 

schriftelijk en mondeling ; in de onderdeelen b, 
c en d uitsluitend mondeling. 

Bij het beoordeelen van de candidate wordt 
niet alleen op vakkennis, doch ook op algemeene 
ontwikkeling gelet. 

Het examen wordt afgenomen aan de hand 
van aanwezige grondstoffen, weefsels en voor
werpen, gereedschappen, materialen en afbeel
dingen. 

23 l,faart 1925. BESLUIT tot aanwijzing, over
eenkomstig artikel 170 der hooger-onder
wijswet van de Stichting "Leidsch Univer
siteitsfonds", gevestigd te Leiden, als 
bevoegd om biJ de faculteit der rechts
geleerdheid aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden een bij zonderen leerstoel te vestigen. 
s. 102. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 5 
Februari 1925, n°. 4283, afdeeiing H ooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van .State gehoord (advies van 
10 Maart 1925, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Maart 1925, n°. 1030, 
Afdeeling Hoog.er Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de stichting "Leidsch Universiteitsfonds", 

gevestigd te Leiden, aan te wijzen als bevoegd 
om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen 
leerstoel te vestigen, opdat door den daarvoor te 

' benoemen hoogleeraar onderwijs worde gegeven 
in de wijsbegeerte van het recht. 

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

's -Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De l,lini.~ter van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Trr. DE VISSER. 
(Uitgeg. 14 April 1925.) 

23 Maart 1925. BESLUIT, houdende uitvoe
ring van de Tariefwet 1924 (Staatsblad 
n°. 568), voor zooveel betreft de vrij
dommen van invoerrecht en statistiek
recht. S. 103. 

WIJ WILHELML A, ENZ. 
Op de voordracht van Onze :Ministers van 

Financiën en van Arbeid, H andel en Nijver
heid van 29 Januari 1925, n°. 115, Afd. Invoer
rechten, en van 11 Februari 1925, n°. 1528, 
Afd. H andel en Nijverheid ; . 

Gelet op de artikelen 14, 15, 16, 17, 18 en 19 
der Tarip.fwet 1924 (Staatsblad n°. 568), artikel 
3, letter a, 3°., 4°., 5°. en 6°., en d, der Wet 
op het Statistiekrecht (Staatsblad 1921, n°. 55), 
zooals deze bij artikel 35 der voormelde Tarief
wet is gewijzigd, Bijzondere bepaling II op 
post n°. 85, Bijzondere bepaling II op post 
n°. 97, Bijzondere bepaling 3 op post n°. 120 
en Bijzondere bepaling 3, letter a, op post 
no. 150 van het bij genoemde Tariefwet be
hoorend Tarief ; 

Den Raad v.an State gehoord (advies van 
3 Maart 1925, no. 38); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 Maart 1925, n°. 108, 
Afd. Invoerrechten, en van 17 Maart 1925, 
n°. 3123, Afd. Handel en Nijverheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Artikel 14 der wet. 
Art. 1. De goederen, waarvoor aanspraak 

op vrijdom bestaat volgens art. 14 der Tarief
wet worden onderscheiden in twee categorieën, 
te weten: 

a. goederen, waarvan bij den uitvoer be
kend is, dat zij binnen twee jaar na den uit
voer in onverwerkten staat wederom zullen 
worden ingevoerd ; 

b. goederen, waarvan bij den uitvoer niet 
bekend is, dat zij binnen den termijn en in den 
staat genoemd onder letter a, wederom zullen 
worden ingevoerd. 

2. Voor de goederen, bedoeld bij art. 1, 
letter a, van dit besluit, wordt de vergunning 
tot vrijen wederinvoer verleend door den in
specteur der invoerrechten, in wiens dienst
kring belanghebbende woont of gevestigd is, 
of door den inspecteur, in wiens dienstkring 
de goederen ten uitvoer worden ingeladen. 

De aanvraag om vrijdom houdt een duide
lijke en nauwkeurige omschrijvin~ der goederen 
in en vermeldt voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde der goederen, 
alsmede bijzondere kenteekenen of andere aan-
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wijzingen voor de erkenning Yan hunne een
zelvigheid bij den wederinvoer ; 

b. de plaats waar de goederen zich bevinden; 
c. de redenen, waarom de goederen naar 

het buitenland worden gezonden ; 
d. het vervoermiddel, waarmede de ver

zending plaats zal vinden. 
De inspecteur verleent de vergunning tot 

vrijen wederinvoer alleen, indien de goederen 
van herkenningsteekenen kunnen worden voor
zien of door opneming van afmetingen, ge-
1vicht of andere aanwijzingen voldoende zeker
heid voo1 de erkenning van hunne eenzelvig
heid kan worden verkregen. 

Vóór den uitvoer vergelijken de ambtenaren 
der invoerrechten de goederen met de om
chrijving en de bijzonderheden, welke in de 

vergunning zijn vermeld en stellen zij hierom
trent, alsmede nopens de genomen maatregelen 
tot vaststelling der eenzelvigheid, eene ver
klaring op die vergunning, welke zij daarna 
weder aan belanghebbende teruggeven om te 
dienen bij den wederinvoer. 

De goederen worden bij den wederinvoer 
alleen dan met vrijdom toegelaten, indien zij 
tijdens het verblijf buitenslands geenerlei be
werking of verwerking hebben ondergaan, de 
aangebrachte herkenningsteekenen no$ aan
wezig zijn en overigens de eenzelvigheid vol
doende vaststaat. 

3. Voor de goederen, bedoeld bij art. 1, 
letter b, van dit besluit, wordt de vergunning 
tot vrijen invoer verleend door den inspecteur 
over de losplaats, waar de goederen zijn aan
gebracht. De aanvraag tot vrijdom houdt een 
duidelijke en nauwkeurige omschrijving der 
goederen in en vermeldt voorts : 

a. de hoeveelh!'lid en de waarde der goede
ren; 

b. de plaats, waar de goederen zich be
vinden; 

c. den dag waarop, het vervoermiddel waar
mede en het land en de plaats waarheen de 
goederen werden afgezonden, onder vermelding 
tevens langs welk laat ste kantoor of uiterste 
wacht dt> goederen werden uitgevoerd ; 

d. den naam van dengene, voor wien de 
goederen bestemd waren ; 

e. de reden der terugkomst vail de goederen 
met vermeldin$ van de overgelegde bescheideff 
of andere bewiJsstukken, waaruit de eenzelvig
heid en het in onbewerkten en onverwerkten 
staat terugkomen der goederen kan blijken ; 

/. een verklaring, dat belanghebbende des
gevraagd bereid is tot het geven van inzage 
van boeken of andere bescheiden, waaruit de 
aanspraak op vrijdom kan blijken; 

g. verdere bijzonderheden, die voor eep 
richti$e beoordeeling der zaak noodig of wen
scheliJk zijn. 

De inspecteur verleent de vergunning tot 
vrijen wederinvoer alleen, indien te zijnen ge
noegen wordt aangetoond, dat de goederen 
binnen den bij de wet gestelden termijn in 
onbewerkten en onverwerkten staat weder 
worden ingevoerd, dat zij uit het vrije verkeer 
zijn uitgevoerd en aan of ten behoeve van den 
oorspronkelijken exporteur worden · terugge
zonden. 

4. Voor goederen, die met vrijdom, af
schrijving of teruggaaf van accijns of invoer
recht ziJn uitgevoerd, wordt geen vrijdom 

1 volgens art. 1 van dit besluit verleend, alvorens 
de tengevolge van den uitvoer niet geheven of 
a lstoen teruge:egeven som is betaald of terug
betaald of -de betaling daarvan is ver
zekerd. 

Belanghebbende is verplicht bij zijne aan
vrage om vrijdom de noodige opgaven te ver
strekken ter vaststelling van de volgens dit 
artikel verschuldigde bedragen. 

5. Gouden en zilveren werken, vallende 
onder art. l , letter b, van dit besluit, waarvoor 
vrijdom wordt gevraagd, worden op den voet 
van art. 71 der wet van 18 September 1852 
(Staatsblad n°. 178), laatstelijk gewijzigd bij die 
van 20 ,Juni 1924 (Staatsblad n°. 305), naar het 
kantoor van den waarborg overgebracht. Zijn 
de werken indertjjd met teruggaaf van belasting 
uitgevoerd, dan worden zij overgebracht naar 
het kantoor, waar zij . voor uitvoer zijn afge
stempeld. 

In de aangifte volgens art. 70 van genoemde 
wet, wordt vermeld, dat voor de goederen 
vrijdom volgens art. 14 der Tariefwet wordt 
gevraagd en, wanneer de goederen indertijd 
met teruggaaf van belasting zijn uitgevoerd, 
de datum en het nummer van het document, 
waarmede de uitvoer plaats had. 

De ambtenaren van den waarborg stellen, 
na vergelijking der ioederen met den volghrief 
en eventueel met het document, waarop de 
uitvoer plaats had, van hunne bevinding eene 
verklaring op dien volgbrief. 

De vergunning tot vrijen invoer wordt ver
leend overeenkomstig . het bepaalde bij art. 3 
van dit besluit, nadat uit de verklaring op den 
volgbrief is gebleken, dat hiertegen bij de 
ambtenaren van den waarborg geen bezwaar 
bestaa t. 

Artikel 15, letter a, 
der wet. 
6. Voor de goederen, welke worden inge

voerd om hier te lande een verwerking te onder
gaan en daarna weder te worden uitgevoerd, 
kan de vergunning tot vrijdom van invoerrecht 
door of vanwege Onzen Minister van Financiën, 
onder door hem te stellen voorwaarden worden 
verleend, indien voldoende maatregelen tot 
vaststelling der eenzelvigheid der goederen 
kunnen worden genomen. 

Voor weder uit te voeren goederen, die hier 
te lande eenige bewerking of herstelling moeten 
ondergaan en voor weder uit te voeren teeke
ningen, ontwerpen en modellen, ingevoerd om 
daarnaar hier te lande werken of voorwerpen 
te vervaardigen of samen te stellen, wordt de 
vergunning tot vrijdom van invoerrecht ver
leend door den inspecteur der invoerrechten 
over de losplaats, waar de goedeten zijn itao -
gebracht. 

De aanvraag tot vrijdom houdt alsdan een 
duidelijke en nauwkeurige omschrijving der 
goederen in, en vermeldt voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde der goederen, 
alsmede bijzondere kenteekenen of andere aan-
,vijziqgen voor de erkenning van hunne een
zelvigheid bij den wederuitvoer; 

b. de plaats, waar de goederen zich be
vinden; 

c. den aard der bewerking of herstelling, 
c.q. het doel, waarvoor de teekeningen, ont
werpen en modellen moeten dienen ; 
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d. den naam en een nauwkeurige aanwijzing 
van de ligging der inrichting of van het pand, 
waar de bewerking of herstelling der goederen 
zal plaats vinden of waar de voorwerpen worden 
vervaardigd of samengesteld. 

De inspecteur verleent de vergunning tot 
vrijen invoer alleen, ind'en de goederen van 
herkenn'ngsteekenen kunnen worden voorzien 
of door opneming van afmetingen, gewicht of 
andere aanwijzingen, voldoende zekerheid voor 
de erkenning van hunne eenzelvigheid kan 
worden verkregen. 

Bij den invoer wordt voor de goederen, tee
keningen, ontwerpen of modellen, bedoeld bij 
het tweede lid van dit artikel, na aangifte 
volgens art. 120 der Algemeene wet van 26 
Aui:iustus 1822 (Sta"'tsblaà n°. 38) tegen zeker
heidstelling voor de invoerrechten een volg
brief afgegeven, waarin ·de bestemmingsplaats 
wordt vermeld. 

De volgbrief wordt gezuiverd en de zekerheid 
opgeheven zoodra het bewijs is geleverd, dat 
de bewerkte of herstelde goederen, de teeke
ningen, ontwerpen of modellen, waarvan de 
eenzelvigheid moet blijken overeenkomstig de 
voorschriften in de vergunning wrmeld, het 
Rij_k weder uitgevoerd zijn. 

De invoerrechten worden geheel of gedeelte
lijk ingevorderd wa.nneer het bewijs van uit
voer niet of slechts voor een gedeelte der 
goederen binnen 12 maanden na de afgifte van 
den volgbrief is geleverd. 

De vrijdom van invoerrecht voor goederen, 
vallende onder art. 15, letter a, der Tariefwet, 
kan door of vanwege Onzen Minister van Fi
nanciën, onder door hem te stellen voorwaar
den, ook worden verleend bij wijze van terug
gaaf van het bij den invoer betaalde invoer
recht. De goederen moeten dan binnen 12 
maanden na de betaling het Rijk weder zijn 
uitgevoerd. 

7. De vrijdom van invoerrecht voor goe
deren, vallende onder artikel 15, letter a, der 
Tariefwet, kan, in daartoe leidende gevallen, 
door of vanwege Onzen Minister van Financiën, 
onder door hem te stellen voorwaarden, door
loopend tot wederopzeggens worden verleend. 

Artikel 15. letters b 
en c, der wet. 
8. De vrijdom van invoerrecht voor de 

goederen, bedoeld bij art. 15, letters b en c, 
der Tariefwet, wordt verleend, hetzij door den 
inspecteur der invoerrechten, in wien& dienst
krin~ belanghebbende woont of gevestigd is, 
hetzij door den inspecteur, in wiens dienstkring 
de goederen ten uitvoer worden ingeladen, of, 
wanneer tev;ens een vergunning volgens art. 
13 van dit besluit wordt gevraagd, bij den 
inspecteur der invoerrechten over de losplaats, 
waar de vervaardigde voorwerpen ten invoer 
zullen worden aangegeven. 

De aanvraag om vrijdom houdt een duide
lijke en nauwkeurige omschrijving der goederen 
in en vermeldt voorts : 

a. de hoeveellieid en de waarde der goede
ren, alsmede bijzondere kenteekenen of andere 
aanwijzingen voor de erkenning van hunne 
eenzelvigheid bij den wederinvoer; 

b. de plaats, waar de goederen zich be
vinden; 

c. den aard der herstelling c.q. het doel, 

waarvoor de teekeningen, ontwerpen of mo
dellen moeten dienen ; 

d. het vervoermiddel, waarmede de ver
zending zal geschieden. 

De inspecteur verleent de vergunning tot 
vrijen wederinvoer alleen, indien de goederen 
van herkenningsteekenen kunnen worden voor
zien, of door opneming van afmetingen,'gewicht 
of andere aanwijzingen, voldoende zekerheid 
voor de erkenning van hunne eenzelvigheid 
kan worden verkregen. 

Vóór den uitvoer vergelijken de ambtenaren 
der invoerrechten de 1,oederen met de om
schrijving en de bijzonderheden, welke in de 
vergunning zijn vermeld en stellen zij hierom 
trent, alsmede nopens de genomen maatregelen 
tot vaststelling der eenzelvigheid eene ver
klaring op de vergunning, welke zij daarna 
weder aan belanghebbende teruggeven om te 
dienen bij den wederinvoer. 

De goederen worden bij den wederinvoer 
alleen dan met vrijdom toegelaten, ind;en de 
aangebrachte herkenningsteekenen nog aan
wezig zijn en overigens de eenzelvigheid vol
doende vaststaat. 

9. De vrijdom van invoerrecht voor goede
ren, vallende onder art. 15, letters b en c, der 
Tariefwet, kan, in daartoe leidende gevallen, 
door of vanwege Onzen Minister van Financiën, 
onder door hem te stellen voorwaarden, door
loopend tot wederopzeggens worden verleend. 
Artikel 16 der wet. 

10. De vergunning tot wederinvoer van ter 
bewerking naar het buitenland gezonden accijns
vrije goederen tegen betaling van het, volgens 
art. 16 der Tariefwet te berekenen, meerdere 
invoerrecht, wordt verleend door den inspecteur 
der invoerrechten over de losplaats, waar de 
goederen na de bewerking ten invoer zullen 
worden aangegeven. 

De aanvraag ter bekoming dezer vergunning 
houdt een duidelijke en nauwkeurige omschrij
ving der goederen in en vermeldt voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde der goede
ren, alsmede bijzondere kenteekenen of andere 
aanwijzingen voor de erkenning van hunne 
eenzelvigheid ; 

b. de plaats, waar de goederen zich be
~inden; 

c. de aard der bewerking, welke de goederen 
in het huitenland zullen ondergaan ; 

d. het vervoermiddel, waarmede de ver
zending zal plaats vinden ; 

e. een verklaring, dat belanghebbende des 
gevraagd bereid is tot het geven van inzage van 
boeken of andere bescheiden, waaruit bij den 
wederinvoer de waarde en hoeveellieid der 
goederen in den staat, waarin ze weder worden 
ingevoerd en in den staat, waarin ze werden 
uitgevoerd, kan blijken. 

De inspecteur verleent de gevraagde ver
gunning alleen, indien de goederen van her
kenningsteekenen kunnen worden voorzien of 
door opneming van afmetingen, gewicht of 
andere aanwijzingen .voldoende zekerheid voor 
de erkenning van hunne eenzelvigheid kan 
worden verkregen en zoo noodig voldoende 
maatregelen kunnen worden genomen tot vast
stelling van de waarde der goederen in den staat, 
waarin zij zich bij den uitvoer bevinden. 

Vóór den uitvoer vergelijken de ambtenaren 
der invoerrechten de goederen met de om-
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schrijving en de bijzonderheden, welke in de 
vergunning zijn vermeld, en stellen zij hier
omtrent, alsmede nopens de genomen maat
regelen tot vaststelling van de eenzelvigheid 
en waarde een verklaring op de vergunning, 
welke zij daarna aan belanghebbende terug
geven om te dienen b~j den wederinvoer. 

De vergunning is alleen geldig indien bij 
wederinvoer de aangebrachte herkenringstee
kenen nog aanwezig zijn en overigens de een
zelvigheid der g0ederen voldoende vast5taat . 

11. Bij den invoe1· van de bewerkte goederen 
levert belanghebbende de vergunning weder 
bij den inspecteur in, die op dit stuk zijn be
slissing nopens het aan invoerrecht te betalen 
bedrag stelt. , 

De aangever legt de vergunning vervolgens 
bij zijne ten kantore van den ontvanger volgens 
art. 120 der meerÎoenoemde Algemoene Wet 
in te leveren aangi te over. 

12. De vergunning tot wederinvoer van 
goederen tegen betaling van het volgens art. 16 
der Tariefwet te berekenen meerdere invoer
recht kan, in daartoe leidende gevallen, door 
of vanwege Onzen Minister van Financiën, 
onder door hem te stellen voorwaarden, 
doorloopend tot wederopzeggens worden ver-
leend. . 

Artikel 17 der wet. 
13. De vergunning tot invoer van goederen, 

die naar door ingezetenen des Rijks vervaar
digde teekeningen of modellen in het buitenland 
worden vervaardigd, tegen betaling van het 
bedrag, dat van de goederen verschuldigd zou 
zijn, indien bij het vaststellen der waarde het 
bedrag, dat gevormd wordt door de kosten van 
het vervaardigen dier teekeningen of modellen, 
buiten aanmerking werd gelaten, wordt ver
leend door den inspecteur der invoerrechten 
o,·er de losplaats waar de vervaardigde goederen 
ten invoer zullen worden aangegeven. 

De aanvraag ter bekoming van de vergun
ning houdt een duidelijke en namvkeurige om
schrijving der teekeningen of m0dellen in, 
waarnaar de goederen zullen worden vervaar
digd, en vermeldt voort~ : 

a. de plaats, waar de teekeningen of mo 
dellen zich bevinden ; 

b. een verklaring dat belanghebbende des
gevraagd bereid is tot het geven van inzage 
van boeken of andere bescheiden, waaruit de 
waarde der goederen bij den invoer en de 
kosten van vervaardiging kunnen blijken ; 

c. het vervoermiddel, waarmede de teeke
ningen en modellen zullen worden verzonden. 

De inspecteur verleent de vergunning alleen, 
indien voldoende zekerheid kan worden ver
kregen, dat de goederen naar de betreffende 
teekeningen of modellen zullen worden ver
vaardigd. De teekeningen en modellen kunnen 
daartoe van herkenningsteekenen worden voor
zien; c.q. kan door opneming van afmetingen, 
gewicht of andere aanwijzingen de eenzelvig-
heid der modellen worden verzekerd. · 

Vóór den uitvoer vergelijken de ambtenaren 
der invoerrechten de teekeningen en modellen 
met de omschrijving en de bijzonderheden, 
welke in de vergunning zijn vermeld en stellen 
zij hieromtrent, alsmede nopens de genomen 
maatregelen töt vaststelling van de eenzelvig
heid, een verklaring op de vergunning, welke 
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zij daarna aan belanghebbende teruggeven om 
te dienen bij den invoer der goederen. 

De vergunning is alleen geldig indien bij 
wederinvoer de aangebrachte herkennings
teekenen nog aanwezig zijn en de eenzelvigheid 
der goederen voldoende vaststaat. . 

14. Bij den invoer der vervaardigde goede
ren levert belanghebbende de vergunning weder 
bij den inspecteur in, die op dit stuk zijne 
beslissing nopens het aan invoerrecl;it te betalen 
bedrag stelt. 

De aangever legt de vergunning vervolgens 
bij zijne ten kantore van den ontvanger volgens 
art. 120 der meergenoemde Algemeene Wet 
in te leveren aangifte over. 

15. · De vergunning bedoeld bij art. 13 kan, 
'n daartoe leidende gevallen, door of van wege 
Onzen Minister van Financiën, onder door hem 
te stellen voorwaarden, doorloopend tot weder
opzeggens worden verleend. 

Artikel 18 der wet. 
16. De vrijdom van invoerrecht voor door 

Onzen Minister van Financiën aan te wijzen 
en naar door hem te geven voorschriften, zoo 
noodig te vermengen, chemicaliën, verfstoffen 
en andere zelfstandigheden van dien aard, be
noodigd als hulpmiddel in fabrieken en tra: 
fieken, wordt verleend door den inspecteur der 
invoerrechten, in wiens dienstkring de fab riek 
of trafiek gelegen is. 

De aa.nvraag om vrijdom houdt in : 
a. een duidelijke aanwijzing van de ligging 

der fabriek of trafiek onder vermelding van 
kadastrale sectie en nummer; 

b. de naam van het artikel, waarvoor vrij
dom wordt verlangd, alsmede een omschrijving 
van het doel, waarvoor het bij de werkzaam
heden in de fabriek of trafiek benoodigd is ; 

c. de hoeveelheid van het artikel, die jaar
lijks noodig wordt geacht. 

De inspecteur verleent de vergunning atleen, 
indien blijkt dat het artikel -uitsluitend als 
hulpmiddel bij de werkzaamheden in de fabriek 
of trafiek zal worden gebezigd en bepaalt 
daarbij mede, indien vermenging noodig rn, of 
de mengmiddelen zullen worden geleverd door 
den vrijdomgenietende of op zijne kosten van 
wege het Rijk. 

In de vergunning wordt door den inspecteur 
tevens bepaald de hoeveelheid, die per jaar met 
vrijdom kan worden ingeslagen, alsmede het 
minimum van eiken inslag. 

17. Bij den invoer van goederen, waarvoor 
vrijstelling wordt verlangd, wordt, na aangifte 
volgens a rt. 120 der meergenoemde Algemeene 
Wet, tegen zekerheidstelling voor de invoer
rechten een volgbrief afgegeven, waarin de 
bestemming der goederen wordt vermeld. 

Het vervoer der goederen naar de fa briek 
of trafiek geschiedt onder verzegeling. 

De inslag in de fabriek of trafiek heeft plaats 
onder toezicht van ambtenaren, die onderzoeken 
of de stof aan de voor den vrijdom gestelde 
eischen voldoet en in wier tegenwoordigheid 
de vermenging, zoo die is voorgeschreven, 
dadelijk plaats heeft . 

Bij schending der verzegeling of andere 
ambtelijk bevonden onregelmatigheid wordt de 
volgbrief niet gezuiverd en de gestelde zeker
heid in<Yevorderd. 

18. De met vrijdom ingeslagen, al dan niet 
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vermengde, stoffen mogen tot geen an~er do~l 
worden gebezigd dan waarvoor de vr1Jdom 1s 
verleend en mogen niet onverwerkt uit de 
fabriek of trafiek worden uitgeslagen. 

Het is mede verboden : 
10. de bijmengselen, va.n welker aan":ezi$• 

heid of toevoeging de vr1.1~om afhankel!Jk 1s 
gesteld, geheel of gedeeltehJk af te sch~1de:1 ; 

20. mengmiddelen te verstrekkPn, die met 
aan de gest,!llde eischen voldoen ; 

30_ middelen aan te wenden waardoor een 
deugdelijke vermenging kan worden belemmerd 
of belet, of waardoor de vermenging kan worden 
verijdeld. .. 

De inspecteur kan bJJ het verl~enen van . de 
vergunning tevens bepalen, dat m. de fa.bri!lk 
of trafiek geen distilleerketel aanwezig mag z1Jn, 
alsmede dat de met vrijdom ingesla$en stoffen 
na afwerking moeten worden verruetigd. . 

De vrijdomgenietende heeft voor de na.kommg 
dezer bepalingen zorg te dra.gen. 

19. De ontvanger der invoerrechten _of ac
cijnzen onder wiens kantoor de fabriek of 
trafiek gelegen is, houdt met betrekking tot_de 
met vrijdom ingeslagen goederen een rekenmg 
met den fabrikant of trafikant. 

Wanneer meer is ingeslagen dan de hoeveel
heid, waarvoor volgens d~. vergunning over het 
loopende kalenderjaar vr1Jdom kon worden ge
noten, wordt voor dat meerdere de volgbrief 
niet gezuiverd en het invoerrecht zoo noodig 
op de gestelde zekerheid verhaal~. . 

De vrijdomgenietende levert b1J het emde 
van het jaar ten kantore van den ontvang~r 
een schriftelijke en onderteekende opgave m 
van de hoeveelheid met vrijdom ingeslagen 
goederen, die bij den afloo~ van dat tijdvak nog 
ongebruikt voorhanden zijn. · 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in 
het volgend jaar bes?houwd en als z~odanig 
op de in het eerste hd bedoelde rekemng ge
bracht. 

Zoolang de voormelde opgave niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten. . 

De ambtenaren zijn bevoegd, met machti
ging van den ontva.n$er, te allen tijde de voor
handen met vrijdom rngesl_a.gen goeder n ~n de 
daaruit of daarmede bereide producten m de 
fabriek of trafiek op te nemen. 

20. De inspecteur, die de vergunning he_eft 
verleend, kan bij gebleken misbruik of po~g 
daartoe, alsmede bij het niet na.komen der hier 
gegeven voorschriften, den fabrikant of tra
fikant voor bepaalden of onbepaalden tijd d_e 
bevoegdheid ontzeggen om goederen met vriJ
dom van invoerrecht volgens art. 16 van 
dit besluit in zijn fabriek of trafiek in te 
slaan. 

21. Voor chemicaliën, verfstoffen en ander~ 
zelfstandigheden van dien aard, benoodigd ~~J 
landbouw, tuinbouw en veeteelt, kan de vriJ 
dom van invoerrecht door of van wege Onzen 
:tlfinister van Financiën, onder door hem te 
tellen voorwaarden, worden verleend. 

Artikel 19, letter a, 
der wet. 
22. Benoodigdbeden voor vlotten worden 

vrij van invoerrecht ten invoer toegelaten , 
voorzoover zij uitsluitend uit gebruikte voor
werpen best aan en dit desgevraagd bij de visi
tatie wordt, aangetoond. 

Artikel 19, letter d, 
der wet. 
23. De vervoermiddelen, bedoeld b~ art. 19. 

letter d. der Tariefwet, worden onderscheiden 
in vier categorieën, te weten : 

a. motorrijtuigen, die door ingezetenen des 
Rijks worden gebezigd; 

b. motorrijtuigen, niet vo~r duurzaam_ ver
blijf hier t.e lande bestemd, die met door mge
zetenen des Rijks worden gebezigd; 

c. spoorwagens en spoorwegrijtuigen, ge
bezigd in internationaal of grensverkeer, als
mede de tot tijdelijk gebruik hier te lande ge
huurde koel- en dergelijke spoorwagens; 

d. overige vervoermiddelen. 
Onder motorrijtui~en worden zoowel auto

mobielen a ls motorrijwielen versta.an. 
24. Voor motorrij t uigen van ingezetenen des 

Rijks moet bij binnenkomst hier te lande zeker
heid worden gesteld voor de eventueel va1!. het 
rijtuig ver ·ch:tldigde invoerrechten, tenZIJ de 
bestuurder voorzien is van een geldig nationali
t eitsbewijs, als bedoeld is bij het volgend artikel. 

Tot opheffing der zekerheid verleent de 
directeur der invoerrechten machtiging, indien 
hem binnen een ja.ar na den invoer wordt aan
getoond, dat het motorrijtuig té voren met 
betaling van invoerrecht werd ingevoerd of dat 
daarvoor geen invoerrecht verschuldigd was. 
Bij gebreke daarvan wordt het invoerrecht 
ingevorderd. 

25. Het nationaliteitsbewijs wordt aange
vraagd bij den ontvanger der invoerrech;ten of, 
ter plaat o waar geen ontvanger der mvoer
rechten gevestigd is, bij den ontvanger der 
accijnzen over de woonplaats van den belang
hebbende. 

De aanvraag ter bekoming van dit bewijs 
houdt in: 

a. naam en woonplaats van den aanvrager; 
b. voor zooveel automo bielen betreft: fa

brieksmerk, nummer van het cha.s is, aantal 
cylinders, motornummer, model van de carros
serie, aantal vaste en kla.pzitpla.a.tsen, naam van 
den fabrikant der carrosserie, kleur van het 
rijtuig en hoofdbekleeding daarvan; 

voor zooveel motorrijwielen betreft : fabrieks
merk, aantal cylinders, nummer van het frame 
en motornu=er; 

c. het land, waar het motorrijtuig vervaar
digd is, voor zooveel automobielen .. betreft, 
voor chassis en carrosserie afzonderliJ k; 

d. de plaats waar en de da.gen waarop het 
rijtuig ten behoeve van het vereischte onder
zoek kan worden opgenomen. 

De ontvanger geeft het nationaliteitsbewijs 
alleen af wanneer hem is gebleken, dat : 

10. voor zoover het motorrijtuig uit het 
buitenland afkom~tig is, het daarv:?or ve~scbul 
digd invoerrecht 1s betaald of b1J den mvoer 
zoodanig recht niet verschuldigd was ; 

2°. de automobiel een chassisnummer en 
een motornummer of het motorrijwiel een 
framenummer en een motornummer d raagt, 
welke nummers, voor ieder fabrieksmerk af
zonderlijk, seriesgewijze doorloopen en die zijn 
ingegoten, opgegoten of ingeslag_en op een naar 
zijn oordeel doeltreffende, hetZJJ door belang
hebbende, hetzij ambtshalve in de aanvrage te 
vermelden plaats van het motorrijtuig, op welke 
plaats geen andere nummers of sporen van ver
wijderde nummers mogen voorkomen. 
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Een nationaliteitsbewijs is slechts geldig voor 
een motorrijtuig, dat geheel aan de omschrijving 
in het bewijs beantwoordt en dat ter aange
duider plaatse geen andere of kennelijk gewij
zigde nummers of sporen van verwijderde 
nummers bevat. 

Onze 111:inister van Financiën kan bepalen, 
dat het nationaliteitsbewijs alleen geldig is, 
indien het motorrijtui~ is voorzien van een door 
hem vast te stellen nerkenningsteeken. 

Ook ingeval een motorrijtuig, waarvoor een 
nationaliteitsbewijs is afgegeven, naar het bui
tenland wordt verkocht, wordt dit bewijs on
geldig en is de eigenaar verplicht het vóór 
den uitvoer bij de ambtenaren der invoer
rechten in te leveren. 

Vervanging van in het ongereede geraakte 
nationaliteitsbewijzen kan slechts geschieden 
met vergunning van Onzen Minister van Fi
nanciën en tegen een door dien Minister te 
bepalen vergoeding. 

Invoer van een motorrijtuig op vertoon van 
een daarvoor niet geldig nationaliteitsbewijs is 
verboden. 

26. Voor motorrijtuigen van niet-ingezete
nen des Rijks moet bij binnenkomst hier te 
lande zekerheid worden gesteld voor de even 
tueel van het rijtuig verschuldigde invoer
rechten, tenzij de bestuurder voorzien is van een 
geldig triptiek of carnet de passages en douanes, 
afgegeven overeenkomstig de voorschriften van 
Onzen Minister van Financiën, of van een 
bewijs als bedoeld is in het laatste lid van dit 
artikel. 

Tot opheffing der zekerheid verleent de di
recteur der invoerrechten machtiging, indien 
hem binnen een jaar na den invoer wordt aan
getoond, dat het motorrijtuig zich wederom 
in het buitenland bevindt, bij gebreke waarvan 
het invoerrecht wordt ingevorclerd. 

De opheffing van een in geld gestelde zeker
heid kan, zonder voormelde machtiging, ge
schieden door den ontvanger langs wiens kan
toor het motorrijtuig binnen den genoemden 
termijn weder wordt uitgevoerd, voor zoover 
diens kas de terugbetaling van het aldaar of 
elders gestorte bedrag toelaat en de terug
betaling bij dien uitvoer wordt verzocht. 

Het invoerrecht is dadelijk invorderbaar, 
indien het motorrijtuig hier t e lande door inge
zetenen des Rijks wordt gebezigd of indien 
het in binnenlandsch verkeer tot vervoer, tegen 
betaling, van personen of goederen wordt ge
bezigd. 

Vordering van invoerrecht voor slechts tijde
lijk hier te lande verbleven motorrijtuigen, 
waarvoor de bij of ingevolge dit artikel ge
geven voorschriften niet in acht zijn genomen, 
kan slechts achterwege blijven met vergunning 
van Onzen Minister van Financiën en tegen 
betaling_ van een door dien Minister te bepalen 
vergoedmg. 

Voor motorrijtuigen van niet -ingezetenen des 
Rijks, ten aanzien waarvan overigens aan de 
eischen voor de afgifte van een nationaliteits
bewijs voldaan wordt, kan . door of vanwege 
Onzen voornoemden Minister een bewijs af
gegeven worden, dat voor de geheele toepassing 
van artikel 25, met uitzondering van het zesde 
lid, het nationaliteitsbewijs vervangt. Door 
overgang van het rijtuig in andere hP,nden ver
liest dit bewijs zijne geldigheid. 

27. De spoorwagens en spoorwegrijtuigen 
van binnenlandsche herkomst, gebezigd in 
internationaal of grensverkeer, zullen vrij ten 
invoer worden toegelaten, indien zij in het 
wagenpark van een Nederlandsche spoorweg
onderneming, die aan het bepaalde bij het 
laatste lid van dit artikel heeft voldaan, zijn 
ingescb reven. 

Als van binnenlandsche herkomst zullen ten 
deze zijn aan te merken zoowel de hier te lande 
vervaardigde spoorwagens en spoorwegrij
tuigen als die, ·waarvan het invoerrecht is be
taald. 

De niet van binnenlandsche herkomst zijnde 
spoorwagens en spoorwegrijtuigen, gebezigd in 
internationaal of grensverkeer, alsmede tot 
tijdelijk gebruik hier te lande uit het bmtenland 
gehuurde koel- en dergelijke spoorwagens zullen 
vrij ten invoer worden toegelaten, zoolang zij 
niet in het wagenpark van een Nederlandsche 
spoorwegonderneming zijn ingeschreven. 

Aanspraak op vrijdom volgens het eerste lid 
van dit artikel bestaat a.Jleen, voor zoover de 
spoorwegonderneming zich overeenkomstig door 
Onzen Minister van Financiën te geven voor
schriften verbonden heeft geen inschrijving van 
spoorwagens of spoorwegrijtuigen in haar wa
genpark te doen, alvorens het daarvoor ver
schuldigd invoerrecht is betaald of de vol
doening _ daarvan is verzekerd. 

28. De vervoermiddelen bedoeld bij letter d 
van art. 23 van dit besluit worden vrij van 
invoerrecht toegelaten, indien zij kennelijk van 
binnenlandsche herkomst of niet tot duurzaam 
verblijf hier te lande bestemd zijn en dit, 
desgevraagd, bij de visitatie wordt aange
toond. 

Als van binnenlandsche herkomst worden 
aangemerkt zoowel de vervoermiddelen, die 
hier te lande zijn vervaardigd als die, waarvan 
het invoerrecht is betaald. • 

Vervoermiddelen van ingezetenen des Rijks 
worden steeds geacht tot duurzaam verblijf 
hier te lande bestemd te zijn. 

Bij twijfel of voor een vervoermiddel, als in 
het eerste lid is bedoeld, aanspraak op vrij
stelling bestaat, kan de ontvanger van het kan
toor, waarlangs het vervoermiddel binnenkomt, 
of voor luchtvaartuigen de chef van den visi
tatiedienst op het vliegveld, zekerheid doen 
stellen voor het invoerrecht. 

Tot opheffing dîer zekerheid verleent de 
directeur der invoerrechten machtiging, indien 
hem binnen een jaar na den invoer voldoende 
aanwijzing is gedaan, dat aanspraak op vrij
dom bestaat, bij gebreke waarvan het invoer
recht wordt ingevorderd. 

De opheffing eener in geld gestelde zekerheid 
kan, zonder voormelde machtiging, geschieden 
door den ontvanger, langs wiens kantoor het 
vervoermiddel binnen den genoemden termijn 
wordt uitgevoerd, voor zoover diens kas de 
terugbetaling van het aldaar of elders gestorte 
bedrag toelaat, de terugbetaling bij den uitvoer 
wordt verzocht en het een vervoermiddel van 
een niet-ingezetene des Rijks betreft. 

Geen zekerheid wordt gevorderd ten aanzien 
van luchtvaartuigen van niet-ingezetenen des 
Rijks, waarvoor een geldig, volgens de voor
schriften van Onzen Minister van Financiën af
gegeven, carnet de passages en douanes ver
toond wordt. 
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Artikel 19, letter e, 
der wet. 
29. Goederen, welke door reizende personen 

tot hun persoonlijk gebruik gedurende de reis 
worden gebezigd, worden vrij van invoerrecht 
toegelaten, voor zoover zij kennelijk ten dienste 
van het bedrijf of beroep, tot het gerief of voor 
het genoegen van den reiziger gedurende de 
reis zijn of zullen worden gebezigd en dit, 
desgevraagd, bij de visitatie wordt aangetoond. 
Artikel 19, letter /, 

der wet. 
30. Monsters en stalen, voor zoover niet 

uit accijnsgoederen bestaande, worden vrij van 
invoerrecht toegelaten, indien blijkt, dat zij 
geen of een geheel onbeduidende handels
waarde hebben. 

Voor zoodanige monsters en stalen, welke 
bestaan uit goederen aan accijns onderworpen, 
bepaalt Onze Minister van Financiën, voor 
ieder accijnsmiddel afzonderlijk, de hoeveel
heid, welke vrij ten invoer kan worden toege
laten. Voor deze bestaat bovendien slechts 
aanspraak op vrijstelling, voor zoover de mon 
sters en stalen als zoodanig worden aan~egeven 
en bij visitatie blijkt, dat zij kennelijk uit
sluitend bestemd zijn om als handelsmonster 
te dienen. 
Artikel 19, letter g, 

der wet. 
31. Voor stalen en monsters met handels

waarde, ingevoerd door of ten behoeve van voor 
hun beroep reizende personen en bestemd om 
weder te worden uitgevoerd, wordt, behoudens 
inachtneming van den in art. 19, letter g der 
Tariefwet gestelden eisch van wederkeerigheid, 
op het grenskantoor of op het kantoor der in -
voerrechten ter losplaats of ter plaatse, waar het 
entrepot, waa~in de goederen zijn opgeslagen, 
gevestigd is, onder zekerheidstelling voor het 
invoerrecht, een transitopaspoort afgegeven. 

Het transitopaspoort houdt een juiste en 
nauwkeurige omschrijving der goederen in en 
vermeldt voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde der stalen 
of monsters ; 

b. de maatregelen, genomen tot vaststelling 
van de eenzelvigheid der goederen ; 

c. den tijd, binnen welken de wederuitvoer 
moet plaats hebben. 

Voor gouden en zilveren werken wordt het 
bepaalde bij de artt. 71, 83 en 84 der wet van 
18 September 1852 (Staatsblad n°. 178), laatste
lijk gewijzigd bij die van 20 Juni 1924 (Staat.s
blad n°. 305), in acht genomen. 

Het transitopaspoort wordt gezuiverd bij den 
uitvoer binnen den gestelden termijn, voor 
zoover de goederen op het document omschre
ven aanwezig zijn en de eenzelvigheid er van 
voldoende blijkt. Voor niet aanwezige goe
deren, alsmede voor goederen, waarvan de 
eenzelvigheid niet voldoende blijkt, wordt de 
gestelde zekerheid ingevorderd. 
Artikel 19, letter h, 

der wet, 1 alsmede 
art. 3, letter d, der 
Wet op het Statis
tiekrecht). 
32. De schippers van oiz,a"nRolllendL m:,,r

tuigen, vlotten hieronder begrepen, die op vrij-

stelling van invoerrecht, accijns en statistiek
recht voor tot verbruik aan boord aanwezige 
scheepsprovisiën of scheepsbehoeften aanspraak 
wenschen te maken, zijn verplicht dadelijk 
bij binnenkomst aan de met de inklaring of 
visitatie belaste ambtenaren eene schriftelijke 
opgave in duplo te doen van de voorhanden 
hoeveelheid dezer goederen van elke soort, 
met vermelding van de emballage, en die voor
raden, desgevraagd, aan genoemde am btenaren 
aan te wiJzen. 

Alle meer of elders dan ter aangewezen plaatse 
bevonden hoeveelheden worden als niet aange
geven behandeld ën van de vrijstelling uitge
sloten. 

33. Door of vanwege den inspecteur der 
invoerrechten over de plaats van binnenkomst 
wordt van de aangegeven hoeveelheden zooveel 
vrijgelaten als hem voor gebruik aan boord 
t\jdens de reis voor den duur van het verblijf 
hier t e lande in redelijken zin noodig voorkomt. 

De met de inklaring of visitatie belaste 
ambtenaren stellen nopens de vrijgelaten hoe 
veelheden eene aa,nteekening op de opgave, 
waarvan zij een exemplaar teruggeven. 

Bij vertraging in de reis kan de inspecteur 
der Ïnvoerrechten of zijn plaatsvervanger ter 
plaatse waar het schip zich alsdan bevindt, 
de vrijgelaten hoeveelheden verhoogen. 

34. Voor zoover de goederen te voren niet 
kennelijk uit het vrije verkeer hier te lande 
zonder eenige afschrijving of teruggaaf zijn 
uitgevoerd, mag de in tot.aal vrij tt> laten hoe
veelheid per hoofd der opvarenden, aan boord 
verbl~jvende passagiers hieronder begrepen, 
echter niet meer bedragen dan : 

a. 5 liter wijn , 
½ liter gedistilleerd, 
8 liter bier, 
2 kilogram suiker. 
5 kilogram vleesch of spek, 

50 sigaren of 100 sigaretten of ½ kilogram 
tabak, clan wel eene evenredige hoeveelheid 
van deze goederen te zamen, 

5 kilogram suikerhoudende goederen of ver-
duurzaamde levensmiddelen; . 

b. van andere soorten eene hoeveelheid 
waarvan het totaal der invoerrechten, acc~nzen 
en statistiekrechten per soort niet meer dan 
f 3 bed raagt. 

35. De niet vrijgelaten hoeveelheden moeten 
op de gewone wijze ten in - of doorvoer aange
geven worden, tt>nzij bij wederuitvoer met 
hetzelfde schip de wederuitvoer volgens regelen, 
door of vanwege Onzen 1\1:inister van Financiën 
te stellen, op aI1dere W\jze voldoende wordt 
verzekerd en de goederen inmiddels onder 
ambtelijk toezicht verblijven. 

Voor ter zee binnengekomen schepen wordt 
van cle aanwezigheid van niet vrijgelaten, als 
surplus-provisie aan te duiden hoeveelheden 
in de ~enerale verklaring melding gemaakt en 
kan biJ niet-nakoming van de bij of krachtens 
dit besluit gegeven voorschriften de afgifte 
van eene akte van afrekening en de uitklaring 
geweigerd worden. 

36. Behoudens door den inspecteur der 
inYoerrechten onder de noodige voorzieningen 
tegen misbruik te verleenen vergunning, is 
lossing zonder document ook van de vrjjge 
laten hoeveelheclen niet geoorloofd. 

37. Voor van inklaring vrijgestelde schepen 
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kan eene opgave als in artikel 32 is bedoeld, 
indien de v1Siteerende ambtenaren deze niet 
vragen, achterwege blijven, zoo per hoofd niet 
meer aanwezig is dan: 

a. 1 liter wijn, 
¼ liter ~edistilleerd, 
3 liter bier, 
½ kilogram suiker, 
2 kilogram vleesch of spek, 

25 sigaren of 50 sigaretten of ¼ kilogram 
tabak, dan wel eene evenredige hoeveelheid 
van deze goerl eren te zamen, 

½ kilogram suikerhoudende goederen, 
2 kilogram niet-suikerhoudende verduur

zaamde levensmiddelen ; 
b. van de verder voorhanden provisie eene 

hoeveelheid, waarvan de invoerrechten, ac
cijnzen en statistiekrechten te zamen niet meer 
dan f 0. 75 per goederensoort en dan f 3 in 
tot:1al bedragen ; 

c. van de niet onder letter a of b vallende 
scheepsbehoeften eene hoeveelheid, waarvan 
de gezamenlijke invoerrechten, accijnzen en 
statistiekrechten niet meer dan f 3 per goederen
soort en dan f 7.50 in totaal bedragen. 

Bij de bepa.ling van deze hoeveelheden 
blijven goederen, waarvan bewijsbaar is, dat 
zij te vmen uit het vrije verkeer hier te lande 
zonder eenige afschrijving of teruggaaf z~jn uit
gevoerd, -buiten aanmerking. 

Wat wijn, gedistilleerd, bier, sigaren, siga
retten en tabak betreft, tellen opvarenden be
neden 16 jaar niet mede. 

De inspecteur der invoerrechten over de 
plaats van binnenkomst kan de in het eerste 
Jid genoemde hoeveelheden voor bepaalde goe
deren of vaartuigen verminderen. 

De bepaling van artikel 36 is van toepassini,. 
38. De bepaling der hoeveelheden en goede

rensoorten, die als scheepsprovisiën en scheeps
behoeften op uitgaande Nederlandsche schepen 
voor vrijstelling van statistiekrecht in aan
merking komen, geschiedt door of vanwege den 
inspecteur der invoerrecht"n. 

Artikel 19, letter i, 
der wet. 
39. De vrijdom voor verhuis boedels, bedoeld 

bij art. 19, letter i, der Tariefwet, wordt ver
leend door den inspecteur der invoerrechten, 
in wiens dienstkring de goederen zullen worden 
vrijgemaakt. 

Bij de aanvraag om vrijdom wordt overge
legd : · 

a. een verklaring van het gemeentebestuur 
of eenige andere autoriteit, waaruit ten genoe
gen van den inspecteur blijkt, dat belangheb
bende zijn woonplaats van elders naar Neder
land overbrengt ; 

b. een lijst van alle goederen, behalve de 
gouden en zilveren werken, die tengevolge van 
de verhuizing worden over~ebracht, onver
schillig of daarvoor al dan met aanspraak op 
vrijdom bestaat ; 

c. een afzonderlijke lijst in tweevoud van de 
gouden en zilveren werken, die tengevolge van 
de verhuizing worden overgebracht. 

Gouden en zilveren werken moeten bij den 
invoer afzonderlijk zijn verpakt. 

De goederen worden bij den invoer gevisi
teerd en alleen met vrijdom toegelaten, voor 
zoover zij kennelijk tot een verhuisboedel be-

hooren, gebruikte voorwerpen zijn en in de 
bovengenoemde lijsten na.ar behooren zijn ver
meld. 

De inspecteur kan onder de noodige voor
zieningen in het belang van het toezicht be
palen, dat de visitatie van den verhuisboedel 
zal geschieden bij de aflading in de nabijheid 
van het pand, waarin de goederen zullen worden 
opgeslagen. 

Artikel 19, letter j, 
der wet . 
40. De vrijdom voor de goederen, bedoeld 

in art. 19, let ter j, der Tariefwet, wordt verleend 
door den inspecteur der invoerrechten, in wiens 
dienstkring de goederen zullen worden vrij
gemaakt. 

Bij de aanvraag om vrijdom wordt overge
legd: 

a. een verklaring, afgegeven door een no
taris of eenige andere autoriteit, waaruit ten 
genoegen van den inspecteur blijkt, dat, de 
goederen, zooals die op de onder b en c hierna 
genoemde lijsten zijn omschreven, door den 
belanghebbende uit een opengevallen nalaten
schap zijn ~eërfd ; 

b. een liJst van alle in te voeren goederen, 
beha,lve de gouden en zilveren werken, uit de 
nalatenschap afkomstig en door belanghebbende 
geërfd, onverschillig of daarvoor al dan niet 
aanspraak op vrijdom bestaat ; 

c. een afzonderlijke lijst in tweevoud van de 
in te voeren gouden en zilveren werken uit de 
nalatenschap afkomstig en door belanghebbende 
~eërfd. 

De in pecteur kan vorderen, dat hem vóór 
het verleenen der vergunning tevens wordt 
aangetoond, dat belanghebbende ingezetene 
des Rijks is. 

De gouden en zilveren werken moeten bij 
invoer afzonderlijk zijn verpakt en worden, 
met inachtneming der formaliteiten en voor
zorgsmaatregelen, bedoeld in het 7de Hoofd
stuk der wet van 18 September 1852 (Staatsblad 
n°. 178), laatstelijk gewijzigd bij die van 20 Juni 
1924 (Staatsblad n°. 305), aan het onderzoek 
der ambtenaren van den waarborg onderworpen. 

De goederen worden bij den invoer gevisi
teerd en alleen met vrijdom toegelaten, voor 
zoover zij kennelijk tot een nalatenschap be
hooren, gebruikt en geen handelsinventaris zijn 
en in de bovengenoemde lijsten naar behooren 
zijn vermeld. 

Artikel 19, letter k, 
der wet. 
41. De vrijdom voor uitzetten en bruids

en bruiloftsgeschenken, bedoeld in art. 19 
letter k, der Tariefwet, wordt, behoudens in
achtneming van den daarin gestelden eisch van 
wederkeerigheid, verleend door den inspecteur 
der invoerrechten, in wiens dienstkring de 
goederen zullen worden vrijgemaakt. 

Bij de aanvraag om vrijdom wordt overge-
legd: . 

a. een verklaring van het gemeentebestuur 
of eenige andere bevoegde autoriteit, waaruit 
ten genoegen van den inspecteur blijkt, dat 
degene voor wien de goederen bestemd zijn, 
komende uit den vreemde, met een ingezetene 
des Rijks in het huwelijk zal treden of is ge
treden; 
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b. een lijst van alle goederen, die tot den 
uitzet of de geschenken, welke naar Nederland 
worden overgebracht, behooren, onverschillig 
of da,arvoor al dan niet aanspraak op vrijdom 
bestaat. 

De goederen worden bij den invoer gevisi
teerd en alleen dan met vrijdom toegelaten, 
voor zoover zij kennelijk tot een uitzet behooren 
of als bruids- en bruiloftsgeschenken kunnen wor
den aangemerkt, niet bestaan uit voedings- en 
genotmiddelen, manufacturen aan het stuk of 
andere goederen, die zonder verwerking voor 
part.iculieren niet bruikbaar zijn, en in de 
bovengenoemde lijsten naar behooren zijn ver
meld. 

Artikel 19, letter l, 
der wet. 
42. De vruchten en gewassen, alsmede de 

voorwerpen, bedoeld bij art. 19, letter l, der 
Tariefwet, worden, voor zooveel noodig met 
inachtneming van den daarin aan het slot van 
het tweede lid gestelden eisch van wederkeerig
heid en behoudens het bepaalde bij het tweede 
lid van dit artikel, vrij van invoerrecht toege
laten, mits de invoer geschiedt tusschen zonsop
en zonsondergang en voor zoover de voorwer
pen betreft, wanneer bij visitatie blijkt, dat zij 
kennelijk zijn of worden gebezigd voor de be
werking en het binnenhalen van den oogst, 
hetzij op vreemd grondgebied, hetzij hier te 
lande. 

De ontvanger van het grenskantoor, het 
dichtst gelegen bij de plaats waar de in voer 
geschiedt, kan bij twijfel of aanspraak op vrij
dom bestaat vorderen, dat te zijnen genoegen 
wordt aangetoond, dat de vruchten en gewassen, 
welke worden ingevoerd, gewonnen zijn op 
gronden, als bedoeld zijn in art. 19, letter l, 
eerste lid, der wet. 

Artikel 1_9, letter m, 
der wet. 
43. Ledige, mits gebruikte zakken, fusten 

en andere voorwerpen, alsmede gebruikte 
dekkleeden, een en ander voor het vervoer van 
goederen, opzettelijk vervaardigd en ingericht, 
mits niet vervaardigd uit glas, porselein, aarde
werk, cement of steen, kunnen vrij van invoer
recht worden toegelaten, indien bij de visitatie 
blijkt, dat de voorwerpen kennelijk gebruikt 
zijn. 

Voorwerpen, als in het eerste lid van dit 
artikel bedoeld, die van glas, porselein, aarde
werk, cement of steen vervaardigd zijn, zullen 
alleen vrij ten invoer worden toegelaten, indien 
bij de visitatie blijkt, dat zij kennelijk gebruikt 
zijn en voorts door overlegging van boeken of 
andere bescheiden afdoende wordt aangetoond, 
dat zij hebben gediend om daarmede goederen 
uit het vrije verkeer uit Nederland uit te voeren. 

Artikel 19, letter n, 
der wet. 
44. De vrijdom, bedoeld bij art. 19, letter n, 

der Tariefwet, wordt verleend door den in
specteur over de losplaats, waar de goederen 
zijn of zullen worden aangebracht. 

De aanvraag om vrijdom wordt gedaan door 
den gebruiker der voorwerpen en houdt een 
duidelijke en nauwkeurige omschrijving der 
goederen in en vermeldt voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde der voor
werpen, beiden voor iedere soort afzonderlijk, 
alsmede bijzondere kenteekenen of andere aan
wijzingen voor de erkenning van hunne een
zelvigheid; 

b. de plaats, waar de voorwerpen zich be
vinden; 

c. de naam en ligging van de inrichting, 
waar de voorwerpen zullen worden gevuld ; 

d. de soort van de goederen, waarmede de 
voorwerpen zullen worden gevuld. 

De inspecteur verleent de vergunning tot 
vrijdom alleen, indien door het aanbrengen 
van herkenningsteekenen of andere door hem 
voor te schrijven controle-maatregelen, vol
doende zekerheid voor de erkenning van de 
eenzelvigheid der voonverpen kan worden ver
kregen. 

Hij kan, in daartoe leidende gevallen, de 
vergunning ook doorloopend tot wederopzeg
gens verleenen, in welk geval de aanvraag ter 
bekoming der vergunning alleen behoeft te 
vermelden de soort en de bijzondere kenteeke
nen of andere aanwijzingen voor de erkenning 
van de eenzelvigheid der voonverpen, alsmede 
hetgeen onder letter c en d hiervoor is ver
meld. 

Bij invoer wordt voor de voorwerpen, na 
aangifte volgens art. 120 der meergenoemde 
Algemeene Wet, tegen zekerheidstelling voor 
het invoerrecht een volgbrief afgegeven, waarin 
de bestemmingsplaats wordt vermeld. 

De volgbrief wordt gezuiverd en de zekerheid 
voor het invoerrecht opgeheven, zoodra het 
be,vijs is geleverd, dat de voonverpen, waarvan 
de eenzelvigheid moet blijken overeenkomstig 
de voorschriften in de vergunning vermeld, het 
Rijk weder zijn uitgevoerd. 

De invoerrechten worden geheel of gedeelte
lijk ingevorderd, indien het be,vijs van uitvoer 
niet of slechts voor een gedeelte der goederen, 
binnen 12 maanden na de afgifte van den volg
brief, is geleverd. 

De vrijdom volgens dit artikel kan door of 
vanwege Onzen Minister van Financiën, onder 
door hem te stellen voorwaarden, ook worden 
verleend bij wijze van teruggaaf van het bij 
den invoer betaalde invoerrecht. De goederen 
moeten dan binnen 12 maanden na de betaling 
het Rijk weder zijn uitgevoerd. 

Artikel 19, letter o, 
der wet. 
45. Voor de goederen bedoeld bij art. 19, 

letter o, der Tariefwet, wordt, onder overleg
~ing van eene verklaring van het hoofd der 
mrichting, van het museum of van de verzame
ling waaruit blijkt, dat de goederen zijn bestemd 
om te dienen voor onderwijsdoeleinden of om 
in het museum of de verzameling duurzaam 
te worden bewaard, aangifte gedaan en onder 
zekerheidstelling voor het invoerrecht, den 
accijns en de belasting der gouden en zilveren 
werken, een volgbrief afgegeven, waarmede de 
goederen naar de plaats hunner bestemming 
worden vervoerd. 

In den volgbrief wordt van de bestemming 
tot inslag met aanspraak op vrijdom melding 
gemaakt. 

Praeparaten op spiritus worden ten deze ge
acht een gehalte te hebben van 95 pct. 

De goederen worden voor zoover mogelijk 
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-on~er verzegeling gebracht. Praeparaten op 
ptritus worden steeds verzegeld. 

D~ volgbrief wordt niet gezuiverd, dan nadat 
de mslag der goederen onder toezicht van 
ambtenaren heeft plaats gehad en de aange
brachte verzegeling ongeschonden is bevonden. 
Ingeval de volgbrief niet wordt gezuiverd, 
wordt de gestelde zekerheid ingevorderd. 
Artikel 19, letter p, 

der wet. 
46. Voor de voorwerpen, bedoeld bij art. 19, 

l et_ter p, der Tariefwet, wordt de vergunning tot 
vnJdom van invoerrecht verleend door den 
inspecteur der invoerrechten, in wiens dienst
kring het schip, waarop de voorwerpen moeten 
worden aangebracht, gebouwd of hersteld 
wordt. 

De aanvraag tot vrijdom houdt een nauw
!,:eurige en duidelijke omschrijving der goederen 
111 en vermeldt voorts : 

a. de hoeveelheid en de waarde der voor
werpen, alsmede bijzondere kenteekenen of 
andere voldoende aanwijzingen voor de er
k enning van hunne eenzelvigheid ; 

b. de plaats, waar de goederen zich be
vinden; 

c. de plaats, waar het schip, waarop de voor
werpen zullen worden aangebracht. ligt of ge
bouwd wordt; 

d. de overgelegde bescheiden of andere 
bewijsstukken, waaruit kan blijken, dat de voor
werpen inderdaad de bestemming hebben, 
waarvoor aanspraak op vrijdom bestaat. 

])e inspecteur. ve_rleent d~ vergunning tot 
VrtJdom alleen, md1en te ZIJnen genoegen is 
.aangetoond, dat de voorwerpen deelen van bij 
invoer onbelaste, hier te lande te bouwen of 
t e herstellen schepen moeten worden, en indien 
de goederen van herkenningsteekenen kunnen 
worden voorzien, of door opneming van af
metingen, gewicht of andere aanwijzingen, vol
doende zekerheid voor de erkenning van hunne 
•eenzelvigheid kan worden verkregen. 

Bij invoer wordt voor de voorwerpen, na 
aangifte volgens art. 12.0 der meergenoemde 
Algemeene Wet, tegen zekerheidstelling voor 
de invoerrechten een volgbrief afgegeven, 
waarin de bestemmingsplaats wordt vermeld. 

De volgbrief wordt gezuiverd en de zeker
heid opgeheven, zoodra het bewijs is geleverd, 
-dat de yoorwerpen, waarva_n de eenzelvigheid 
moet bliJken, overeenkomstig de voorschriften 
in de vergunning vermeld, inderdaad aan het 
te bouwen of te herstellen schip zijn aange
bracht. 
.. De invoerrechten worden geheel of gedeelte

hJk mgevorderd wanneer het in het vorige lid 
bedoelde bewijs niet of slechts gedeeltelijk 
wordt geleverd. 
Artikel 19, letter q, 

der wet. 
47. Onderdeelen van rollend spoorwea

materieel en van luchtvaartuigen, door buite~
landsche spoor\veg- of luchtvaartondernemingen 
mgevoerd ter vervanging van hier te lande in 
internationaal verkeer aanwezig, haar toebe
hoorend materieel, worden vrij van invoerrecht 
toegelaten, mits bij de visitatie een verklaring 
w<>rd.t overgele_gd, waarvan de inhoud en de 
WIJZe van afgifte door Onzen Minister van 
Financiën worden vast1,esteld. 

Artikel 19, letter r, 
der wet. 

48. Gebruikte onderdeelen van rollend 
spoorwegmaterieel en van luchtvaartuigen, 
alsmede ander gebruikt spoorweg- en lucht
vaartmaterieel, door Nederlandsche spoor- of 
luchtvaartondernemingen ingevoerd en afkom
stig va.naan haar toebehoorend in internationaal 
verkeer gebezigd materieel, of van door haar 
i~ het buitenlan~ . geëxploiteerde aansluitings
hJnen, worden VrIJ van invoerrecht ten invoer 
toegelaten, mits bij de visitatie blijkt dat het 
materieel of de onderdeelen kennelijk gebruikt 
zijn en een verklaring wordt overgele~a, waar
van de inhoud en de wijze van afgifte door 
Onzen Minister van Financiën worden vast
gesteld. 

Artikel 19, letter 8, 

der wet. 
49. De vrijdom van invoerrecht voor de 

goederen, bedoeld bij art. 19, letter 8, der 
Tariefwet, wordt door of vanwege Onzen 
Minister van Financiën, onder door hem te 
stellen voorwaarden, verleend. 

Artikel 19, letter t, 
der wet. 
50. Doodkisten, waarin lijken, en urrien , 

waarin asch van verbrande lijken, beneve t> s de 
daarmede ingevoerde tot versiering van de 
kisten of urnen dienende voorwerpen, worden, 
behoudens het bepaalde bij het tweede lid van 
d it a rtikel, vrij ten invoer toegelaten. 

De_ visiteerende a1:11btenaren zijn bevoegd bij 
den m voer overleggmg van een verklaring t e 
vorderen, afgegeven door het bestuur der ge
meente of van het cremato,·ium, van waar het 
lijk of de asch wordt overgebracht, vermeldende 
den naam van den overledene en de plaa.t.s 
waarheen het lijk of de asch wordt vervoerd. 
Bij invoer uit zee van het lijk van een aan boord 
van het schip overleden persoon wordt deze 
verklaring vervangen door een extract uit het 
dagl'egister, bedoeld bij artikel 358 van het 
Wetboek van Koophandel. · 

Artikel 19, lettn u, 
der wet. 
51. Oudheden, als bedoeld in artikel 19, 

letter u , der Tariefwet, moeten, om met vrij
dom te kunnen worden toegelaten, ten invoel' 
worden aangegeven op een der kartoren Am
sterdam, 's Gravenhage of Rotterdam. 

In de aangifte moet de ouderdom der vool'
werpen worden vermeld . 

52. Indien de ambtenaar, met de visitaLie 
belast, twijfelt aan de juistheid der aangifte 
voor zooveel betreft den ouderdom der voor
werpen, wordt de zaak onderworpen aan de 
beslissing van twee deskundigen, waarvan een 
aan te wijzen door den inspecteur der in voer
rechten en een door den aangever. 

Kunnen dezen niet tot overeenstemming 
komen, dan kiezen zij te zamen een derden des 
kundi$e, wiens uitspraak beslissend is. 

Indien zij het niet eens worden omtrent den 
persoon va.n den derden deskundige, wordt deze 
aangewezen door den Voorzitter der Tarief
commissie, bedoeld in art. 7 der Tariefwet. 

53. Aan de in het vorig artilrel bedo!ilde 
deskundigen wordt, voor zoover zij geen be-
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zoldigde betrekking bij 's Rijks belastingen 
bekleeden, door den inspecteur der invoer
rechten een vacatiegeld toegekend overeen
komstig de artikelen 61 en 63 van het tarief 
van justitiekosten en salarissen in burgerlijke 
zaken, met dien verstande, dat dPs inspecteurs 
beoordeeling in de plaats treedt van die van den 
rechter. 

Het va<'atiegeld wordt door den inspecteur 
toegekend aan den voet der declaratie van den 
d~skundig_e,_ welke daarin melding maakt van 
Z!Jn aanwiJzmg, van den aard der verrichte werk
zaamheden en van den daaraan besteden tijd. 

Het alzoo door den inspecteur toegeschatte 
bedrag wordt door den ontvanger te wiens 
kantore de aangifte is geschied, aan den des
kundige uitbetaald op zijne onder des inspec
teurs toeschatting te stellen quitantiP. 

54. Indien door de beslissing der deskun
digen de aangever in het ongelijk wordt ge
steld, komen de kosten, in het vorig artikel 
bedoeld, te zijnen laste en worden de t,en invoer 
aange~~ven voorwerpen in geen geval te zijner 
bescnikKing gesteld dan nadat hij die kosten 
ten kantore van den in gemeld artikel genoem
den ontvanger heeft betaald of daarvoor ten 
genoegen van dien ontvanger zekerheid heeft 
gesteld. 

Bijzondere bepaling II, 
letter a, op post n°. 85. 
55. De fabrikant, die ongebleekt katoen ten 

gebruike zijner katoendrukkerij of ververij op 
den voet van Bijzondere Bepaling II, letter a, 
van post n°. 85 der Tariefwet, zonder betaling 
van invoerrecht wenscht in te voeren, geeft 
daarvan ten minste 14 dagen vóór den eersten 
inslag kennis aan den inspecteur der invoer
rechten, in wiens dienstkring de fabriek is 
gelegen. 

Hij geeft daarbij tevens op langs welke los
plaatsen of eerste kantoren hij voornemens is 
de stoffen in te voeren. 

56. In de aangifte ten invoer, overigens te 
doen overeenkomstig art. 120 der meergenoem
de Algemeene Wet, wordt vermeld het aantal 
enkele of dubbele stukken, de lengtemaat en de 
waarde der goederen, alsmede dat zij bestemd 
zijn om te worden gedrukt of geverfd, met aan
duiding van de fabriek waarin die bewerking 
za1 plaats hebben. 

Op die aangifte wordt een volgbrief afge
geven op den v0et van het 6de H oofdstuk der 
genoemde Algemeene Wet, waarin de voor
melde bijzonderheden mede worden opgenomen. 

57. De goederen worden met den voor
melden volg brief naar de fabriek vervoerd onder 
verzegeling, plombeering of bewaking. Zij 
worden ingeslagen onder toezicht van ambte
naren, die na visitatie elk stuk aan ieder der 
uiteinden zoo dicht mogelijk bij die uiteinden 
en in elk geval op den afstanc~ van ten h?og~~e 
25 centimeter daarvan, voorzien van dmdehJk 
zichtbare stempelafdrukken van koolteer of 
eene andere geschikte zelfstandigheid, te leveren 
door den fabrikant. 

De vorm van den stempel worrlt door Onzen 
:Minister van Financiën vastgesteld. 

58. De vo1gbrief wordt gezuiverd door de 
daarop te stellen verklaringen : 

1°. van de ambtenaren met het toezicht 
belast, dat de inslag in de fabriek heeft plaats 

gehad, en de stukken door hen gestempeld 
zijn; 

2°. van den ontvanger, dat de gestempelde 
stukken op de bij art. 62 bedoelde rekening zijn 
ingeschreven. 

De fabrikant stelt vooraf zekerheid voor het 
bedrag van het invoerrecht. 

59. Onder het drukken of ,erven blijven de 
stukken in hun geheel, behalve dat de dubbele 
in tweeën kunnen worden verdeeld, mits op 
zoodanige wijze, dat op elk deel een stempel
afdruk blijve bestaan. 

60. Na afloop der bewerking van een of 
meer partijen of gedeelten van partijen, mits 
niet minder bedragende dan 500 meter, levert 
de fabrikant bij den ontvanger eene schrifte
lijke aangifte in, vermeldende het aantal be
werkte stukken en het aantal meters. De 
ambtenaren overtuigen zich, dat de goedPren 
zijn gedrukt of geverfd, en dat de daarop ge
stelde stempelafdrukken aanwezig zijn. Die 
stempelafdrukken worden vervolgens afgeknipt 
of op andere door Onzen :M:ini~ter van Financiën 
te bepalen wijze onbruikbaar gemaakt, waarna 
de stukken ter beschikking van den fabrikant 
worden gelaten. 

De ambtenaren stellen van een en ander eene 
verklaring op de aangifte, die zij daarna bij den 
ontvanger inleveren. 

Voor de toepas~ing van dit artikel wordt als 
de lengte der stukken aangenomen di e, welke 
zij hadden tijdens de visitatie bedoeld in art. 57 
en dus zonder in aanmerking te nemen de ver
meerdering. welke die-tengevolge der bewerking 
mocht hebben ondergaan. 

61. Het is verboden ongeverfd of ongedrukt 
katoen, zonder betaling van invoerrecht inge
slagen, uit de fabriek te voeren anders dan na 
aangifte, betaling van het invoerrecht en aan
bieding ter visitatie op dezelfde wijze en met 
dezelfde gevolgen als bij invoer rechtstreeks 
van buitenslands. Bij de visitatie worden de 
stempelafdrukken op de bij art. 60 bedoelde 
wijze afgeknipt of onbrujkbaar gemaakt. 

62. De ontvanger, onder wiens kantoor de 
fabriek gelegen is, houdt met den fabrikant 
eene rekening volgens een door Onzen Minister 
van Financiën vast te stellen model. 

Deze rekening wordt gehouden in lengtemaat. 
Zij wordt gedebiteerd met de hoeveelheden 

waarvoor volgens art. 58 volgbrieven worden 
gezuiverd. 

Zij wordt gecrediteerd met : 
a. de hoeveelheden waarvoor door de ambte

naren verklaringen volgens art. 60 zijn afge
geven; 

b. de hoeveelheden waarvoorvolgens_art. 61, 
art. 63 of de tweede zinsnede van art. 64 de 
rechten zijn betaald. 

63. De crediteeringen worden geacht de 
oudste inslagen te betreffen, welke nog njet 
zijn aangezmverd. 

Die aanzuivering moet voor eiken inslag 
geheel hebben plaats gehad binnen een jaar 
na den dag der debiteering. Is dit niet het 
geval, dan wordt voor het onaangezuiverd ge
deelte het invoerrecht da.delijk ingevorderd. 

64. Indien de fabriek in andere handen 
overgaat, en voorts zoo dikwijls dit wegens 
vermoeden van misbruik of uit anderen hoofde 
noodig wordt geacht, kan de voorraad bewerkte 
of onbewerkte katoen in de fabriek en da11.rtoe 
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behoorende magazijnen door ambtenaren wor-
den opgenomen. · 

Blijkt bij de opneming dat de aanwezige hoe
veelheid goederen, voorzien van de in art. 57 
bedoelde stempelafdrukken, minder bedraagt 
dan de hoeveelheid, waarvoor het debet der 
rekening nog niet aangezuiverd is. dan wordt 
voor het ontbrekende het invoerrecht terstond 
ingevorderd, berekend naar de hoogste waarde 
der goederen, welke in de laatste zes maanden 
op volgbrieven op den voet van dit besluit zijn 
ingeslagen. 

65. l:>e ambtenaren hebben te allen tijde 
toegang tot de fabriek en de lokalen die daar
mede gemeenschap hebben, ten einde zich te 
kunnen verzekeren, dat de bepalingen van dit 
besluit behoorlijk worden nageleefd. 

66. Indien blijkt dat een fabrikant van de 
bovenstaande bepalingen misbruik maakt, wor
den de rechten der goederen, die volgens de 
rekening nog voorhanden moeten zijn, terstond 
ingevorderd, onverminderd de bekeuring tot 
toepassing van straf, zoo daartoe termen zijn. 

67. Aan fabrikanten, die zich verplichten 
er voor te zorgen, dat geen uitslag van onge
verfd en onbedrukt katoen, onverschillig van 
welke herkomst, plaats heeft, anders dan na 
betaling van het invoerrecht en na visitatie 
als bij invoer rechtstreeks van buitenslands, 
kan Onze Minister van Financiën onder door 
hem te stellen voorwaarden ontheffing ver
leenen van de stempeling en van daarmede 
samenhangende bepalingen van de artikelen 57 
tot en met 66 van dit besluit. 

Uitslag van katoen in strijd met voormelde 
verplichting is verboden en heeft. onverminderd 
de deswege tegen den fabrikant in te stellen 
bekeuring, evenals het, niet na.leven van de- ge
stelde voorwaarden intrekking van de verleende 
ontheffing en invordering van de voor het inge
slagen katoen overeenkomstig artikel 58, laatste 
lid, gestelde zekerheid tengevolge. 

Bijzondere bepaling II, 
letter b, van post n°. 85. 
68 . Ongebleekte en ongeverfde lakens, be

stemd om te worden gebruikt voor dekens in 
katoendrukkerijen, kunnen vrij van invoer
recht worden ingevoerd, indien de lakens geen 
minder gewicht hebben dan 0,7 kiiogram per 
l\f2. en de aangifte, bedoeld bij art. 120 der 
meergenoemde Algemeene Wet, voorzien of ver
gezeld is van eene onderteekende verklaring 
van den fabrikant-ontb1eder, vermeldende de 
bestemming als zoodanig. 

Bijzondere bepaling II 
op post n°. 97. (Siga
rettenpapier voor si
garettenfabrieken). 
69. De vrijdom van invoerrecht voor siga

rettenpapier, dat hier te lande zal worden ge
bezigd voor de vervaardiging van sigaretten in 
sigarettenfabrieken wordt verleend door den 
inspecteur der invoerrechten, in wiens dienst
kring de fabriek is gelegen. 

De aanvraag om vrijdom houdt in : 
a. de gemeente, de straat en het nummer 

alwaar, en de kadastrale omschrijving van de 
panden, waarin de fabriek is gevestigd ; 

b. de omschrijving van de soort van het 
sigarettenpapier, welke in de fabricage zal wor
den gebezigd, te weten : sigarettenpapier in den 

vorm van hulzen, in blaadjes, in vellen, op 
rollen of anderszins. 

De inspecteur verleent de ,,ergunning onder 
de voorwaarden en bepalingen vermeld in de 
artikelen 70 tot en met 73. 

70. Bij den invoer van sigarett enpapier, 
waarvoor de vrijdom wordt verlangd, wordt de 
bestemmin~ opgegeven in de aangifte voorge
schreven bij art. 120 der meergenoemde Alge
meene Wet. 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer
recht zekerheid is gesteld, een volgbrief afge
geven, waarin de bestemming wordt vermeld. 

Het vervoer van het papier naar de fabriek 
geschiedt onder ambtelijke verzegeling. 

71. De inslag in de fabriek heeft plaats onder 
toezicht van ambtenaren der invoerrechten. 

Dadelijk bij dien inslag boekt de fabrikant 
het ingeslagen papier overeenkomstig de door 
den inspecteur te geven voorschriften, in een 
daarvoor bestemd register. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief een 
verklaring nopens de ingeslagen hoeveelheid 
en de boeking in het hiervoren bedoelde register. 

Bij schending der verzegeling of andere 
ambtelijk bevonden onregelmatigheid wordt de 
volgbrief niet gezuiverd en de gestelde zekerheid 
ingevorderd. 

72. De fabrikant is verplicht telkens wan
neer cle inspecteur dit verlangt, te diens ge
noegen aan te toonen dat de ingeslagen hoeveel
heden inderdaad verbruikt zijn bij de ver
vaardiging van sigaretten in zijn fabriek of 
ongebruikt in zijn fabliek voorhanden zijn. 

73. Uitslag van sigarettenpapier als zoo 
danig uit de fabriek is verboden, tenzij met 
schriftelijke toestemming van den inspecteur 
en onder daarbij te stePen voorwaarden. 

74. De inspecteur kan bij gebleken misbruik 
of poging daartoe, alsmede bij het niet nakomen 
der bepalingen, vastgesteld bij of ingevolge de 
artikelen 69 tot en met 73 van dit besluit, den 
fabrikant voor bepaalden of onbepaalden tijd 
de bevoegdheid ontzeggen om sigarettenpapier 
met vrijdom van invoerrecht in te slaan. 

Bijzondere bepa.ling 3 
op post n°. 120 (ta
bak en tabaksstelen 
voor landbemesting). 
75. Tabak en tr.baksstelen kunnen vrij van 

invoerrecht worden ingevoerd indien bij de 
visitatie, door overlegging van bestelorders of 
andere bescheiden, afdoende wordt aangetoond, 
dat zij zijn bestemd om te dienen ais land
bemesting en de tabak of de tabaksstelen door 
toevoe~ing van een door Onzen Minister van 
Financiën te bepalen mengmiddel derwijze zijn 
gedenatureerd, dat de goederen als genotmiddel 
niet meer zijn te gebruiken. 

Zijn de goederen niet aldus gedenatureerd, 
dan geeft de ontvanger desverlangd tegen zeker
heidstelling voor de belasting een volgbrief af, 
waarmede zij naar de plaats van bestemming 
worden vervoerd. 

Het vervoer der goederen naar de bestem
ming geschiedt onder ambtelijke verzegeling. 

76. De inslag van niet gedenatureerde goe
deren door den ontbieder ter plaatse van be
stemming, geschiedt onder toezicht van ambte
naren der invoerrechten. Bij dien inslag wor
den de goederen door toevoeging van een 
mengmiddel als bedoeld is in het vorig artikel, 



1925 23 MAART. 202 

ten genoegen der ambtenaren zoodanig ver
menird, dat zij als genotmiddel niet meer zijn te 
gebruiken. 

Bij schending der verze5eling of andere 
ambtelijk bevonden onregelmatigheid wordt de 
volg brief niet gezuiverd en de gestelde zekerheid 
ingevorderd. 

Bijzondere bepaling 3, 
letter a, op post a 0. 150. 
77. Onze Minister van Financiën is gemach

tigd om onder de noodige voorzieningen te 
vergunnen, dat door depothouders van land
bouwzout als bedoeld zijn in hoofdstuk III van 
Ons besluit van 2 l\faart 1912 (Staatsblad n°. 98), 
buitenlandsche liksteenen zonder betaling van 
invoerrecht worden ingeslagen, ten einde aan 
veehouders te worden afgeleverd. 

Artikel 3, letter a, 3°, 
40_ 5° en 6°, der Wet 
op het Statistiekrecht. 
78. ·rn Ons besluit van 21 April 1921 (Staats

blad n°. 686) worden de volgende wijzigingen 
gebracht: 

1 °. artikel 2 wordt gelezen : 
"De vrijdom voor verhuisgoed ingevolge 

artikel 3, letter a, 3°., der Wet op het Statistiek
rec-ht (Staatsblad 1921, n°. 55), laatstelijk ge
wijzigd bij de Tariefwet 1924 (Staatsbladn°. 568) 
wordt toegepast bij invoer op machtiging van 
den inspecteur der invoerrechten, in wiens 
dienstkring de goederen zullen worden vrij
gemaakt en bij uitvoer op machtiging van den 
inspecteur der invoerrechten, in wiens dienst
kring de goederen ten uitvoer worden aange
geven, in beide gevallen voor zoover bij visi
tatie blijkt, dat zij kennelijk tnt een verhuis
boedel behooren en gebruikte voorwerpen zijn. 

Bij twijfel of aanspraak op vrijdom als ver
huisgoed bestaat, kan de inspecteur overlegging 
vorderen van een bewijs van woonplaatsveran
dering, afgegeven door het betrokken gemeente
bestuur of andere bevoegde autoriteit." 

2°. na artikel 2 worden ingevoegd de vol
gende drie artikelen. 

,,Artikel 2A. 
De vrijdom voor erfgoed, bedoeld bij artikel 

3, letter a, 4°., der voormelde gewijzigde Wet 
op het Stat,istiekrecht, wordt toegepast bij 
invoer op machtiging van den inspecteur der 
invoerrechten, in wiens dienstkrin~ de goederen 
zullen worden vrijgemaakt en bij uitvoer op 
machtiging van den inspecteur der invoer
rechten, in wiens die11stkring de goederen ten 
uitvoer worden aangegeven, in beide gevallen 
voor zoover bij visitatie blijkt, dat zij kennelijk 
tot een nafa.tenschap behooren, alsmede ge
bruikt en geen handelsinventaris zijn. 

Bij twijfel of aanspraak op vrijdom als erf
goed bestaat, kan de inspecteur overlegging 
vorderen van een daartoe strekkend bewijs, 
afgegeven door een notaris of andere bevoegde 
autoriteit. 

Artikel 2B. 
De vrijdom voor huwelijksgoed, bedoeld bij 

artikel 3, letter a, 5°., der voormelde gewijzigde 
Wet op het Statistiekrecht, wordt toegepast bij 
invoer, behoudens inachtneming van den ge
stelden eisch van wederkeerigheid, op macl:iti
ging van den inspecteur der invoerrechten, in 
wiens dienstkring de goederen zullen worden 
vrijgemaakt en bi.i uit-voer op machtiging van 

den inspecteur der invoerrechten, in wiens 
dienstkring de goederen ten uitvoer worden 
aangegeven, in oeide gevallen voor zoover bij 
visitatie blijkt dat zij kennelijk tot een uitzet 
behooren of als bruids- of bruiloftsgeschenken 
kunnen worden aangemerkt en niet bestaan 
uit voec:\ings- en genotmiddelen, manufacturen 
aan het stuk of andere goederen, die zonder 
verwerkmg voor particulieren onbruikbaar zijn. 

Bij twiJfel of aanspraak op vrijdom als 
huwelijksgoed bestaat, kan de inspecteur over
legging vorderen van een bewjjs, waaruit van 
het voorgenomen of gesloten huwelijk blijkt, 
afgegeven door het betrokken gemeentebestuur 
of andere bevoegde autoriteit. 

Artikel 2C. 
De vrijdom van statistiekrecht ingevolge 

artikel :-i, letter a, 6°., der voormelde gewijzigde 
Wet op het Statistiekrecht, voor ledige. mits 
gebruikte zakken, fusten en andere voor· 
werpen en voor gebruikte dekkleeden, een en 
ander voor het vervoer van goederen opzettelijk 
vervaardigd en ingericht, wordt toegekend, 
voor zoover bij de visitatie blijkt dat de voor
werpen kennelijk gebruikt zijn. 

Zijn de in het eerste lid bedoelde voorwerpen 
vervaardigd uit glas; porselein, aardewerk, 
cement of steen, dan wordt de vrijdom alleen 
verleend, indien bij de visitatie door overlegging 
van bescheiden wordt aangetoond, bij invoer, 
dat zij gediend hebben om daarmede goederen 
uit het vrije verkeer uit Nederland uit te voeren 
en bij uitvoer, dat zij gebezi9d zijn om goederen 
in Nederland in te voeren. ' 

Algemeene bepalingen. 
79. Waar in dit besluit wordt gesproken van 

ingezetenen, worden daaronder verstaan alle 
personen, die hun werkelijke woonplaats binnen 
het Rijk hebben. 

80. Een ingevolge de bepalingen van dit 
besluit afgegeven doorloopende vergunnin~ ver
valt, zonder dat daartoe intrekking nood1g is : 

1 °. indien het bedrijf, ten behoeve waarvan 
de vergunning is verleend, wordt verplaatst 
of in andere handen overgaat ; 

2°. indien gedurende drie achtereenvolgende 
kalenderjaren van de vergunning geen gebruik 
is gemaakt. 

81. De bij het in werking treden van dit 
besluit krachtens vroegere bepalingen reeds 
verleende vergunningen tot vrijdom, zullen voor 
zoover zij met de oepalingen van de meerge
noemde Tariefwet en van dit besluit vereenig
baar zijn, geacht worden krachtem dit besluit 
te zijn verleend. 

82. Dit besluit kan worden aangehaald on
der den titel "Vrijdomm·enbesluit", mits met 
bijvoeging van het jaar en het nummer van het 
Staatsblad, waarin het is geplàatst. 

83. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van denzelfden dag, waarop de voormelde 
Tariefwet volledig in werking treedt. 

Onze 1\/Cinister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De l,f inister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

. AALBERSE. 
(Uitgeg. 6 April 1925.) 
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23 Maart 1925. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 19, letters b en c, der Tariefwet 
1924 (Staatsblad n°. 568) en artikel 3, letter 
a, l • i>n 2•, der Wet op het Statis+iekrecht 
(Staatsblad 1921, n°. 55) betreffende vrij
dom voor goederen, bestemd voor diplo
matieke en consulaire ambtenaren en voor 
kanselarijbenoodigdheden. S. 104. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Mim.sters van 

Financiën en van Buitenlandsche Zaken van 
4 Ma9.rt 1925, n°. 210 (Invoerrechten), en van 
4 Maart 1925, n°. 6616 (Directie van Econo
mische 7.11,k!'ll) ; 

Gelet op artikel 19, letters b en c, der Tarief
wet 1924 (Staatsblad n°. 568) en nrtikel 3, 
letter a, l• en 2•, der Wet op het Statistiek
recht (Staatsblad 1921, n°. 55), zooals deze bij 
artikel 35 der voormelde Tariefwet is gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 Maart 1925, n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde l\'Iinisters van 13 Maart 1925, n°. 209 
/Invoerrechten), en van 18 Maart 1925, n°. 7812 
(Directie van Economische Zaken) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. Goederen, die aan het adres van een 
gezant of consul, die op vrijdom van belasting 
aanspraak heeft, worden gezonden door zijn 
Regeering in pakketten, welke met een officieel 
<Jachet zijn verzegeld, zullen, na uiterlijke 
visitatie, onmiddellijk hunne bestemming 
kunnen volgen en vrijgegeven worden. 

De artikelen 2 tot en met 6 van dit besluit 
-zijn op deze goederen niet van toepassing 

2. Andere goederen, bestemd voor hier te 
lande hunne functie uitoefenende diplomatieke 
en consulaire ambtenaren van vreemde mogend
heden of voor de aan de bier te lande gevestigde 
gezantschappen en consulaten verbonden kan
selarij-beambten, worden wanneer zij niet met 
generale verklaring rechtstreeks ter bestem
mingsplaats worden aangebracht, met volglijst 
of volgbrief derwaarts doorgezonden. 

Onder bestemmingsplaats wordt voor de toe
passing van dit besluit verstaan de plaats, waar 
het gezantschap of consulaat gevestigd is. 

De bepalingen van het 6de hoofdstuk der 
Algemeene Wet, van 26 Augustus 1822 (Staats
blad n°. 38) zijn op de, volgens dit artikel af
gegeven, volgbrieven van toepassing. 

Wanneer voor de aangifte ter bekoming van 
een volgbrief geen volledige gege-vens beschik
baar zijn, wordt hetgeen hieraan ter bepaling 
van het bedrag der te stellen zekerheid ontbreekt 
door den ontvanger naar schatting aangevuld. 
Aanvrage ver-
gunning. 

3. De aanvraag om ,rijdom voor de in 
artikel 2 bedoelde goederen wordt ingeleverd 
bij don inspecteur der invoerrechten, binnen 
wiens dienstkring het gezantschap of het con
sulaat gevestigd is. 

De aanvraag vermeldt het kantoor van 
invoer, de soort, het getal en de merken der 
colli, en houdt tevens een korte omschrijving 
der i;oederen in. 

ZiJn de goederen bestemd voor een aan een 
gezantschap of een consulaat verbonden kan
Relarijbeambte, dan wordt de aanvrage door of 
vanwege den gezant of den consul onderteekend. 

De vergunning tot vrijen invoer wordt door 

den in het eerste lid bedoelden inspecteur ver
leend door het stellen van een aanteekening op 
de betreffende aanvrage, nadat hem is gebleken 
dat de betrokken diplomatieke of consulaire 
ambtenaar of kanselarijbeambte aanspraak 
op vrijdom heeft. 

4. Bij aankomst der goederen ter bestem
mingsplaats doet de inspecteur deze zoo spoedig 
mogelijk visiteeren, waartoe de verleende ver
gunning tot vrijen invoer aan de visiteerende 
ambtenaren ter band wordt gesteld. 

5. Indien een diplomatiek of consulair 
ambtenaar of een kanselarijbeambte, die aan
spraak op vrijdom beeft, dit verlangt, kunnen 
de goederen ook elders dan ter bestemmings
plaats worden vrijgemaakt, mits aldaar een 
kantoor der invoerrechten gevestigd is. 

Voor de overbrenging daarheen geldt het 
bepaalde bij art. 2. 

De vergunning tot vrijen invoer wordt in 
dit geval door de zorg van den betrokkene of 
door den inspecteur gezonden aan den ont
vanger der invoerrechten of aan de visiteerende 
ambtenaren ter plaatse, waar de vrijmaking 
zal geschieden. 

6. · De visitatie van in de artikelen 4 en 5 
bedoelde goederen beeft plaat,s op de verleende 
vergunning tot vrijen invoer en kan zich in den 
regel bepalen tot een vergelijking van de colli 
met den inhoud dier vergunning en eventueel 
tot het nazien of de verzegeling of plombeering 
ongeschonden is gebleven. 

7. Indien de visitatie der goederen beeft 
plaats gehad en deze hunne bestemming hebben 
gevolgd, worden de documenten, waarop de 
goederen zijn aangebracht, als gezuiverd be
schouwd. De ambtenaren stellen hiervan op 
die documenten aanteekening. 

8. De bepalingen van dit beslnit zijn mede 
van toepassing met betrekking tot den vrijdom 
van invoerrecht voor kanselarijbenoodigdbeden, 
welke door vreemde Regeeringen aan hare bier 
te lande gevestigde consulaten worden toe
gezonden. 

9. De vrijdom van statistiekrecht voor de 
goederen en kanselarijbenoodigdbeden, bedoeld 
bij artikel 3, letter a, J• en 2•, der Wet op het 
Statistiekrecht (Staatsblad 1921, ,,0 • ö5), laat
stelijk gewijzigd bij de TJ)-riefwet 1924 (S~s
blad n°. 568), wordt toegepast op macht1$1ng 
van den inspecteur der invoerrechten in wiens 
dienstkrin~ het izezantscbap of het consulaat 
gevestigd 1s, bij "invoer op dezelfde wijze als 
hiervoren voor de vrijstelling van invoerrecht 
is bepaald, en bij uitvoer door het stellen van 
een aanteekening op de aangifte ten uitvoer 
(model I), nadat hem is gebleken dat aanspraak 
op vrijdom bestaat. 

10. Artikel 1 van Ons beslun van 21 April 
1921 (Staatsblad n°' 686) wordt ingetrokken. 

11. Dit, besluit treedt in werkini, met ingang 
van denzelfden dag, waarop de voormelde 
Tariefwet volledig in werking treedt. 

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

's -Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De jJf inister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 6 April 1925.) 
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23 .Maart 1925. BESLUIT, houdende voor
loopige voorzieningen omtrent het ge
organiseerd overleg voor het militair per
oneel der zeemacht. S. 105. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwesende dat het wenschelijk is de bij 

Ons beslmt van 28 December 1922 (Staalsblad 
n°. 746) gestelde en bij Onze besluiten van 
24 November 1923 (Staatsblad n°. 527) en 19 
Juni 1924 (Staalsblad n°. 298) gewijzigde 
regelen betreffende het georganiseerd overleg 
voor het militaire personeel der zeemacht door 
andere te vervangen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Marine van 18 Maart 1925, Afdeeling B, 
l• Bureau n°. 51; 

Hebben _ goedgevonden en verstaan : 
Met intrekking van Onze bovengenoemde 

besluiten t e bepalen : 
Art. 1. 1. Er wordt ingesteld eene com

missie voor georganiseerd overleg in zaken van 
belang voor den rechtstoestand van het mili
taire personeel der zeemacht. 

2. De commissie behandelt in bespreking 
met door Onzen Minister van Marine aange
wezen deskundige personen, alvorens de be
slissing door het bevoegd gezag wordt ge
nomen, de aangelegenheden van algemeen 
belang voor den rechtstoestand van het mili
taire personeel der zeemacht, welke bij haar 
aanhangig zijn gemaakt op de wijze als in 
artike! 6 bedoeld. 

2. 1. De commissie bestaat uit door de in 
artikel 3 te noemen organisaties aangewezen 
leden en plaatsvervangende leden. 

2. De ingevolge artikel 1 in de commissie 
te voeren besprekingen staan onder leiding 
van een voorzitter of bij ontstentenis van dezen 
van een plaatsvervangend voorzitter, beiden 
uit de in artikel 1 betloelde personen door 
Onzen Minister van Marine aangewezen. 

3. De commissie wordt bijgestaan door 
een secretaris, en zoo noodig, door een of meer 
ad junct-secretarissen, door Onzen Minister van 
Marine te benoemen. 

4. Bij de behandeling van bepaalde aan
gelegenheden kan op uitnoodiging of met toe
stemming van den voorzitter ook door anderen 
aan de besprekingen. worden deelgenomen. 

3. 1. Bevoegd tot aanwijzing elk van één 
lid ev één plaatsvervangend lid zijn: 

a. de Algemeene vereeniging van Marine
officieren ; 

b. de Bond van Marine-onderofficieren ; 
c. de Bond van Korporaals der Koninklijke 

marine; 
d. de Bond voor Minder Marinepersoneel ; 
e. de Bond van Christelijk Marinepersoneel, 

en 
/. de Nederlandsche Roomsch-Kat.holieke 

vereeniging van Marinepersoneel St. Christo
phorus. 

2. Desgewenscht kunnen de in het eerste 
1id genoemde or~aaisaties nevens het in die 
alinea bedoelde hd een b~jzitter en plaatsver
vangenden bijzitter aanwijzen. 

3. Het lid en plaatsvervangend lid moeten 
zijn militair in actieven dienst; de bijzitter en 
plaatsvervangende bijzitter moet.en zijn mili 
tair of oud-militair der zeemacht. 

4. De organisaties doen van de aanwijzing 
mededeeling aan Onzen Minister van Marine, 

die bevoegd is een bepaald persoon als lid of 
bijzitter, dan wel als plaatsvervangend lid 
of bijzitter van deelneming aan het overleg 
uit te sluiten. De betrokken organisatie wijst 
in zoodanig geval een ander aan. 

5. Indien een der in het eerste lid genoemde 
organisaties van de daarin gegeven bevoegdheid 
binnen een door Onzen l\finister van Marine 
te bepalen termijn geen gebruik heeft gemaakt, 
komt de bedoelde bevoegdheid te vervallen. 

6. Eene organisatie, die niet langer wenscht 
deel te nemen aan het georganiseerd overleg, 
zendt daarvan bericht aan Onzen l\finister 
van Marine. 

7. Eene organisatie, die zonder kennisgeving 
op twee, en met kennisgeving op drie ver
gaderingen - hetzij achtereenvolgens, hetzij 
1n hetzelfde kalenderjaar - niet is vertegen
woordigd geweest, wordt geacht het in het 
zesde lid bedoelde bericht te hebben inge
zonden. De voorzitter geeft daarvan kennis 
aan Onzen Minister voornoemd. 

4. De in artikel 3 bedoelde organiRaties, 
die van de bevoegdheid tot aanwájzing hebben 
gebruik gemaakt, doen aan Onzen Minister 
van Marine mededeeling van hare statuten en 
van de daarin aangebrachte wijzigingen, zoo
mede van de samenstelling van haar bestuur. 
Wijzigingen in die samenstelling worden even
eens ter kennis van genoemden Minister ge
bracht. Zij geven voorts in den aanvang van 
ieder kalenderjaar aan dien Minister kennis 
van het aantal leden, die inactieven dienst zijn, 
met vermelding van rang of stand en van het 
aantal dezer leden, dat vrijwillig dient en van 
dat hetwelk dienstplichtig is. 

5. Indien een liil of bijzitter, of een der 
plaatsvervangers uitvalt, wordt door de or
ganisatie, welke de aanwijzing deed, een nieuw 
lid, bijzitter of plaatsvervanger aangewezen. 
Het bepaalde in artikel 3, vierde lid, is van 
overeenkomstige toepassing. 

6. 1. De commissie behandelt op den voet 
van het bepaalde in artikel 1 de aangelegen
heden aan haar door de in dat artikel bedoelde 
personen voorgelegd of welke door haar in 
overleg met die personen, voor ambtshalve 
behàndeling vatbaar worden geacht. 

2. Een verslag van de gehouden besprekin
gen wordt Onzen l\finister van Marine aan 
geboden. 

7. Van de in zake de in de commissie be- . 
handelde aangelegenheden door de Regeering 
genomen beslissing wordt aan de commissie 
mededeeling gedaan. 

8. 1. De commissie vergadert op plaats, 
dag en uur door den voorzitter te bepalen. 

2. De vergaderingen worden in den regel 
te 's.(havenhage gehouden. 

3. De voorzitter is verplicht de commissie 
bijeen te roepen, indien de door twee van de 
in artikel 3 genoemde organisaties aangewezen 
leden, onder mededeeling van redenen, het 
verlangen daartoe te l<ennen geven. De 
bijeenroeping geschiedt binnen een maand na. 
ontvangst der ~kennisgeving. 

9. 1. De commissie stelt in overleg met 
de in artikel 1 bedoelde personen zoo noodig 
een reglement van orde vast. 

2. De voorzitter doet door den secretaris 
een kort verslag opmaken, bevattende een be
knopte samenvatting van het in de verga.de-
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ringen verhandelde, voor zoover dat voor 
openbaarmaking geschikt kan worden geacht. 
Overigens is het verhandelde in de commissie 
geheim, behoudens de besprekingen, waiirin de 
ju artikel 1 bedoelde personen met Onzen 
Minister van Marine, en de door de organisaties 
aangewezen leden en bijzitters met de orga
nisatie, die hen aanwees, treden. 

10. Dit besluit treedt in werking den l sten 
April 1925. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoe ring van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELllHNA. 

De llfinister van Marine, E. P. WESTERVELD. 
(Uitgeg. 26 Maart 19?5.) 

23 Maart 1925. BESLUIT, waarbij met intrek
king van het besluit van 22 Januari 1902 
(Staatsblad n°. 5) met de sedert daarin 
gebrachte wijzigingen worden vastgesteld: 

a. het gewiJzigd Algemeen Reglement 
op den Loodsdienst ; 

b. de gewijzigde Bijzondere Regle
menten op den Loodsdienst in de districten : t j Eems, Terschelling en het Vlie. 

3. Texel en IJmuiden. 
~: j Goedereede, .ilfaas en Brouwershaven. 

6. Monden der Schelde. S. 106. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

1\hrine van den 28sten Januari 1925, Afdeeling 
G, n°. 50; 

Gezien de Wet van 20 Augustus 1859 (Staats
blad n°. 93), gewijzigd bij die van 6 April 1875 
(Staatsblad n°. 62); 

Den Raad van State gehoord (advies van den ' 
3den Maart 1925, n°. 37 ; 

Gezien het nader rapport van Om:en voor
noemden Minister van den 18den Maart 1925, 
Afdeeling G, n°. 50 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
1°. Met ingang van den ]sten Mei 1925 in 

te trekken Ons besluit van 22 J anuari 1902 
(Staatsblad n°. 5) met het daarbij vastgestelde 
gewijzigde Algemeen Reglement op den Loods 
dienst met het daarbij beho'lrend tar,ef van 
vergoeding voor reis- f'n verblijfkosten der 
loodsen en de Bijzondere Reglementen op den 
Loodsdienst in de districten, met df' bij Onze 
latere besluiten daarin ëebrachte wijzigingen ; 

2°. Met ingang van voormelden datum, 
krachtens art. 2 der Wet van 20 Augustus 1859• 
\Staatsblad n°. 93) 'vast te stellen het bij dit 
besluit gevoegde Algemeen Reglement op den 
Loodsdienst, zoomede de Bijzondere Regle
menten op den Loodsdienst in de districten : 

~: j Eems, Terschelling en het Vlie ; 

3. . Texel en IJmuiden; 
4. j Goedereede, Maas en Brouwershaven ; 
5. 
6. Monden der Schelde. 
3°. Wij behouden Ons voor: 
a. in den werkkring der loodsen, als aan

gegeven in het Algemeen- en in de Bijzondere 
H.eglement.en, zoodanige wijzigingen te brengen, 
als de behoefte van den dienrt, 1.al vereischen ; 

b. de benoeming van de L.1 art. 1 van het 
Algemeen Reglement op den Loodsdienst ge
noemde ambtenaren van het Loodswezen, enz 
met uitzondering van de adjunct-co=issa
rissen, welke laatsten, alsmede de overige 
ambtenaren en beambten van het Loodswezen 
door Onzen Minister van Marine benoemd 
worden. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit. hetwelk met de daar
bij behoorende ReglemePten in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift ge
zonden zal worden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELllHNA. 

De Mfoister van Marine, E. P. WF.STERVELD. 
(Uit,geg. 6 April 1925.) 

ALGEMEEN REGLEMENT 
OP DEN LOODSDIENST. 

INHOUD. 
HOOFDSTUK. 

I. Bestuur en indeeling . Art. 1- 3 
II. Regeling van het per-

soneel . . . . . . . . . • . Art. 4-21 
III. Onderscheidingsteekenen 

der loodsvaartuigen. 
Loods-, nood- en andere 

Reinen . . . . . . . . . . . Art. 22-26 
IV. Dienstvoorschriften . . Art. 27-50 
V. Verleenen van hulp aan in 

nood verkeerende schepen . . Art. 51-54 
VI. Verplichtingen van de 

gezagvoerders . . . • . . . . Art. 55-64 
VII. Verplichtingen van de 

loodsschippers . . . . . . . Art. 65-70 
VIII, Verplichtingen van 

de loodsen ......... Art. 71-83 
IX. Klachten, geschillen en 

straffen. . . . . . . , .. Art. 84-101 
SLOTARTIKEL. 

Modellen van loodscertificaten. 
Tabel onderscheidingsteekenen loodsvaar
tuigen. · 

HOOFDSTFK I. 
BESTUUR EN INDEELING. 

Art. 1. Het algemeen bestuur van den 
loodsdienst wordt onder den Minister van 
Marine uitgeoefend door den Inspecteur
Generaal van het Loodswezen, de Betonning, 
de Bebakenino en de Verlichting. In de dis
tricten wordt het bestuur gevoerd door Direc
teuren en onder deze door Commissarissen. 

Aan den Inspecteur Generaal is een Inspec
teur toegevoegd. 

Bovendien is er op het meerendeel der stand
plaatsen een Ontvanger der loodsgelden, terwijl 
op standplaatsen waar zulks noodig is adjunct
commissarissen kunnen worden geplaatst. De 
betrekking van Ontvanger der loodsgelden is 
met d ie van Commissaris of Adju"lrt-Commis
saris vereenigbaar. 

De districten zijn : 
1. Eems. 
2. Terschelling en het Vlie, 
3. Texel en IJmuiden, 
4. Goedereede en Maas, 
5. Brouwershaven, 
6. Monden der Schelde. 
De bijzondere reglementen bepalen voor elk 

1 
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district de standplaatsen vanwaar de loods: 
dienst wordt uitgeoefend, de kruisposten der 
zeeloodsvaartuigen, den werkkring der loodsen 
en de wijze waarop de verschillende diensten 
geregeld zijn. 

2. De Commissarissen zijn, ieder voor zijn 
standplaats, belast met het beheer van het 
materieel. 

De afgifte van behoeften aan de vaartuigen 
geschiedt op aanvragen van den schipper of 
van het hoofd der machinekamer, die de ont
vangen artikelen opbrengen in hun detai l
boeken. 

De beoordeeling der noodzakelijkheid van 
cle uitvoering van kleine herstellingen en voor
zieningen aan boord der in dien t zijnde vaar
tuigen, daaronder begrepen het schoonmaken 
en zoo noodig schilderen van den romp onder 
de waterlijn, berust bij den Directeur of onder 
diens verantwoordelijkheid bij den Commis
saris ; voor meer belangrijke voorzieningen 
worden door den Directeur voorstellen ingediend 
aan den Minister van Marine. 

3. In elk district wordt door den Directeur 
een register gehouden, waarin alle bij den loods
dienst van dat district aangestelde personen 
zijn tngeschreven met namen en voornamen, 
dag en plaats van geboorte, datum van aan
stelling, de bijzondere diensten door hen be
wezen, belooningen daarvoor ontvangen, over
tredingen en daarvoor opgelegde st raffen, 
eindeliJk de data van ontslag met ont slagreden 
of overljjden. 

HOOFDSTUK II. 
REGELING VAN HET PERSONEEL 

4. Het personeel van den loodsdienst 
bestaat uit : 
Loodsschippers der 1 •, 2• en 3e klasse, 
Stuurlieden, 
Zee- en binnenloodsen, 
Hulpzee- en hulpbinnenloodsen, 
Loodskweekelingen der 1 e en 2• klasse, 
Matrozen, 
Matrozen-kok, 
Matrozen-motordrijver, 
Kwartiermeesters, 
Roeiers der 1 e en 2• klasse, 
Machinisten, 
Machinisten-motordrijver, 
Machinedrijvers, 
Eerste stokers, 
Tweede stokers, 

5. De loodsschippers der le klasse voeren 
het bevel over de zeeloodsvaartuigen ; zij 
worden uit de bekwaamste stuurlieden of zee
loodsen benoemd. 

De stuurlieden worden aangewezen uit de 
bekwaamste zeeloodsen. 

De loodsschippers der 2e en 3e klasse voeren 
het bevel over de overige vaartuigen van het 
Loodswezen. 

De loodsschippers der 2e klasse worden in 
den regel benoemd uit de zeeloodsen, binnen
loodsen, hulpzeeloodsen, hulpbinnenloodsen, 
loodskweekelingen der l e klasse of loods
schippers der 3e klasse. 

De loodsschippers der 3e klasse worden in 
den regel benoemd uit de hulpzeeloodsen, hulp
binnenloodsen, loodskweekelingen, matrozen 
of roeiers. 

De loodsschippers der 2e en 3e klasse kunnen 

ook uit buiten het loodswezen staande per
sonen worden genomen, in welk geval zij ge
kozen worden uit flinke varensgezellen, ervaren 
in hun vak, vau onberispelijk gedrag en niet 
ouder dan 40 jaren. 

6. De zee- en binnenloodsen worden in den 
regel gevormd uit de loodskweekelingen. 

De loodskweekelingen der 2e klasse worden 
gekozen uit ervaren zeelieden van onberispelijk 
gedrag, die den leeftijd bereikt hebben van 20 
jaar en niet ouder mogen zijn dan 27 jaar. Zij 
moeten minstens 2 jaar buitengaats gevaren 
hebben, goed kunnen lezen en schrijven en de 
eerste grondbeginselen der rekenkunst goed 
verstaan. 

Zij, die in het bezit zijn van een der diploma's 
als stuurman voor : 

de groote stoom- en motorhandelsvaart, 
de groote zeilhandelsvaart, 
de kleine stoom- en motorhandelsvaart, 
de kleine zeilhandelsvaart, 
de groote sleepvaart, 
de groote stoom- en motorvischvaart, 
de groote zeilvischvaart, 
zoomede zij, die bekend zijn met de Engelsche, 

Fransche of Duitsche taal, genieten de voorkeur. 
Bij gebleken geschiktheid worden zij, naar 

gelang der behoefte, bevorderd tot loods· 
kweekeling der le klasse. 

De loodskweekelingen der le klasse kunnen 
bestemd worden voor den zee- · of voor den 
binnenloodsdienst ; zij worden meer bepaald 
voor één der beide diensten opgeleid en ver
gezellen de loodsen op hunne loodsreizen, 
wanneer hun daartoe de last wordt verstrekt 

Zij zijn naar volgorde van dienstjaren be
noembaar tot hulpzeeloods of tot hulpbinnen
loods, wanneer zij voldoen aan de vereischten, 
respectievelijk voor de betrekking van zee
en van binnenloods gesteld. 

De hulploodsen komen eerst tot het beloodsen 
van groote of diepgaande schepen in aanmerking, 
nadat zij met kleine schepen de noodige er
varing opgedaan hebben en bekwaam geacht 
worden. 

Zij zijn bij gebleken geschiktheid, naar volg
orde van diensttijd, benoembaar tot zee- of 
binnenloods. 

7. In de behoeften aan matrozen, matrozen
kok, matrozen-motordrijver, roeiers, machi
nisten, machinisten-motordrijver, machine
ctrijvers, lbte en 2de stokers, zal worden voor
zien door benoeming van reeds bij het Loods
wezen, enz. of bij andere takken van den Staats, 
dienst werkzaam personeel, dan wel door aan 
neming van zich daarvoor aanmeldende par
ticuliere personen. 

Irdien het personeel uit de laatst.bedoelde 
categorie wordt betrokken, wordt het gekozen 
uit lieden, ervaren in hun vak, van onberispelijk 
gedrag en over het algemeen niet ouder dan 
40 jaren. 

De matrozen-kok moeten bovendien een 
bewijs kunnen overleggen, dat zij als kok aan 
boord van een zeevaartuig hebben voldaan. 

8. De benoeming, de bevordering en het 
ontslag van het in artikel 4 genoemde personeel 
geschiedt, op voordracht van den betrokken 
Directeur, door den Minister van Marine. 

Van de benoeming, de bevordering en het 
ontslag wordt den betrokkenE> eene acte ui',;
gereikt. 
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Alvorens voor eene benoeming in aanmerking 
te komen moet de betrokkene, voor zoover deze 
nog niet in dienst ~ as bij het Loodswezen, de 
Betonning of de Verlichting, overleggen: 

a. eene geneeskundige verklaring van eenen 
Officier van Gezondheid der Zeemacht, waaruit 
blijkt, dat hij voldoet aar, de eischen van het 
vnor het personeel van den loodsdienst vast
gestelde keuringsreglement ; 

b. eene door hem orderteekende verklaring, 
waaruit blijkt, dat hij zich zftl onderwerpen aan 
a lle dienstvoorschriften voor het Loodswezen, 
de Betonning, de Bebakening en de Verlichting, 
gemaakt of nog te maken. 

9. Alvorens tot het examen voor loods te 
worden toegelaten of to - loodsschipper der 2e 
of 3e klasse te worden benoemd, worden be
trokkenen geneeskundig onderzocht. 

De zee- en binnenloodse.1, zoomede de hulp
zee- en hulpbinnenloodsen worden om de 5 jaar 
op door den Minister van Marine te bepalen 
tijdstippen opnieuw geneeskundig onderzocht. 

Het in dit artikel bedoelde geneeskundig 
onderzoek zal zich alleen uitstrekken tot de 
functiën van gezichts- en gehoororganen en zal 
slechts, wanneer daartoe aanleiding bestaat, 
uitgebreid worden tot andere organen. 

10. Alvorens tot de uitoefening van den 
dienst als loods te worden toegelaten moet aan 
de volgende vereischten worden voldaan : 

1 °. moeten de vaarwaters, waarop de dienst 
als loods zal worden uitgeoefend, voldoende 
zijn bevaren ; 

2°. moet een examen worden afgelegd, om
vattende het gebied, waarop de loodsdienst zal 
worden uit~eoefend en bestaande in : 

a. grondige kennis van : 
gronden en banken, 
loop en kracht der stroomen, en 
invloed van den wind op die stroomen ; 
liggin\!; en plaatsing van tonnen en bakens in 

en nabij de vaarwaters ; 
richting en diepte der vaarwaters en de onder 

verschillende omstandigheden te sturen koersen ; 
b. grondige bekendheid met : 
de kust- en binnenlichten, lichtschepen, mist

seinen, landmerken, waterstands- en storm
seinen, semaphore- en kustwachtposten ; 

c. voldoende begrip van : 
de inrichting der zeekaarten, de miswijzing 

van het kompas, eenvoudige getijberekeningen, 
het afzetten van peilingen en van het bestek ; 

d. voldoende bekendheid met : 
de besturing en behandeling van zeilschepen 

en schepen met eigen beweeglc:acht, de be
palingen tot het voorkomen van aanvaringen, 
de politiereglementen voor de vaarwaters en 
havens, waarop de loodsdienst zal worden uit
geoefend; 

de verplichtingen, die bij verschillende 
wetten en reglementen den loodsen zijn op
gelegd; 

e. voldoende bekendheid met : 
de Engelsche taal ; 
3°. zullen meerdere proefreizen, minstens vier, 

met diepgaande schepen moeten zijn gedaan, 
onder toezicht van een der bekwaamste loodsen. 

11. De examens worden, zoo dikwijls het 
noodig is, na bekomen machtiging van den 
Minister van Marine, afgenomen door eene 
Commissie, waarvan de Directeur Voorzitter is. 
In deze Commissie hebben steeds zitting één 

of meer Commissarissen, één of twee daartoe 
uit te noodigen gezagvoerders of oud-gezag
voerders van koopvaardijschepen en twee of 
meer der bekwaamste loodsschippers der le 
klasse, stuurlieden of loodsen. 

De gezagvoerders of oud-gezagvoerders ge
nieten vergoeding van reis- en verblijfkosten en 
vacatiegelden, overeenkomstig de bij Koninklijk 
Besluit vastgestelde tarieven. 

Het examen wordt kosteloos afgenomen. 
12. Naar gelang van de behoeften van den 

dienst 1...,i.nnen ook buiten den ioodsdienst 
staande personen tot loods of hulploods worden 
aangesteld, mits zij voldoen aan de verei~chten 
omschreven in artikel 8 en artikel 10. 

Zij mogen niet jon~er dan 23 jaar en niet 
ouder dan 40 jaar ziJn. 

Wanneer binnen den tijd van 18 maanden 
na afgelegd examen geen benoeming is gevolgd 
kan door het loodsbestuur een nieuw examen 
worden gevorderd. 

13. Alvorens tot de uitoefening van den 
loodsdienst te worden aangewezen, zijn de 
loodsen en hulploodsen gehouden den navol
genden eed (belofte) af te leggen: 

"Ik zweer, (beloof), dat ik in mijn dienst als 
loods, mij stiptelijk zal gedragen naar de be
staande of nader uit te vaardigen verordeningen 
op den loodsdienst en dat ik voorts in deze 
mijne bettekkiog zal handelen, zooals een 
goed, braaf, eerlijk en trouw loods schuldig 
is te doen. 

Zoo waarlijk helpe mij God almachtig ! (Dat 
beloof ik)". 

Deze eed (belofte) wordt afgelegd in handen 
van den Directeur, die daarvan een door hem 
onderteekende verklaring stelt op de acte van 
benoeming en van de eedsaflegging kennis geeft 
aan het Departement van Marine. 

14. Loodsen kunnen, na behoorlijk daarvoor 
afgelegd examen, aangewezen worden tot het 
loodsen van schepen op andere vaarwaters of 
naar andere zeegaten, reeden of havens dan van 
het district waartoe zij behooren. 

Van deze bevoegdheid. wordt melding ge
maakt op hunne act,e van benoeming. 

15. De stumLeden, loodsen en hulploodsen 
moeten, wanneer zij tot het beloodsen van 
schepen zijn aangewezen, voorzien zijn van 
hunne akte van benoeming en van de loodswet, 
met bijbehoorende reglementen. 

16. De dienstkleeding der loodsschippers,. 
stuurlieden, kwartiermeesters, loodsen, hulp
loodsen en loodskweekelingen bestaat uit : 

pijjakker van blauw duffel of andere blauwe 
stof met knoopen van model ; 

jas, vest en broek van blauw laken of andere
blauwe stof met knoopen van model ; 

pet van blauw laken of andere blauwe stof 
van model. 

De petten der loodsschippers, stuurlieden, 
kwartiermeesters, loodsen en hulploodsen zijn 
voorzien van een petteeken ; die van de loods
kweekelingen niet. 

De pet van den loodsschipper der le klasse 
en van den stuurman is tevens voorzien van 
twee gouden galons, ter breedte elk van 5 m.M. ; 
die van den loodsschipper der 2e en der 3e klasse
en van den kwartiermeester van één gouden 
galon van gelijke breedte. 

De pijjakker en de jas van den loodsschipper
der le klasse zijn op beide uiteinden van den_ 
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kraag voorzien van eene zespuntige ster van 
gouddraad, lang 2 c.M. 

De zespuntige sterren, de galons, de pet
teekens en de knoopen worden kosteloos ver
strekt. 

Bij regenachtig of slecht weder is het dragen 
van geoliede of andere overkleederen, zoomede 
van een onder die omstandigheden doelmatig 
hoofddeksel, geoorloofd. 

Des zomers is het dragen van eene witte pet 
van hetzelfde model als de blauwe geoorloofd. 

De Directeur is bevoegd om bij plechtige of 
feestelijke gelegenheden het dragen der blauwe 
pet voor te schrijven voor hen, die in uniform 
daarbij aanwezig zullen zijn. 

Mede is het geoorloofd petteekens van goud
draad te dragen, in vorm en grootte overeen
komende met de verstrekt wordende. 

17. De loodsschippers, stuurlieden, loodsen 
en hulploodsen, aan wie als disciplinaire maat
regel gedurende bepaalden of onbepaalden tijd 
het recht is ontnomen den loodsdienst uit te 
oefenen, of aan wie ontslag uit den dienst is 
verleend, zijn verplicht hunne akten van benoe
ming, wetten en reglementen af te geven aan 
den Commissaris hunner standplaats. 

18. Bij het overlijden van loodsschippers, 
stuurlieden, loodsen en hulploodsen, zijn hunne 
erfgenamen verplicht de uitgereikte akten van 
benoeming, wetten en reglementen, binnen 
veertien dagen na het overlijden, aan den Com
missaris der standplaats, waartoe zij laatstelijk 
behoord hebben, terug te geven. 

19. Het personeel van het Loodswezen ge
1
ii 

niet eene vaste bezoldiging, geregeld b" 
Koninklijk Besluit. 

De pensioenen zijn wettelijk geregeld. 
20. Het personeel, genoemd in artikel 4, 

kan in geval van ziekte, verwonding of gebreken, 
in en door den dienst bekomen, door genees
kundigen in dienst van het Rijk of door par
ticuliere geneeskundigen voor Rijksrekening 
worden behandeld en in een Rijkshospitaal, bij 
particulieren of in eene bijzondere inrichting 
voor Rijksrekening worden verpleegd ; een en 
ander naar regelen, door den Minister van 
Marine vastgesteld of vast te stellen. 

Alle ziektegevallen moeten ten genoege van 
den Directeur worden geconstateerd. 

21. Het personeel, genoemd in artikel 4, 
dat den dienst bij het Loodswezen wenscht 
te verlaten, doet daartoe het verzoek aan den 
Directeur, minstens 2 weken vóór den datum, 
waarop het ontslag gewenscht wordt. 

HOOFDSTUK III. 
ÛNDERSCHEIDINGSTEEKENEN DER LOODSVAAR· 

TUIGEN. 

LOODS·, NOOD- EN ANDERE SEINEN. 

22. De onderscheidingsteekenen der loods
vaartuigen zijn : 

a. voor zeilvaartuigen met of zonder motor : 
de naam der standplaats of van het district, 

zoo mogelijk voluit, met het nummer van het 
vaartuig of het woord: ,,Loodswezen" in één 
of meer der zeilen en op het achterste gedeelte 
van het vaartuig ; . 

b. voor stoorn- en motorvaartuigen : 
het nummer van het vaartuig aan weerszijden 

op den boeg. -
Bovendien voeren, toonen of geven de loods-

vaartuigen, zoolang er loodsdienst kan worden 
verricht : 

a. bij dag de loodsvlag, zijnde een blauwe 
vlag met eene witte letter L of het nummer van 
het vaartuig in witte cijfers, geheschen van top ; 

b. des nachts de lichten als in art. 8 van de 
"Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen 
op zee" afzonderlijk voor zeil- en stoomloods
vaartuigen is voorgeschreven ; 

c. bij rnist of nevelachtig weer doen de 
stoomloodsvaartuigen daarbij tevens het voor 
hen in bedoeld artikel voorgeschreven geluidsein 
hooren. 

Het vaartuig, voor inspectie ~ebezigd, voert 
van top de districtsvlag of -wimpel overeen
komstig de daarvan bij dit reglement gevoegde 
teekening, waarin het woord "Inspectie". 

23. In zee of ter reede wordt het verlangen 
om een loods kenbaar gemaakt door de onder
staande seinen, afzonderlijk of gezamenlijk ge
daan, welke seinen overdag moeten blijven 
waaien en des nachts herhaald moeten worden, 
totdat de loods aan boord of contra-sein ont
vangen is. 

a. bij dag : 
1 °. de nationale vlag, omgeven door een 

witten ra-nd f er breedte van een vijfde van die· 
vlag, aan den voortop geheschen ; 

2°. het loodssein P. T. van h et Internatio
naal Seinboek ; 

3°. vlag S van het Internationaal Seinboek 
met of zonder den onderscheidingswimpel er 
boven ; 

4°. het afstandRsein, bestaande uit een 
kegel met den top naar boven, boven welken 
twee ballen of voorwerpen, die op ballen 
gelijken, zijn geheschen ; 

b. bij nacht : 
1°. een pyrotechnisch licht, bekend onder 

den naam van "blauw licht", dat met tusschen
poozen van 15 minuten getoond wordt ; 

2°. een helder wit licht, telkenmale gedu
rende den tijd van één minuut (duvel, flap) met 
korte of herhaalde tusschenpoozen getoond even 
boven de verschansing. 

Voor zoover Nederlandsche loodsen in het 
Engelsche kanaal gestationneerçl zijn, kunnen 
schepen zich aldaar van eenen loods voorzien 
door een der navolgende seinen: 

a. bij_ dag: 
het h1jschen van het naamsein der haven van 

bestemming uit het Internationaal Seinboek; 
b. bii nacht : 
1°. Voor de zeegaten van Texel en IJmuiden 

twee lichten verticaal onder elkaar, het bovenste 
rood, het onderste wit ; 

20. voor de zeegaten van Maas, Goeree en 
Brouwershaven twee witte lichten, verticaal 
onder elkaar ; 

3°. voor de zeegaten der Schelde drie lichten 
verticaal onder elkaar, het bovenste rood, de 
beide anderen wit. 

H et betrokken loods-vaartuig toont bij nacht 
gelijk sein als contrasein. 

24. Noodseinen zijn, . afzonderlijk of ge
zamenlijk: 

a. bij dag: 
1°. kanonschoten of eenig ander ontplof

fingssein met tusschenpoozen van ongeveer eene 
minuut; 

2°. het noodsein N.C. van het Internationaal 
Seinboek; 
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30_ het afstandssein, bestaande uit eene 
vierkante vlag, boven of onder welke een bal 
of een voorwerp dat op een bal gelijkt, is ge
hescben; 

4°. het afstandssein, bestaande uit een kegel 
met den top naar boven, boven of onder welken 
een bal of een voorwerp, dat op een bal gelijkt, 
is geheschen ; 

5°. een s,,angehouden toon met eenig mist
seinwerktuig ; 

6°. het sein . .. - - - ... (S. 0. S.) met 
korte tusschenpoozen herhaald en gevolgd door 
de noodige aanwijzingen, een en ander door 
middel van draadlooze telegrafie ; 

7°. het luiden van de scheepsklok; 
b. &ij ruu:,ht : 
1°. kanonschoten of eenig ander ontplof

fingssein met tusschenpoozen van ongeveer 
eene minuut ; 

2°. vlammen boven het schip (als van een 
brandend teervat, olievat, enz.) ; 

3°. vuurpijlen of lichtkogels, die sterren 
uitwerpen, onverschillig van welke kleur of 
inrichting, die één voor één met korte tusschen
poozen worden ontstoken ; 

4°. een aangehouden toon met eenig mist
seinwerktuig ; 

5°. het sein ... - - - . . . (S. 0 . S.) met 
korte tusschenpoozen herhaald en gevolgd door 
de noodige aanwijzingen, een en ander door 
middel van draadlooze telegrafie ; 

6°. het luiden van de scheepsklok. 
De Nederlandsche lichttorens, welke nood

seinen hebben opgemerkt, doen hierop contra
sein, hetwelk des nachts bestaat uit : 

1 °. één vuurpijl, als bewijs dat het in nood 
verkeerend schip is op~emerkt ; 

2°. twee vuurpijlen, één minuut na elkander, 
ter kennisgeving, dat in verband met weer en 
wind aan het schip hulp zal worden verleend. 

Ook door reddingbootstations, niet in de 
nabijheid van lichttorens gelegen, worden deze 
seinen gedaan. 

25. Ten teeken voor in zicht komende loods
vaartuigen, dat eenig uit zee komend schip 
reeds van eenen loods voorzien is, wordt vlag P 
van het Internationaal Seinboek geheschen 
onder de natievlag of op eene andere goed zicht
bare plaats, doch niet ·van top. 

De loods is verplicht den gezagvoerder van 
het door hem beloodste schip te verzoeken die 
vlag te doen hijschen. 

26. Een uit zee komend schip, dat aan een 
gezondheidsonderzoek moet worden onder
worpen, toont indien daartoe naar het oordeel 
van den loods aanleiding bestaat over dag van 
top een door den loods bekend te maken vlag 
of bij gebreke van die vlag, de natievlag op eene 
zichtbare plaats uit het vóórwant ; 

dll8 ruu;hts twee ,vitte lichten horizontaal naast 
elkaar, op eenen onderlin~en afstand van 
minstens 18 d.M., rondom z10htbaar op eenen 
afstand van ten minste 2 zeemijlen. 

HOOFDSTUK IV. 

DIENSTVOORSCHRIFTEN. 

27. In de navolgende bepalingen wordt 
verstaan onder : 

a. Minister: de Minister van Marine; 
b. Inspecteur-Generaal: de persoon, belast 

met de waarneming van de betrekking van 

19:lii. 

Inspecteur-Generaal van het Loodswezen, de 
Betonning, de Bebakening en de Verlichting; 

c. Directeur : de persoon, belast met de 
waarneming van de betrekking van Directeur 
van het Loodswezen enz. in het betrokken 
district; 

d. Commissaris : de persoon, belast met de 
waarneming van de betrekking van Commissaris 
van het Loodswezen enz. van de betrokken 
standplaats ; 

e. loodsschippers : degenen die met het bevel 
over een vaartmg van het Loodswezen zijn 
belast; 

f. loodsen: de zeeloodsen, de binnen
loodsen, zoomede de hulpzee-en hulpbinnen
loodsen ; voor zoover de beide laatste cate
gorieën betreft alléén, indien zij tot het beloodsen 
van eenig schip zijn aangewezen ; 

g. loodspersoneel : het personeel genoemd 
in artikel 4 ; 

h. gezagvoerders : degenen die met het gezag 
over het beloodste of te beloodsen schip zijn 
belast. 

28. Aan boord der loodsvaartuigen zijn de 
loodsen verplicht om desgevorderd wacht en 

,andere diensten te verrichten, benevens alle 
werkzáamheden, welke door het bevoegde gezag 
noodig geacht worden. 

De bulploodsen doen aldaar den dienst met 
de loodskweekelingen en matrozen. 

29. Het loodspersoneel zal de gegeven 
dienstbevelen ijverig en getrouw nakomen en 
de geldende dienstvoorschriften stipt opvolgen. 

Het zal, ook waar het betreft verrichtingen, 
welke niet uit eenig dienstbevel of dienstvoor
schrift voortvloeien, naar behooren mede
werken in alles, wat kan bijdragen tot eene 
goede uitoefening van den dienst of tot eene 
nauwgezette behartiging van de belangen des 
Rïks. 

~en ieder is aan degenen, die over hem ge
steld zijn, ondergeschiktheid en bescheidenheid 
verschuldigd, terwijl, ook tegenover de milit aire 
en civiele autoriteiten, de burgerlijke beleefd
heid in acht genomen zal worden ; wederkeerig 
zal een ieder tegenover degenen, die onder hem 
gesteld zijn, behoorlijk optrélen in acht moeten 
nemen. 

Zoowel in als buiten dienst zal het loods
personeel zich behoorlijk gedragen. 

30. Het is aan het loodspersoneel in zijn 
ambt verboden meer dan de verschuldigde 
gelden te vorderen en, anders dan met goed
vinden van het loodsbestuur, vergoedingen, 
belooningen of giften van derden te vorderen, 
te verzoeken of aan te nemen. 

Mede is het aan het loodspersoneel verboden 
deel te nemen aan eenigerlei onderlinge samen
werking, in welken vorm ook, strekkende om 
disciplinair gestraften van de finantieele ge
volgen der hun opgdegde straffen geheel of 
ten deele te ontlasten. 

31. Het is aan het loodspersoneel ver
boden: 

a. zich op eenigerlei wijze willekeurig aan 
zijne dienstverplichtingen te onttrekken ; 

b. zich zonder verlof van zijne standplaats 
te verwijderen ; 

c. zich aan den drank te buiten te gaan ; 
d. vloeken en godslasteringeR, zoomede 

onzedelijke taal of liederlijke uitdrukkingen te 
bezigen. 

14 
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Van dronkenschap in dienst zal in den regel 
ontslag uit den dienst het gevolg zijn. 

32. Indien door een tot het loodspersoneel 
behoorend persoon middellijk of onmiddellijk, 
hetzij opzettelijk, hetzij als gevolg van diens 
grove schuld, schade aan den lande wordt toe
gebracht, kan de Minister bepalen, dat die 
schade geheel of gedeeltelijk op den betrokkene 
zal worden verhaald, ongeacht eene eventueel 
tegen hem in te stellen strafvervolging. 

De grove schuld zal door eene door den Mi
nister te benoemen Commissie moeten zijn 
onderzocht en vastgesteld. 

33. W'anneer door verzuim of onachtzaam
heid van eenen loodsschipper of loods een schip 
aan den grond vaart, schade bekomt of toe
brengt, kan de betrokkene discitlinair gestraft 
worden, ongeacht eene eventuee tegen ûem in 
te stellen strafvervolging. 

34. De loodsschippers zijn verplicht de vaar
waters geregeld te peilen en te onderzoeken, 
waartoe zij bij het bekruisen der kust en bij het 
bevaren der verschillende vaarwaters een veel
vuldig gebruik van het lood doen maken, in het 
bijzonder na storm en hooge vloeden. 

De loodsschipper , stuurlieden en loodsen 
geven acht op de juiste li~ging der lichtlmeier;, 
tonnen en bakens. Zoo ziJ mochten bespeuren, 
dat lichtboeien, tonnen of bakens zijn vermist 
of verdreven, geven zij daarvan dadelijk kennis 
aan den Commissaris ter standplaats van aan
komst. 

Eveneens zijn zij verplicht hunne aandacht 
te vestigen op de kust- en andere lichten en 
landmerken en van opgemerkte bijzonderheden 
te rapporteeren. 

35. Het is aan het loodspersoneel verboden 
heimelijk passagiers of ~oederen te vervoeren 
of zich aan smokkelariJ schuldig te maken. 

36. Het loodsen van schepen geschiedt bij 
beurten, te regelen : in de havens door den 
Commissaris, op de loodsvaartuigen door den 
loodsschipper, waarbij de daarvoor beschikbare 
hulpzee- en hulpbinnenloodsen mede rouleeren, 
respectievelijk met de zee- en binnenloodsen, 
vanaf het oogenblik, dat zij daartoe voldoende 
bekwaam en ervaren geacht worden. De Com
missaris en de loodsschipper houdf.'u een beurt
lijst bij van de te hunner beschikking zijnde 
loodsen. De loodsen worden voor de eerste 
maal daarop gebracht naar ouderdom van dienst 
en vervolgens zoodra zij aankomen en zich aan
melden, hetzij na volbrachte loodsreis, hetzij 
na herstel van ziekte, terugkomst van verlof, 
enz. Bij gelijktijdige aanmelding van meer
dere loodsen worden zij op de beurtlijst gebracht 
in de volgorde, waarin zij daarvan werden 
afgevoerd. 

Elke loodsdienst wordt voor eene beurt ge-
rekend. . 

De betrokken Directeur, Commissaris of 
loodsschipper is bevoegd van deze regeling af 
te wijken en eenen loods vóór zijn beurt met 
het beloodsen van een schip te belasten, indien 
zulks hem om bijzondere redenen noodig of 
wenschelijk voorkomt. 

In de havens zorgt de Commissaris, dat van 
de aan de beurt zijnae loodsen zich zoo mogelijk 
een voldoend aantal in de nabijheid van het 
loodskantoor bevindt. 

37. Aan boord van in geregelden dienst 
varende schepen kunnen, op verzoek der be-

trokken onderneming vaste loodsen geplaatst 
worden. 

Indien die loods uitsluitend voor beloodsing 
van schepen dier onderneming gebruikt wordt, 
is voor hem op de dagen dat er niet geloodst 
wordt, eene vergoeding van tien gulden per 
etmaal verschuldigd. 

Deze buiten de gewone beurtregeling vallende 
loodsen kunnen worden afgewisseld op zoo
danige tijden, als de Directeur noodig oordeelt. 

38. Op verzoek van den gezagvoerder en 
bij ontstentenis of niet tijdige aanwezigheid van 
daartoe bestemde gemeentelijke havenloodsen, 
zijn de loodsen verplicht den gezagvoerder te 
assisteeren bij het varen van en naar de lig-

. plaatsen in de havens. 
Voor deze hulpverleening kan eene ver

goeding worden vastgesteld, waarvan het 
bedrag door den Minister, in verband met 
plaatselijke omstandigheden, bepaald wordt. 

39. Voor den binnenloodsdienst wordt, bij 
gelijktijdige aankomst van meerdere schepen, 
dat schip het eerst van eenen loods voorzien, 
hetwelk het eerst binnen de daarvoor bepaalde 
merken komt. 

Inlichtingen omtrent de plaats dezer merken 
kunnen ten loodskantore bekomen worden. 

40. Bij de bijzondere re~lementen worden, 
voor zoover voldoende stabiliteit zulks mogelijk 
maakt, voor de kruisposten de plaatsen bepaald, 
waar de loodsvaartuigen zich zooveel mogelijk 
moeten ophouden. 

41. Behalve voor den kustloodsdienst, 
kunnen er ook loodsvaartuigen met loodsen 
aan boord worden aangewezen om te kruisen 
als één of meer vooruitgezette posten. 

Naar gelang van de behoeften van de scheep
vaart wordt door den Minister bepaald, óf in
stelling van zulk een post zal geschieden, waar 
die dan gestationneerd zal worden en voor 
welke zeegaten er loodsen aan boord zullen zijn. 

.42. Wanneer een loods op grooteren afstand 
van het zeegat van bestemming, dan dien van 
den voor dat gat aangewezen kruispost, op 
eenig schip overiaat, is hij verplicht om bij de 
vaart door de Noordzee den gezagvoerder met 
zijnen raad ten dienste te staan. 

Den loodsen wordt nadrukkelijk aanbevolen 
om bij de vaart door de Noordzee de gezag
voerders te wijzen op de noodzakelijkheid om 
bij slecht zicht het lood gaaN!e te houden, als 
contröle op het gegist bestek. 

43. De op eenigen post kruisende loods
vaartuigen, mogen niet dan op bepaalde tijden 
binnenkomen, tenzij door hoogen nood ge
dwongen of ingeval zij al hunne loodsen hebben 
afgegeven. 

Binnenloopende ter aanvulling van loodsen 
mogen zij buiten noodzaak niet op de haven 
komen, maar moeten zij de loodsen ter reede 
of in het zeegat overnemen. 

Zoodra de redenen, welke tot binnenloopen 
noopten, hebben opgehouden te bestaan, zal 
weder zee gekozen worden. · 

44. De loodsschippers zijn bevoegd om 
eenig schip eenen loods te weigeren, indien de 
veiligheid van het loodsvaartuig het onraad
zaam maakt de bemanning nog verder te ver
minderen of indien de omstandigheden van 
wind en zee zoodanig zijn, dat de overbrenging 
van den loods slechts met ernstig levensgevaar 
zou kunnen geschieden. 
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De loodsschippers zijn gerechtigd eenig schip, 
dat geen loods aan boord heeft, vóór te zeilen 
of vóór te stoomen en kunnen daarbij één 
hunner manschappen op zoodanig schip doen 
overgaan, als dit zonder bezwaar kan ge
schieden. 

Bij dit vóórzeilen of vóórstoomen worden de 
vlag of de lichten gevoerd, welke gevoerd 
behooren te worden, zoolang er loodsdienst kan 
worden verricht. 

45. Voor de voeding op de dagen dat het 
loodspersoneel aan boord van eeni~ loods
vaartuig van zijne standplaats afwezig 1s, wordt 
door het Rijk eene vergoeding verstrekt, volgens 
door den Minister vastgestelde of vast te 
stellen regelen. 

Op eigen standplaats vertoevende, voorziet 
het personeel op eigen kosten in de voeding. 

46. Ieder loods, na volbrachte loodsreis op 
eene standplaats aankomençle, is verplicht zich 
dadelijk bij den Commissaris aldaar aan te 
melden of zich te gedragen naar de bepalingen, 
dienaangaande door het plaatselijk loods
bestuur vastgesteld. 

Loodsen na volbrachte loodsreis op een andere 
standplaats a,ankomende, kunnen door den 
Commissaris d'er standplaats gebezigd worden 
tot het terugloodsen van schepen naar hunne 
eigen standplaats, dan wel naar plaatsen in 
dezelfde richting of naar zee, mits de dienst op 
hun eigen standplaats daardoor geen nadeel 
lijdt. 

In geval van groote drukte op eene stand
plaats worden, op aanvrage van den Com
missaris, op andere standplaatsen beschikbare 
loodsen dadelijk derwaarts gezonden. 

47. In zooverre bij dit reglement niet anders 
is bepaald, komen de kosten van de terugreis 
der loodsen naar hunne standplaats ten laste 
van het Rijk, overeenkomstig de dienaangaande 
door den Minister vastgestelde of vast te stellen 
tarieven en regelen. 

In de gevallen, dat de reiskosten der loodsen 
door de gezagvoerders moeten worden betaald, 
geschiedt de berekening daarvan op denzelfden 
grondslag. 

De verblijfkosten zijn onder de reiskosten 
begrepen. 

48. Wegens de ontvangst van loods- en 
andere gelden wordt aan den belanghebbende 
quitantie uitgereikt. 

49. De kantoren van de Commissarissen 
van het Loodswezen en van de Ontvangers der 
Loodsgelden zijn geopend op de door den Di
recteur voor elke standplaats afzonderlijk vast
gestelde of vast te stellen tijden, met dien ver
stande, dat de kantoren op werkdagen ten 
minste van 8 u. 30-12 u. v.m. en van 1. u. 
30-5 u. n.m. ~eopend zullen zijn. Op ieder 
kantoor zijn inlichtingen te verkrijgen omtrent 
de tijden, waarop het opengesteld is. 

Indien buiten de vastgestelde kantooruren 
een loods besteld wordt, komen de extra-kosten 
voor het aan boord brengen van dien loods voor 
rekening van den gezagvoerder, onverminderd 
de ingevolge art. 64 verschuldigde vergoeding. 

50. De opneming van den diepgang, waar
naar loodsgeld betaald moet worden, geschiedt 
kosteloos en in tegenwoordigheid van den gezag
voerder of zijnen vervanger, door den loods of 
door eenen anderen, door het loodsbestuur ter 
.plaatse, daartoe aangewezen persoon. 

HOOFDSTUK V. 

VERLEENEN VAN HULP AAN IN NOOD 
VERKEERENDE SCHEPEN. 

51. Hetloodspersoneelzalzooveeldoenlijk hulp 
verleenen aan schepen, die in nood of gevaar 
verkeeren, met dien verstande, dat de uit
oefening van den loodsdienst niet benadeeld 
mag worden, indien door andere in de buurt 
zijnde schepen voldoende hulp wordt verleend. 

Het is aan het personeel verboden ter be
looning daarvoor eenige overeenkomst te maken 
of belofte te eischen. Eene in striid met dit 
verbod gemaakte overeenkomst Öf gell,even 
belofte zal in geen geval van waarde zijn. 

De voor bet bewijzen van buitengewone hulp 
verschuldigde belooning wordt zooveel doenlijk 
in der minne tusschen partijen geregeld door 
tusschenkoms•, van den Directeur en overigens 
hieromtient, zoomede ten aanzien van zee
driften of verlaten gevonden schepen, gehandeld 
naar de bepalingen van het Wetboek van Koop
handel. 

Van deze belooning geniet het daarbij be
trokken loodspersoneel 75 procent, welke onder 
de betrokkenen verdeeld worden naar door den 
Minister vastgestelde of vast te stellen regelen ; 
de overige 25 procent worden, als vergoeding 
voor het. gebruik van 's Rijks materiePl, in de 
schatkist gestort. 

Is de verleende hulp door meer dan één loods
vaartuig bewezen, dan wordt de belooning ver
deeld in evenredigheid van het aantal koppen 
tijdens de hulpver!eening op die loodsvaartuigen 
aanwezig. 

Wanneer meerdere loodsvaartuigen tegelijk 
eenig schip of schepen ontdekken, welke den 
bijstand van één of meer, maar niet van al die 
loodsvaartuigen behoeven, zal de oudstaan
wezende loodsschipper beslissen, welke loods
vaartuigen hulp zullen verleenen en welke zich 
zullen verwijderen ter uitoefening van den 
loodsdienst. In dit geval zullen de eventueel 
verdiende hulploonen, op de wijze als in het 
vorig lid van dit artikel bepaald, verdeeld 
worden over al de betrokken loodsvaartuigen, 
onafhankelijk van het feit of zij voor hulp
verleening of voor de uitoefening van den loods
dienst werden aangewezen. 

52. Indien eenig schip in nood verkeert is 
het loodspersoneel verplicht zich op bekomen 
order of op eigen initiatief met zijne vaartuigen 
derwaarts te begeven en hulp te verleenen, voor 
zooverre deze gewenscht en mogelijk geacht 
wordt. 

Wanneer echter, ter beoordeeling van de ter 
plaatse aanwezige verantwoordelijke personen, 
werkelijk levensgevaar bij de te verleenen hulp 
mocht bestaan, dan worden daartoe vrijwilligers 
uit het personeel opgeroepen, die naar gelang 
van bewezen dienst, aanspraa,, hebben op be
looning. 

53. Het is het loodspersoneel verboden om, 
ollder welk voorwendsel ook, aan boord van 
eenig schip, al ware het in nood, te komen tegen 
den wil van den gezagvoerder of van de aan 
boord gebleven schepelingen. 

Het wacht zich vooral, om zonder de uit
drukkelijke toestemming van den gezagvoerder 
of van de aan boord overgebleven schepelingen, 
aan masten, touwen of ander takelwerk de 
handen te slaan, of zich dienaangaande eenig 
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gezag aan te matigen, al ware het schip ge
strand of met water bezet. Evenmin zal het 
personeel zich veroorloven zonder boven
genoemde toestemming luiken open te breken 
en goederen te lossen of te vervoeren. 

54. Indien een schip gedurende de loodsreis 
aan den grond geraakt en door hulp van anderen 
weder vlot gebracht wordt en voor die hulp 
eene belooning wordt toegekend, mag de loods, 
die het schip oeloodst heeft, onder geen voor
wendsel in dat hulploon deelen. 

HOOFDSTUK VI. 
VERPLIOHTINGEN VAN DE GEZAGVOERDERS. 

55. In havens of dokken moet de gezag
voerder, die eenen loods verlangt, daartoe tijdig 
aanvrage doen op het loodskantoor ter plaatse, 
met vermelding van het tijdstip, waarop de 
loods verlangd wordt. 

In zee of ter reede moet het verlangen om te 
worden geloodst kenbaar gemaakt worden door 
een der seinen, bedoeld in artikel 23. 

56. Voor binnenloodsreizen, aanvangende 
van havens niet onder de loodsstandplaatsen 
opgenomen, moeten de gezagvoerders, wanneer 
zij eenen binnenloods begeeren, dien intijds op 
de daarvoor het meest in aanmerking komende 
standplaats aanvragen; aan deze aanvrage zal, 
indien eenigszins mogelijk, gevolg worden ge
geven. 

De reiskosten van die standplaats naar het 
schip en, indien de loods ontscheept wordt op 
eene plaats gelegen buiten zijn district, ook die 
van de terugreis naar de standplaats, worden 
door den gezagvoerder aan den loods vergoed. 

57. De gezagvoerder van een in een binnen
of buitenlandsche haven liggend schip, die 
aldaar eenen zeeloods aan boord wenscht te 
nemen voor eene andere (Nederlandsche) haven, 
in plaats van zulks te doen ter hoogte van het 
betrokken zeegat, moet dien loods intijds aan
vragen aan den Directeur onder wiens district 
de laatstgenoemde haven ressorteert; aan deze 
aanvrage zal, zoo mogelijk, gevolg worden 
gegeven. 

Behalve de reiskosten van den loods is alsdan 
eene vergoeding verschuldigd als bepaald in 
artikel 64. 

58. Niet meer dan één loods mag aan boord 
van een schip om het te loodsen overgaan, tenzij 
de gezagvoerder, ter meerdere zekerheid eenen 
tweeden loods begeerde. DiP begeerte des 
gezagvoerders moet bij geschrifte blijken. 

Die tweede loods kan ruet verstrekt worden 
door de loodsvaartuigen, bedoeld in artikel 41. 

59. Wanneer een loods ontscheept wordt op 
een plaats gelegen buiten zijn district, is de 
gezagvoerder verplicht hem de reiskosten voor 
de terugreis naar zijn standplaats te vergoeden. 

60. Met uitzondering van die standplaatsen, 
alwaar in het aan boord brengen en va,, boord 
afhalen der loodsen vanwege het loodsbestuur 
wordt voorzien, zijn de gezagvoerders verplicht 
den loods van den wal te doen afhalen en na 
volbrachte loodsreis weder aan wal te doen 
brengen. 

De naar zee gaande schepen zetten hunnen 
loods af op het buitengaats kruisende loods
vaartuig dan wel op het hen vergezeJJende of 
voorafgegane loodsafhaalvaartuig. 

Indien het zich - door ruw weer of andere 

omstandigheden - laat aanzien, dat buiten
gaats ontscheping van den loods onmogelijk zal 
zijn, zal, zoo mogelijk, binnengaats gelegenheid 
tot ontscheping gebodt>n worden. 

61. De gezagvoerder is verplicht den loods 
de inlichtingen te verstrekken, welke deze 
in~evolge de artikelen 72, 73 en 74 moet vragen. 
Hij behoort de naar aanleiding dier inlichtingen 
door den loods gegeven aanwijzingen op te 
volgen. 

De gezagvoerder is verplicht te zorgen, dat 
op de reeden en in de zeegaten, rivieren of 
havens geen ballast, olie, gruis van steenkolen 
of a.sch over boord geworpen wor·dt en dat diep
lood en ankers voor gebruik gereed zijn. 

De loods zal den gezagvoerder op deze ver
plichtingen wijzen, en indien zij niet worden 
nagekomen, daarvan zoo spoedig mogelijk 
kennis geven aan het loodsbestuur ter plaatse 
van aankomst. 

62. Na volbrachte loodsreis is de gezag
voerder verplicht het hem door den loods aan 
te bieden certificaat, teo bewijze, dat het schip 
naar behooren is geloodst, in te vullen en te 
teekenen. 

Indien naar de meening van den gezagvoerder 
het schip niet naar bebooren is geloodst of de 
loods niet tijdig heeft gewaarschuwd, dat van 
het dieplood geb1uik moest worden gemaakt, 
moet de gezagvoerder daarvan in het certificaat 
melding maken. 

De loodscertificaten worden, naar de bij dit 
Reglement gevoegde modellen, in de Neder
landsche, Engelsche, Fransche en Hoog
duitsC'he talen gedrukt. 

63. De gezagvoerders zijn verplicht om 
zoohmg de loodsen aan boord verblijven, hen 
kosteloos van behoorlijke voeding en eene be
hoorlijke slaapplaats te voorzien. 

Zij - zoomede de andere opvarenden - zijn 
gehouden zich jegens den loods beleefd en be
lioorlijk te gedragen. 

De loodsen kunnen er aanspraak op maken, 
dat hen tusschen 7 u. en 9 u. des voormiddags 
een ontbijt, tusschen 12 u. en 2 u. des na
middags een middagmaal en tusschen 6 u. en 8 u. 
des avonds een avondmaal wordt verstrekt. 

Indien zulks door omstandigheden onmo
gelijk is of nagelaten wordt, zal den loodsen 
door de gezagvoerders een voedinggeld worden 
uitgekeerd ten bedrage van f 1 wegens het 
gemis van ontbijt, van f 2 voor het middag
maal en van f 1 voor het avondmaal. 

64. Behalve de in de loodswet vastgestelde 
loodsgelden en c. q. de in de artikelen 37, 49, 
56, 57, 59 en 63 bedoelde kosten, zijn de gezag
voerders in de na.volgende gevallen de daarbij 
genoemde vergoedingen verschuldigd : 

1 °. in het geval een loods gebezigd wordt 
tot het uitbrengen van ankers, touwen of ket
tingen ; het ven,uien ; het verwisselen van 
anker- of ligplaats en andere voor de veiligheid 
van het schip noodige diensten, eene vergoeding 
van f 5 voor elke 2 uren of gedeelte daarvan, 
dat men hiertoe over eenen loods beschikt, tot 
een maximum van tien gulden per etmaal ; 

2°. in het geval de aanvrage om een loods 
ten loodskantore gedaan wordt op een tijdstip 
buiten de 'kantooruren of in het geval een aan
gevraagde loods onverrichterzake moet terug
keeren, hetzij omdat de reis niet doorgaat, hetzij 
omdat het schip, vóórdat de loods aan boord . 
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kon z~jn, reeds vertrokken was zonder de komst 
van den loods af te we chten, eene vergoeding 
van f 5; 

3°. in het geval een schip de reis niet aan
vangt of voortzet binnen een tijdsduur van 
2 uren na het, oogenblik waarop de loods aan 
boord moest zijn, ofschoon weder, wind of getij 
zulks niet beletten ; eene vergoeding van f 5 
voor elke 2 uur of gedeelte daarvan, volgende op 
de eerste 2 uur, tot een maximum van f 10 per 
etmaal en van f 10 voor elk volgend etmaal of 
gedeelte daarvan, indien de loods wordt aan
gehouden; 

4°. in het geval een schip gedurende de looàs
reis zonder schuld van den loods is vastgeraakt, 
schade bekomt of veroorzaakt, waardoor de 
reis niet kan worden voortgezet of meer dan 
2 uren oponthoud ondervindt ; eene vergoeding 
van f 5 voor een oponthoud van 2-12 uren 
en van f 5 voor elke volgende 12 uren of ge
deelte daarvan ; 

5°. in het geval een schip gedurende de 
loodsreis, onafhankelijk van den wil va11 den 
loods, voor de doorvaart van bruggen of sluizen 
enz. alsmede tot het innemen of afgeven van 
passagiers of goederen wordt. opgehouden ge
durende meer dan 2 uren eene vergoeding van 
f 5 voor een oponthouci van 2-12 uren en van 
f 5 voor elke volgende 12 uren of gedeelte daar
van; 

6°. in het geval een loods na volbrachte 
loodsreis aan boord wordt gehouden om nader 
over hem te 1.-unnen beschikken ; eene ver
goeding van f 5 voor elke 2 uren of sedeelte 
daarvan tot een maximum van f 10 per etmaal 
en van f 10 voor elk volgend etmaal of gedeelte 
daarvan; 

7°. in het geval een loods verplicht is te 
blijven aan boord van een schip, waarvan de 
gemeenschap met den wal verbroken is op grond 
van de wet van 28 Maart 1877 tot wering van 
besmetting door uit zee komende schepen 
(Staatsblad n°. 33), waarvan de tekst, laatstelijk 
is bekend gemaakt bij besluit van 24 September 
1915 (Staatsblad n°. 4Q5), zoomede in het geval 
een loods tengevolge van zijne komst aan boord 
van een besmet schip in eene observatie- of 
ziekeninrichting aan den wal is opgenomen 
moeten worden ; eene vergoeding van f 10 
voor een tijdvak van 6--24 uur en van f 10 voor 
elk volgend etmaal of gedeelte daarvan, dat de 
loods aldus aan zijnen werkkring onttrokken 
wordt; 

8°. in het geval de loods niet wordt 01!t
scheept, maar door den gezagvoerder naar zee 
wordt medegenomen, onverminderd de kosten 
:Ier ontscheping en die van zijne terugreis, eene 
-çergoeding van f 10 per etmaal of gedeelte daar
van, te rekenen van het oogenblik van verlaten 
van het betrokke.i zeegat tot dat van terugkeer 
van den loods op zijne standplaats. 

Blijkt later na onderzoek door het loods
bestuur, dat de loods door force-majeure naar 
zee is medegenomen en op geen der in zee zijnde 
Nederlandsche loodsvaartuigen is kunnen 
worden ' afgezet, dan zullen de hierbedoelde 
vergoeding, reis- en verblijfkosten door het Rijk 
worden gerestitueerd ; 

9°. in de gevallen bedoeld in artikel 57, on
verminderd de reiskosten van den loods, eene 
vergoeding van f 10 per etmaal of gedeelte 
daarvan, te rekenen van het oogenblik, waarop 
de loods zijn standplaats heeft verlaten, tot dat, 

waarop het door hem beloodste schip gekomen 
is ter plaatse waar het (indien het geen loods 
naar elders ontboden had) in normale om
standigheden eenen loods aan boord had kunne.:. 
nemen. 

HOOFDSTUK VIL 
VERPLICHTINGEN VAN DE LOODSSOHIPPERS. 

65. De loodsscbippers zijn verantwoordelijk 
voor hun loodsvaartuig met inventaris. 

Zij moeten voor het goed onderhoud en zuinig 
beheer van een on ander waken en wanneer er 
voorziening van behoeften of reparatie vereischt 
wordt daarvan dadelijk kennis geven aan 
den Commissaris. 

Zij moeten zorgen, dat hun loodsvaartuig 
altijd voor den dienst gereed en er voor den 
bepaalden kruistijd voldoende proviand aan 
boord is. 

Zij zijn gehouden de orde en tucht aan boord 
van het door hen gevoerde loodsvaartuig te 
handhaven en van alle, te hunner kennis ge
komen, overtredingen van de Reglementen op 
den Loodsdienst, gepleegd door een of meer àer 
opvarenden, te rapporteeren aan den Com
missaris. 

Zij zijn bevoegd den aan boord hunner vaar
tuigen aanwezigen loodsen zoo noodig diensten 
en werkzaamheden op te dragen, waarbij zij er 
rekening mede zullen houden, dat aan de voor 
beloodsing aan de beurt zijnde loodsen zoo min 
mogelijk diensten worden opgedragen, welke 
hunne geschiktheid voor hunne eigenlijke taak 
ongunstig zouden kunnen beïnvloeden. 

66. De loodsschippers zijn verplicht, op den 
eed bij den aanvang hunner loodsmansbediening 
afgelegd, aan boord der foodsvaartuigen, om
standig en naar waarheid journaal te houden 
of te doen houden, volgens het daarvoor be
paalde model. 

Zij zijn eveneen,q verplicht tot het bijhouden 
van een orderboek. 

Aan boord der vaartuigen met mechanische 
beweegkracht zorgen zij dat door de machi
nisten een machinekamer-journaal wordt bij
gehouden. 

67. De loodsschippers zijn verplicht aan 
boord van de door hen gevoerde loodsvaartuigen 
de bij artikel 22 bepaalde onderscheidin$s
teekenen of seinen op de voorgeschreveh wiJze 
te doen voeren of te doen toonen. 

68. Zoodra van de loodsvaartuigen eenig 
schip ontdekt wordt, waarvan vermoed wordt, 
dat het eenen loods zal behoeven. moet men zich 
beijveren het van eenen loods te voorzien. 

De vaartuigen, die het rnrst in de nabijheid 
komen, moeten het eerst v-an eenen loods s-oor
zien worden, onafhankelijk van de grootte dier 
vaartuigen. 

Voor schepen met grooten diepgang, die 
alleen met hoogwater binnengebracht kunnen 
worden, kan eene uitzondering op dezen regel 
toegelaten worden. 

Niettemin m09ten 's Rijks schepen bij voor
keur worden bet!iend, wanneer daartoe geseind 
wordt. 

In gevaar zijnde schepen moeten voor alle 
andere geholpen worden. 

69. Indien de loodsschipper van een der in 
zee kruisende loodsvaartuigen zich verplicht 
mocht vinden !.'aar binnen te stevenen, geeft 
hij zulks door het neerhalen van de loodsvlag 
te kennen aan de andere in zee zijnde loods-
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vaartuigen, opdat zij zich benaarstigen ~m ook 
zijnen post te dekken. 

70. De loodsschipper van een binnenkomend 
loodsvaartuig moet zich dadelijk aanmelden 
bij den Commissaris en de redenen van zijn 
binnenkomst doen kennen. 

HOOFDSTUK VIII. 
VERPLICHTINGEN VAN DE LOODSEN. 

71. De loodsen zijn wegwijzers en raad • 
Jevers van de gezagvoerders. 

Op verzoek van den gezagvoerder mag de 
loods recht streeks aanwijzingen geven ter zake 
van de besturing van het schip, mit,s de gezag
voerder of d ie hem vervangt, aanwezig zij en 
desgewenscht ingrijpen kan. 

De loods is gehouden zich jegens den gezag
voerder en verdere aan boord zijnde personen 
beleefd en behoorlijk te gedragen. 

72. De loodsen zijn verplicht bij aanboord
komst van \et door hen te beloodsen schip, 
onderzoek te doen naar den naam van het schip, 
van waar het komt en werwaarts zijn bestemming 
is, alsmede naar alle verdere omstandigheden, 
welke van belang zijn te weten. 

In geval het schip afkomstig is· van een land 
of plaats, waarvan is aangekondi~d, dat het 
besmet of verdacht van besmetting 1s, of indien 
zich gedurende de reis verdachte ziektegevallen 
hebben voorgedaan, verzoeKt de loods, die het 
bij vóórzeiling of vóórstooming of na aan boord 
gegaan te zijn, loodst, de voor het gezondheids
onderzoek bepaalde vlag of seinen te doen 
hijschen of te toonen en gedraagt zich verder 
naar de hem verstrekte voorschriften betreffende 
den quarantainedienst. 

73. De loodsen zijn verplicht de gezag
voerders der binnenkomende koopvaardij
schepen af te vragen Men zoo ja, welke hoeveel
heid buskruid of andere ontplofbare stoffen zij 
aan boord hebben en daarvan dadelijk kennis 
te geven aan de betrokken autoriteiten, on
verminderd de bij de wetten of Koninklijke 
besluiten omtrent het vervoer van buskruit of 
andere ontplofbare stoffen voorgeschreven ver
plichtingen. 

De loodsen zijn mede verplicht den gezag
voerders van binnenkomende koopvaardij
schepen aan te zeggen de geladen vuurmonden, 
waarmede die schepen bewapend mochten zijn, 
vóór de binnenkomst te doen ontladen. 

De loodsen zijn verplicht den gezagvoerders 
der schepen aan te zeggen om bij het komen op
of verlaten van reeden of havens en bij het 
bevaren der vaarwaters binnen het Rijk, hunne 
natievlag te laten waaien. 

74. Bij hunne aanboordkomst zijn de 
loodsen verplicht, in overleg met den gezag
voerder, de plaats tA bepalen, waar het schip 
zich bevindt. 

Zij vragen inlichtingen omtrent den diepgang 
van het schip, de bestuurbaarheid en bezeild
heid, de afwijking van het kompas, alsmede 
naar de hoedanigheden en eigenschappen van 
het schip, teneinde bij hunne voorlichting 
van den gezagvoerder daarmede r"lkening te 
houden. 

In geval deze op~aven niet met de vereischte 
nauwkeurigheid door de gezagvoerders worden 
gedaan, zijn de loodsen voor de daaruit ontstane 
gevolgen niet verantwoordelijk. 

75. Indien do gezagvoerder de raadgevingen 

van den loods niet opvolgt, is de looc:Js voor 
de daaruit ontstane gevole,en niet verant
woordelijk. 

Hij zal den gezagvoerder, zoo mogelijk in 
bijzijn van een lid der scheepsbemanning, ver
klaren, dat de veiligheid van het schip gevaar 
loopt, hem naar zijn beste weten met raad 
blijven dienen, en van het voorgevallene dadelijk 
verslag doen aan den Commissaris ter stand
plaats van aankomst. 

76. Den loodsen wordt bevolen den gezag
voerder, of dengene, die hem vervangt, te 
zeggen, dat dieplood en ankers steeds voor 
gebruik gereed moeten zijn en tijdig aan te 
geven, wanneer daarvan gebruik moet worden 
gemaakt. 

77. De loodsen zullen onder geen voorwend
sels hoegenaamd de gezagvoerders van het 
voornemen tot het binnenloopen in eene be
paalde haven trachten af te brengen, of een 
ander 2eegat kiezen, d:i.n tot bevordering 
van de re; s het voordeeligst is. 

78. Zonder bewilliging van den gezag
voerder mogen de loodsen het door hen ge
loodste schip niet verl?ten, vóórdat het vl'ilig 
gekomen is ter plaatse waarheen zij verplicht 
zijn het schip te loodsen. 

Zood ra het schip daar is aangekomen, behoort 
de loods het zoo spoedig mogelijk te verlaten, 
tenzij de gezagvoerder zijnen weusch te kennen 
mocht geven nog nader over hem te willen be
schikken. 

De loodsreis voor naar zee varende schepen 
wordt als geëindigd beschouwd, zoodra zij 
veilig buiten de uitertonnen 01 buiten de in zee 
uitkomende havenhoofden zijn gekomen. 

De overige loodsreizen eindigen ter plaatse 
als vermeld in de Bijzondere Reglementen der 
districten. 

79. De loodsen zijn gehoude.1 bij het binnen
komen of verlaten van havens en het bevaren 
van kanalen, vaarwaters en stroomen, zich te 
gedragen naar de reg,ementen en verorde
ningen, daarvoor vastgesteld. 

80. De loodsen zijn verplicht den gezag
voerder aanwijzing te geven, .ten aanzien van 
de geschikste manoeuvres met het schip te 
maken om het langszij komen van eenig vaar
tuii van het Loodswezen, de marine, de politie 
de m- en uitgaande _rechten,dengeneeskundig!'ln 
dienst, den havendienst, enz. enz. gemakkeliJk 
te maken. 

81. Het is den loodsen niet geoorloofd 
hunne medewerking te verleenen bij het door
varen van schepen, die nog niet ingeklaard zijn, 
tenzij hiertoe verlof is gegeven of stormweer of 
andere buitengewone omstandigheden hiertoe 
dwingen. 

Het uitvaren van schepen, die niet uitge
klaard zijn, is ni=er geoorloofd. 

Geen loods vangt zijnen dienst ter uitloodsing 
aan, dan nadat hem i;ebleken is, dat het schip 
is uitgeklaard. 

Het bewijs daarvan bestaat uit een, door de 
beambten der in- en uitgaande rechten afge
teekend, kaartje, waarop het woord uitgeklaard, 
met de dagteekening in schrijfletters, benevens 
den naam van het schip en dien van den gezag
voerder. Dit bewijs moet door den gezag
voerder aan den Commissaris of aan den ,oods 
worden overhandigd. 

82. De loodsschippers en de loodsen zijn ver
plicht bij het verloren gaan van ankers, trossen 
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of kettingen zooveel mogelijk te zorgen, dat 
goede peilingen worden genomen, die ziJ onmid
dellijk opgeven aan den Commissaris der stand
plaats van aankomst. 

Wanneer eenig vaarwater van een verloren 
geraakt voorwerp hinder mocht ondervinden, 
kan het betrokken loodsbestuur dadelijk over
gaan tot het nemen van maatregelen tot op
heffing van dien hinder. 

83. Na volbrachte loodsreis biedt de loods 
den gezagvoerder het loodscertificaat ter in
vulling en onderteekening aan. De loods over
tuigt zich, dat de invulling naar behooren is 
geschied, teekent het certificaat daarna eveneens 
onder vermelding van den door hem opgenomen 
diepgang en geeft het af aan den Commissaris 
ter standplaats van aankomst. 

Certificaten met bemerkingen van de gezag
voerders worden den Directeur ter verdere be
handeling aangeboden. 

HOOFDSTUK IX. 
KLACHTEN, GESCHILLEN EN STRAFFEN. 

84. Op elk loodskantoor ligt een gefolieerd 
en geparafeerd register, waarin de gezagvoerders 
de klachten, die zij tegen de loodsen of tegen de 
uitoefening van den loodsdienst hebben in te 
brengen, kunnen inschrijven, onverminderd 
hunne bevoegdheid om zich rechtstreeks tot den 
l,etrokken Directeur of tot den Minister te 
wenden. 

De Directeur of Commissaris is verplicht dus 
danige klachten onverwijld te onderzoeken en 
naar bevind van zaken te handelen. 

Van alle klachten wordt door den Directeur 
kennis gegeven aan den Minister. 

85. De geschillen, rakende het hulploon of 
andere aan den Staat of aan de loodsen verschul
digde gelden, met uitzondering van die, vast
gesteld bij de loodswet, zullen zooveel mogelijk 
door tusschenkomst van de Directeuren of de 
Commissarissen, bij minnelijke schikking, 
worden uit den weg geruimd. 

W aU-1eer dit niet mocht gelukken za-1 de be
sliBsing b~j voorkeur aan het oordeel van 
s ,heidsmannen worden onderworpen. 

86. Alle overtredingen van de bepalingen 
van dit reglement en van de bijzondere regle
menten worden gestraft ingevolge de wet van 
15 Apri 1886 (Staatsl;lad n°. 64). 

De disciplinaire straffen voor het loods
personeel bepaald, ontheffen niet van rechts
vervolging. 

87. Wegens overtreding van eenige bepaling 
van dit reglement of van de bijzondere regle
menten op den loodsdienst kunnen aan het 
loodspersoneel de navolgende disciplinaire 
straffen worden opgelegd : 

a. Berisping ; 
b. Ernstige ontevredenheidsbetuiging; 
c. Geldboete tot een maximum van 1 pct. 

der jaarwedde ; 
d. Schorsing in dienst tot een maximum 

van 6 maanden, met gedeeltelijke of geheele 
stilstand van inkomsten ; 

e. Verlaging in rang voor bepaalden of on
paalden tijd ; 

/. Ontslag. 
Geldboeten worden, indien zij niet op andere 

wijze zijn voldaan, van het salaris ingehouden. 
88. De straffen genoemd in het vorig artikel 

kunnen worden opgelegd : 
de onder a en c genoemde door den Directeur ; 

de onder b, c, d en e genoemde door den In
specteur-Generaal ; 

de onder b, c, d, e en / genoemde door den 
Minister. 

Als maatregel van orde zijn zoowel Direc
teuren als Commissarissen gerechtigd tot het 
opleggen van eene voorloopige schorsing in 
dienst, welke niet _gepaard gaat met stilstand 
van inkomsten. van deze oplegging wordt 
door den Directeur onmiddelltik aan den In
specteur-Generaal gerapporteerd. 

89. Is eenig strafbaar feit ter kennis van den 
Directeur gekomen, dan stelt deze een onder
zoek in en hoort den bezwaarde of doet hem 
hooren door eene daartoe door hem te benoemen 
Commissie van Onderzoek, welke een schriftelijk 
verslag aan hem indient. 

Acht de Directeur de overtreding van dus
danigen aard, dat zij gestraft behoort te worden 
met eene der straffen genoemd in art. 87 onder 
a of c, dan legt hij de noodig geachte straf op en 
rapporteert daarvan aan den Inspecteur-Gene
raal onder vermelding van den datum waarop 
deze straf den bezwaarde is medegedeeld. 

Acht de Directeur eenige overtreding van 
dusdanigen aard, dat zij gestraft zoude behooren 
te worden met een der niet te zijner beschikking 
staande straffen, dan rapporteert hij het voor
gevallene aan den Inspecteur-Generaal, c.q. 
onder overlegging van het verslag der hierboven 
bedoelde commissie en onder bijvoeging van 
een voorstel betreffende de op te le~gen straf 
met bijbehoorende strafreden, waarbij de arti
kelen van dit reglement, welke naar zijne 
meening overtreden zouden zijn, worden aan
gehaald. 

90. Acht de Inspecteur-Generaal de over
treding van dusdan;gen aard, dat zij gestraft 
behoort te worden met, een der te zijner beschik
king staande straffen, dan legt hij de noodig 
geachte straf op en brengt haar door tusschen 
komst van den Directeur ter kennis van den 
gestrafte. , 

Acht de Inspecteur-Generaal de overtreding 
van dusdanigen aard, dat zij met ontslag uit den 
dienst gestraft behoort te worden, dan wordt de 
zaak op zijn voorstel, door den Minister in 
handen gesteld van de betrokken Commissie 
van Beroep, 

91. Bestaat de opgelegde straf uit geld
boete, schorsing in dienst of verlaging in rang, 
dan kan de gestrafte 24 uur nadat hij in kennis 
is gesteld met de hem opgelegde straf, doch 
niet later dan 4 X 24 uur na dit tijdstip, aan den 
Directeur eene schriftelijke vnklaring indienen, 

1 dat hij zich wenscht te beklagen over de straf
' reden of de zwaarte der straf, dan wel over beide. 

De Directeur zendt die verklaring aan den 
Inspecteur-Generaal onder vermeldin~ of de 
indiening binnen den bepaalden t ermiJn heeft 
p1aats gehad en onder bijvoeging van het in de 
eerste alinea van artikel 89 bedoelde verslag, 
of zoo geen Commissie van Onderzoek benoemd 
was, van zijn rapport betreffende het voor
gevallene, indien die schrifturen nog niet inge
volge het bepaalde in de 3de alinea van artikel 89 
zijn toegezonden. 

Voor de berekening van den termijn tellen de 
Zondagen en algemeen erkende Christelijke 
feestdagen niet mede. 

De Inspecteur-Generaal zendt de stukken 
door aan den Minieter, die indien aan de voor
schriften voldaan blijkt te zijn, de zaak in 
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handen stelt van de betrokken Commissie van 
Beroep. 

_Znlks kan ook geschieden, al is de bedoelde 
verklaring niet tijdig ingediend, indien de Mi
nister zulks wenschelijk acht. 

Het indienen van een onredelijk beklag, zoo
mede het zich schuldig maken aan oneerbiedig
heid door den inhoud van de klacht of bij het 
onderzoek daarvan, is disciplinair strafbaar. 
. 92. Voor het loodspersoneel, behoorende 
tot het le en 2e district, het 3e district, het 4e 
en 5e district en het 6e district, worden 4 Com
missiën van Beroep ingesteld, samengesteld uit 
een voorzitter, de noodige leden en een secre
taris, met uitzondering van den Voor
zitter, allen behoorende tot het personeel van 
het (de) betrokken district(en). 
. De Voorzitter, tevens lid, wordt door den 
Minister aangewezen. 

Leden zijn met inachtneming van het bepaalde 
in de artikelen 93 en 94 : 

a. de oudste Commissaris ; 
b. de oudste loodsschipper der le klasse, 

vertegenwoordigende de loodsschippers der 
le en 2e klasse en de stuurlieden ; 

c. de oudste machinist aan boord van een 
stoomloodsvaartuig, vertegenwoordigende de 
machinisten der stoomloodsvaartuigen ; 

d. de oudste zeeloods, vertegenwoordigende 
de zeeloodsen, de hulpzeeloodsen, de loods
schippers der 3e klasse en de kwartiermeesters ; 

e. de oudste binnenloods, vertegenwoor
digende de binnen- en hulpbinnenloodsen; 

f. de oudste loodskweekeling der le klasse, 
vertegenwoordigende de loodskweekelingen der 
le en 2e klasse, de matrozen, de roeiers, de 
matrozen-kok en de matrozen-motordrijver; 

g. de oudste machinist-motordrijver of 
machinedrij ver, vertegenwoordigende de ma
chinisten-motordrijver, de machinedrijvers en 
de le en 2e stokers. 

Onder "oudste" wordt verstaan "oudste in 
rang en ancienniteit". 

De Directeur van het betrokken district wijst 
een door hem geschikt geoordeeld ambtenaar 
aan om op te treden als Secretaris der commissie. 
Desgewenscht kan daartoe het onder a genoemde 
lid worden aangewezen. 

De bezwaarde is bevoegd zich bij de behan
deling zijner zaak door eenen raadsman te laten 
bijstaan ; wenscht hij van deze bevoegdheid 
gebruik te maken, dan geeft hij daarvan tijdig 
kennis aan den Secretaris onder vermelding van 
den naam van den persoon, die zich bereid ver
klaard heeft als raadsman op te treden. 

De Minister stelt een Reglement van Orde 
vast tot nadere regeling van de werkzaamheden 
van de Commissiën van Beroep. 

93. De leden der Commissiën van Beroep 
worden van hunne functie ontheven : 

a. indien zij niet meer behooren tot het per
soneel van het betrokken district ; 

b. indi-en zij niet meer de oudste in rang en 
annienniteit zijn hunner groep; 

c. ter zake van gebleken ongeschiktheid 
voor de waarneming hunner functie, te bepalen 
door den Minister op voorstel van den Voor
zitter. 

94. Indien, ingevolge het in de artikelen 90 
en 91 bepaalde, de Minister een zaak in handen 
heeft. gesteld van eene Commissie van Beroep, 
dan worden door den Voorzitter, door tusschen
komst van den Directeur, dt ledt>n opgeroepen, 

welke ingevolge de navolgende bepalingen aan 
de behandeling der zaak zullen deelr,emen. 

Behalve den Voorzitter zelven zullen et.eeds 
zitting nemen de leden, vertegenwoordigende 
de groepen genoemd in artikel 92 onder a en b, 
terwijl voorts zitting genomen wordt door den 
vertegenwoordiger van de groep waartoe de 
bezwaarde behoort. 

Behoort de bezwaarde tot de groep genoemd 
onder b, dan nemen de oudste 2 van die groep 
als vertegenwoordigers zitting. . 

Indien er meer dan één bezwaarde is, behoo
rende tot verschillende groepen, nemen de 
leden, die die groepen vertegenwoord;gen, 
zitting. 

Betreft het ten laste gelegde eene technische 
fout of nalatigheid, begaan door een tot het 
machinekamerpersoneel behoorenden bezwaarde, 
dan neemt behalve het in artikel 92 onder b 
genoemde lid ook het onder c genoemde lid in 
de Commissie zitting. 

Indien een der leden, welke zitting zouden 
moeten nemen : 

a. zelf bezwaarde is ; 
b. als raadsman van den bezwaarde wenscht 

op te treden ; 
c. de aanklager van den bezwaarde is ; 
d. den bezwaarde tot en met den 2den graad 

van bloed- of aanverwantschap bestaat, 
wordt dezelve vervangen door den in rang 

en ancienniteit op hem volgenden persoon der 
betrokken groep. 

Zulks geschiedt eveneens indien een der leden 
wegens, door den voorzitter te beoordeelen, 
geldige redenen verhinderd mocht zijn om 
zitting te nemen. 

95. De Voorzitter bepaalt plaats, dag en 
uur van de zitting van de Commissie van 
Beroep. 

De zittingen zijn niet openbaar. De Voor
zitter, de leden, de sec1etaris, de getuigen, de 
bezwaarde en diens raadsman zijn verplicht 
tot geheimhouding nopens hetgt>en hun in hunne 
betrekkin$ tot de Commissie is bekend geworden. 

Deze plicht geldt voor den bezwaarde slechts 
voor zooveel betreft den inhoud van gerechte
lijke dossiers of andere stukken van geheimen 
aard, waarvan hij heeft kennis genomen of 
welker inhoud ter zitting ter sprake is gebracht. 

96. De Commissie van Beroep brengt den 
Minister advies uit na verhoor van : 

a. den bezwaarde, tenzij deze schriftelijk 
verklaart, dat hij geen nieuwe gezichtspunten 
te berde kan brengen ; 

b. de personen, die de Commissie daartoe 
wenscht op te roepen. 

Bloed- of aanverwanten van den bezwaarde 
tot den 2den graad ingesloten, kunnen zich van 
het geven van inlichtingen onthouden. 

De Commissit> kan overlegging verzoeken 
van ter zake dienende bescheiden. Mede is zij 
bevoegd, al dan niet voltallig, een onderzoek 
ter plaatse in te stellen. 

Worden de Commissie schriftelijke inlich
tingen omtrent den bezwaarde voorgelegd, dan 
mogen die niet te zijnen nadeele gelden, tenzij 
deze te zijner kennis zijn gebracht. 

De bezwaarde en zijn raadsman zijn bevoegd 
inzage te nemen van alle bescheiden, die aan de 
Commissie zijn overgelegd. 

97. Wanneer tegen een bezwaarde een straf
vervolging wordt ingesteld ter zake van het 
feit, w3,a·èomtrent een onderzoek van de Com-
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missie van Beroep hangende is, is hij verplicht 
daarvan onmiddellijk aan de Commissie kennis 
te geven. 

De Commissie is bevoegd in zoodanig geval 
de behandeling uit te stellen of te schorsen, 
totdat bij rechterlijk gewijsde in de zaak is 
beslist. 

Niettemin is de Commissie, indien zij van deze 
bevoegdheid gebruik maakt, verplicht, op ver
zoek van den Minister onverwijld advies uit te 
brengen over de vraag of al dan niet termen 
aanwezig geacht worden een der straffen ge
noemd in artikel 87 voorloopig ten uitvoer te 
brengen of op te leggen. 

98. De Commissie van Beroep adviseert of 
de opgelegde of voorgestelde straf en straf
reden zullen worden gehandhaafd, dan wel ge
wijzigd of ingetrokken. Indien de Commissie 
.van oordeel mocht zijn dat de bezwaarde het 
voorschrift vervat in de laatste alinea van 
artikel 91 overtreden heeft, doet zij daarbij c.q. 
tevens een voorstel tot het opleggen eener straf 
te dier zake. 

De beslissing wordt genomen bij meerderheid 
van stemmen in voltallige vergadering Geen 
der_ leden ont_houdt zich van deelnem.ng aan 
eemge stemmmg. 

Indien de stemmen over een advies zouden 
staken geeft de stem van den Voorzitter den 
doorslag. 

Het advies wordt met redenen omkleed, 
door den Voorzitter en den secretaris onder
teekend en daarna zoo spoedig mogelijk ter 
Kennis van den Minister, den betrokken Direc
teur en den bezwaarde gebracht. 

99. Na kennisneming van het advies van de 
Commissie van Beroep neemt de Minister zijne 
beslissing on geeft daarvan kennis aan de Com
missie, aan den Inspecteur-Generaal, aan den 
Directeur en aan den betrokkene. Is die be
slissing afwijkend van het advies van de Com
missie, dan worden de redenen, die daartoe 
geleid hebben, vermeld. 

100. De Minister kan eene opgelegde straf 
herzien op grond van eenige omstandigheid, die 
bij de behandeling van de zaak niet bekend was 
en die, ware zij bekend geweest, had kunnen 
leiden tot een voor den gestrafte minder on
gunstig resultaat. 

Slotartikel. Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den titel : ,,Algemeen Loods
reglement" (A. L. R.). 

Op elk loodskantoor worden desverlangd 
inlichtingen verstrekt omtrent de lijn bedoeld 
bij § f en § m der bepalingen voor de toepassing 
der tarieven van loodsgelden behoorende bij de 
wet van 20 Augustus 1859 (Staatsblad no. 93) 
gewijzigd bij de wet van 6 April 1875 (Staatsblad 
n°_ 62) zoomede aangaande de door den Mi
nister vastgestelde of vast te stellen tarieven en 
regelen betreffende de reiskosten der loodsen, 
als bedoeld in artikel 4 7. 

Uittreksels uit de Loodswet en de loods
reglementen liggen in de Nederlandsche, 
Engelsche, Fransche en Hoogduitsche talen 
gedrukt op elk loodskantoor ter lezing en zijn 
aldaar, zoowel als bij het Departement van 
Marine, verkrijgbaar tegen betaling van den 
vastgestelden prijs. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 106). 

Mij bekend, 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

MODELLEN VAN LOODSCERTIFICATEN, 
bedoeld bij art. 62 van het A. L. R. 

No. 
Certificaat voor het UIT ZEE loodsen. 

Beweegkracht van het schip : stoom, motor, 
zeil, gesleept. 

Natie 
Naam van het schip 
Naam van den gezagvoerder 
Gekomen van 
Bestemd naar 
Diepgang 
Naam en Woonplaats van den 
gemachtigde voor de betaling 

De ondergeteekende verklaart dat de loods 
behoorende tot 

het ___ district den ______ .. - .. 19 __ ___ _ 
bij hem aan boord gekomen op de noogte van 
. in peiling N _ .. _.... 0 op -·-- zee-
mijlen afstand en diepte van ___ ,,___ vadem, 
het schip naar behooren heeft geloodst tot 

De Gezagvoerder : 

Diepgang: 
---- ( ___ ) d.M. 

De ____ _ 
Gezien: 

De Commissaris van het Loodswezen, enz. 
te ............ _ .. ,_ ,_,. _____ _ 

Artt. 62 en 63 van het Al/;emeen Reglement op 
den loodsdienst luiden : 

Art. 62. Na volbrachte loodsreis is de gezag
voerder verplicht het hem door den loods aan 
te bieden certificaat, ten bewijze, dat het schip 
naar behooren is geloodst, in te vullen en te 
teekenen. 

Indien naar de meening van den gezag
voerder het schip niet naar behooren 1s ge
loodst of de loods niet tijdig heeft gewaar
schuwd, dat van het dieplood gebruik moest 
worden gemaakt, moet de gezagvoerder daarvan 
in het certificaat melding maken. 

63. De gezagvoerders zijn verplicht om zoo
lang de looasen aan boord. verblijven, hen kos
teloos van behoorlijke voeding en eene be
hoorlijke slaapplaats te voorzien. 

Zij - zoomede de andere opvarenden - zijn 
gehouden, zich jegens den loods beleefd en 
behoorlijk te gedragen. 

De loodsen kunnen er aanspraak op maken 
dat hen tusschen 7 u. en 9 u. des vo0rmiddags 
een ontbijt, tusschen 12 u. en 2 u. des namid
dags een middagmaal en tusschen 6 u. en 8 u. 
des avonds een avondmaal wordt verstrekt. 

Indien zulks door omstandigheden onmoge
lijk is of nagelaten wordt zal den loodsen door 
de gezagvoerders een voedinggeld worden uit
gekeerd ten bedrage van f 1 wegens het gemis 
van ontbijt, van f 2 voor het middagmaal, en 
van f 1 _voor het avondmaal. 

No. 
. OP EN AF 

Oertifi,caat voor het NAAR ZEE loodsrn 

Beweegkracht van het schip: stoom, motor, 
zeil, gesleept. 
Natie 
Naam van het schip 
Naam van den gezagvoerder 
Gekomen van 
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Bestemd naar· 
Diepgang 
Naam en Woonplaats van den 
gemachtigde voor de betaling 

De ondergeteekende verklaart dat de loods 
het schip naar 

behooren heeft geloodst op den _____ _ 
19 _ _ van _______ tot ____ _ 

De Gezagvoerder : 

DiepgaruJ: 
---- ( --- ) d.M. De ______ _ 

Gezien: 
De Commissaris van het Loodswezen, enz. 

te 
-.frU. 62 en 63 uan het Algemeen R eglement op 

den l.oodsdienst luiden : 
Art. 62. Na volbrachte loodsreis is de ge 

zagvoerder verplicht het hem door den loods 
aall: te bieden certificaat, ten bewijze, dat het 
schlp naar behooren is geloodst, in t e vullen 
en te teekenen. 

Indie~ na:i,r de meening van den gezagvoerder 
het schlp met naar behooren is geloodst of de 
loods niet tijdig heeft gewaarschuwd, dat van 
het dieplood gsbruik moest worden gemaakt, 
moet de gezagvoerder daarvan in het certi
ficaat melding maken. 

63. De gezagvoerders zijn verplicht om 
zoolang de loodsen aan boord verblijven, hen 
kostel?os van behoorlijke voeding en eene be
hoorhJke slaapplaats te voorzien. 

Zij - zoomede de andere opvarenden - zijn 
gehouden zich jegens den loods beleefd en be
hoorlijk te gedragen. 

De loodsen kunnen er aanspraak op maken 
dat hen tusschen 7 u. en 9 u. des voormiddags 
een ontbijt, tusschen 12 u. en 2 u. des na
middags een middagmaal en tusschen 6 u. en 
8 u. des avonds een avondmaal wordt verstrekt. 
. Indien zulks door omstandigheden onmogelijk 
1s of nagelaten wordt zal den loodsen door de 
gezagvoerders een voedinggeld worden uit
gekeerd t~n bedrage van f 1 wegens het gemis 
van ontb1Jt, van f 2 voor het middagmaal, en 
van f 1 voor het avondmaal. 
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BIJZONDER REGLEMENT OP DEN 
LOODSDIENST 

in het le en 2e district. 

Art . 1. Het bestuur in deze districten wordt 
ge_voerd door eenen te Harlingen gevestigden 
Directeur. 

Het bestuur op de standplaatsen : 
Delfzijl, 
Terschelling, 
Harlin~en, 

wordt door Commissarissen gevoerd, die tevens 
Ontvangers der loodsgelden zijn. 

De zeeloodsen zijn geplaatst op de stand 
plaatsen Delfzijl en Terschelling ; de binnen
loodsen op de standplaats Harlingen. 

2. De te Delfzijl geplaatste zeeloodsen zijn 
bestemd tot : 

a. het uit zee loodsen in de Eems naar de 
reede of, zonder op de reede t e ankeren, in de 
ha.ven van Delfzijl ; 

b. het loodsen vail de reede of dadelijk uit 
de haven van Delfzijl naar zee; 

c. het loodsen van de reede tot in de haven 
van Delfzijl en omgekeerd. 
"3. De te Terschelling geplaatste zeeloodsen 

z1Jn bestemd tot : 
a. het uit zee loodsen in de zeegaten van 

Terschelling en het Vlie naar de Vliereede of 
naar de havens van Terschelling en Harlingen; 

b. het naar zee loodsen vanaf de Vliereede 
of vanuit de havens van Terschelling en H ar
lingen. 

c. het loodsen van de Vliereede naar de 
havens van Terschelling en Vlieland en omge
keerd; 

d. het loodsen van cte havens of reeden van 
Terschelling en Vlieland naar de reede van 
Texel of in het Nieuwediep en naar alle andere 
aan de Zuiderzee gelegen havens en plaatsen, 
benevens Amsterdam, Zwolle en Kampen. 

4. De binnenloodsen van de standplaats 
H arlingen zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen uit de haven of van de reede van Har
lingen : 

a. lan€,S de Vliereede naar zee of naar de 
havens van Vlieland en Terschelling en om
gekeerd; 

b. naar de reede van Texel of in het Nieuwe
diep en naar alle havens en plaatsen aan de 
Zuiderzee gelegen, benevens Amsterdam, Zwolle 
en Kampen en omgekeerd. 

5. Voor de monden van de Eems moet, zoo 
!:>ij dag a_ls bij nacht, steeds een loodsvaartuig 
m zee z1Jn, 

Het zal zich, voor zoover de gelegenheid zulks 
toelaat, ophouden t usschen het lichtschlp van 
Borkum en de verkenningstonnen van Huiberts
gat, Wester-Eems en Ooster-Eems, en bij voor
keur in die richting vanwaar schepen te ver
wachten zijn. 

Dit loodsvaartuig toont des nachts, ter onder
scheiding van het Pruisische loodsvaartuig, 
drie korte flikkeringen. 

"6. Voor he~.zeegat van Terschelling moet, zoo 
?IJ dag a.ls b1J nacht, steeds een loodsvaartuig 
1n zee z1Jn. Ht t zal zich, voor zoover de ge
legenheid zulks toelaat, ophouden tusschen het 
lichtschlp Terschellingerbank en de verken
ningstonnen van het Stortemelk en het Noord
gat en bij voorkeur in die richting vanwaar 
echepen te verwachten zijn. "' 
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7. Ter Vliereede is een loodsafhaalvaartuig 
aanwezig aan boord waarvan zich een of meer
dere loodsen bevinden ten dienste van pas
seerende schepen, welke nog niet voorzien 
mochten zijn van eenen loods voor het hen 
wachtende vaarwater. 

8. Het naar zee loodsen van schepen ge
schiedt: 

1°. door de eventueel binnengaats beschik
bare zee- en hulpzeeloodsen van het buiten
gaats kruisende loodsvaartuig, mits de dienst 
aan boord van het vaartuig daardoor geen 
nadeel lijdt ; 

2°. a. in het zeegat van de Eems door de 
zee- en hulpzeeloodsen van het binnenliggend 
loodsvaartuig ; 

b. in het zee~R.t van Terschelling door de 
binnen- en hulpbmnenloodsen van Terschelling 
en Harlingen en door de zee- en hulpzeeloodsen 
van het binnenliggend loodsvaartuig 

9. Ten aanzien van de naar Pruisische 
havens aan de Eems bestemde of vandaar 
komende schepen, worden opgevolgd de voor
schriften, die daaromtrent door den J'IIinister 
van Marine zijn of zullen worden gegeven. 

Slotartikel. Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den titel : Bijzonder Loods
reglement le en 2e district". ,,(B. L. R. 1 en 2). 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 23 Maart 
l925 (Staatsblad n°. 106). 

Mij bekend, 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

BIJZONDER REGLEMENT OP DEN 
LOODSDIE rsT 
in het 3e district. 

Art. 1. Het bestuur in het district wordt 
gevoerd door eenen te Amsterdam gevestigden 
Directeur. 

Het bestuur op de standplaatsen : 
Willemsoord, 
IJmuiden, 
Amsterdam, 
Zaandam 

wordt door Commissarissen gevoerd, die tevens 
Ontvangers der loodsgelden zijn. 

De zeeloodsen zijn geplaatst op de stand
plaatsen Willemsoord en IJmuiden; de binnen
loodsen op alle standplaatsen. 

2. De zeeloodsen zijn bestemd : 
1. tot het uit zee loodsen : 
a. in de zeegaten van Texel tot op de reede 

of, zonder op de reede te ankeren in het Nieuwe
diep ; 

b. in het zeegat van · IJ muic!An tot, in de 
Noordzeesluizen of tot in de mondingen van de 
visschershaven en het toeleidingskanaal naar 
het hoogovenbedrijf, dan wel tot andere lig
plaatsen buiten die sluizen en mondingen ; 

Il. tot het naar zee loodsen : 
a. van de reede van Texel of dadelijk uit 

het Nieuwediep ; 
b. van af de sub I b genoemde plaatsen. 
3. De binnenloodson van de standplaats 

Willemsoord zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen: 

1°. van de reede van Texel tot in het Nieuwe
diep en de koopvaardersbinnenhaven aldaar en 
omgekeerd; 

2°. van de reede van Texel of uit het Nieuwe
diep: 

a. over de Zuiderzee naar alle aan de Zuider
zee gelegen havens en plaatsen, zoomede naar 
Amsterdam, Zwolle en Kampen; 

b. naar de Vliereede en de havens van Har
lingen en Terschelling ; 

c. door het Groot-Noord-Hollandsch kanaal 
naar Amsterdam en alle tusschengelegen 
plaatsen; 

d. door het zeegat van Texel naar zee. 
4. De binnenloodsen van IJmuiden, Zaan

dam en Amsterdam zijn bestemd tot het loodsen 
van schepen : 

a. door het Noordzeekanaal naar alle aan 
dat kanaal en zijn zijkanalen en het IJ gelegen 
plaatsen ; 

b. naar alle aan het Groot- oord-Hollandsch 
kanaal en dl\ Zuiderzee gelegen havens en plaat
sen, zoomede naar Zwolle en Kampen en naar 
de Vliereede en Terschelling ; 

c. in de havens van IJmuiden en Amsterdam 
binnen de grenzen aangegeven in de artikelen 10 
en 11; 

d. door het zeegat van IJmuiden naar zee. 
5. De te Willemsoord geplaatste zeeloodsen 

kunnen bovendien belast worden met de in art. 3 
omschreven taak der binnenloodsen. 

De te IJmuiden geplaatste zeeloodsen kunnen 
bovendien belast worden met de in art. 4, 
sub a, c en d omschreven taak der binnen
loodsen. 

6. Voor het zeegat van Texel moet, zoo bij 
dag als bij nacht, steeds een loodsvaartuig in zee 
zijn. Het zal zich, voor zoover de gelegenheid 
zulks toelaat, ophouden tusschen het lichtschip 
Haaks, de ton van den Pettemerpolder en de 
verkenningston va..i het Molengat en bij voor
keur in die richting, vanwaar schepen te ver
wachten zijn. 

Behalve voor het zeegat van Texel zijn aan 
boord van dit loodsvaartuig loodsen voor het 
zeegat van IJmuiden te verkrijgen. 

7. Voor het zeegat van IJmuiden moet, zoo 
bij dag als bij nacht, steeds een loodsvaartuig 
in zee zijn. 

Het zal zich, voor zoover de gelegenheid zulks 
toelaat, ophouden in de lichteulijn van IJmui
den, tusschen de voor de haven liggende licht
brulboei en den ingang der haven, of in verband 
met wind en stroom, hoogstens twee zeemijlen 
benoorden of bezuiden die lijn. 

8. Het naar zee loodsen geschiedt te Wil
lemsoord: 

1°. door de eventueel binnengaats beschik
bare zee- en hulpzeeloodsen van het buiten
gaats kruisende loodsvaartuig, mits de dienst 
aan boord van dat vaartuig daardoor geen 
nadeel lijdt ; · 

2°. door de zee en hulpzeeloodsen van het 
binnenliggende loodsvaartuig ; 

3°. door de binnen- en hulpbinnenloodsen 
der standplaats tevens toegelaten tot het loodsen 
naar zee. 

9. Het naar zee loodsen geschiedt te IJ
muiden: 

1 °. door de zee- en hulpzeeloodsen van het 
binnenliggende loodsvaartuig ; 

2°. door de eventueel binnengaats beschik
bare zee- en hulpzeeloodsen van het buiten
gaats kruisende loodsvaartuig, mits de dienst 
aan boord van dat vaartuig daardoor geen 
nadeel lijdt ; 

3°. door de binnen- en hulpbinnenloodsen 
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der standplaats tevens toegelaten tot het loodsen 
naar zee; 

4°. door de binnen- en hulpbinnenloodsen 
van Amsterdam of Zaandam, tevens toegelaten 
tot het loodsen naar zee. 

10. De loodsreizen van Amsterdam beginnen: 
a. in de hout- en petroleumhavens, on

middellijk in de monding ; 
b. in het Oosterdok, onmiddellijk binnen de 

draaibrug voor gewoon verkeer en in het 
Westerdok, onmiddellijk binnen de sluis; 

c. ten anker of aan corps morts vastgemaakt 
op het afgesloten IJ of vastgemaakt aan een der 
aanlegplaatsen tusschen de petroleumhaven 
tot en met de Stads-Rietlanden en het nieuwe 
Entrepot-dok. 

De loodsreizen naar Amsterdam eindigen 
aldaar als hierboven aangegeven onder a, b of c 
met dien verstande, dat wanneer de spoorbrug 
van het Oosterdok of de sluis van het Wester
dok gesloten zijn, en niet binnen een tijds
verloop van 1 uur ~eopend zullen worden, de 
loodsreis beëindigd 1s na het vastmaken vóór 
die brug of sluis. 

11. De zeel,oodsreizen van en naar IJmuiden 
beginnen en eindigen ter plaatse als aangegeven 
in artikel 2, sub 1 b en sub II b. 

De binnenloodsreizen van en naar IJmuiden 
beginnen en eindigen : 

a. in de Noordzeesluizen; 
b. bij het verlaten van of het vastmaken 

op eenige ligplaats gelegen tusschen de spoor
brug te Velsen en de Noordzeesluizen, tenzij dit 
vastmaken uitsluitend geschiedt in afwachting 
van het schutten door die sluizen en het dien
tengevolge te verwachten oponthoud van 
normalen duur ~eacht kan worden. 

Slotartikel. D,t reglement kan worden aan
gehaald onder den titel : ,,Bijzonder Loods
reglement 3e district (B.L.R. 3). 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 106). 

Mli bekend, 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

BIJZONDER REGLEMENT OP DEN 
LOODSDIENST 

in het 4e en 5e district. 
Art. 1. Het bestuur in deze districten wordt 

gevoerd door eenen te Rotterdam gevestigden 
Directeur. 

Het bestuur op de standplaatsen : 
Hoek van Holland, 
Maassluis, 
Rotterdam, 
Hellevoetsluis, 
Dordrecht, 
Brouwershaven, 

wordt door Commissarissen gevoerd. 
Met uitzondering van Hoek van Holland is 

er op elke standplaats een Ontvanger der loods
gelden. 

De zeeloodsen zijn geplaatst op de stand
plaatsen Maassluis en Hellevoetsluis; de binnen
loodsen op alle standplaatsen, terwijl bovendien 
een post van een of meer binnenloodsen, tevens 
toegelaten tot het loodsen naar zee te Schiedam 
en te Vlaardingen kan worden gedetacheerd. 

2. De zeeloodsen zijn bestemd tot : 
I. het uit zee loodsen in de zeegaten van: 
a. den Hoek van Holland tot alle plaatsen 

en havens gelegen aan den Nieuwen Rotter-

damschen Waterweg tot en met Rotterdam; 
b. Goedereede tot op de reede van Helle

voetsluis of zonder op de reede te ankeren, in de 
voorhaven van het Voornsche kanaal of in de 
Marinehaven; 

c. Brouwershaven tot op de reede of zonder 
op de reede te ankeren binnen Dwars in den weg; 

II. het naar zee loodsen van de reeden, 
havens en plaatsen hierboven genoemd. 

3. De binnenloodsen van de standplaats 
Hoek van Holland zijn bestemd tot het loodsen· 
van schepen langs den Nieuwen Rotterdamschen 
Waterweg naar zee of wel vanaf de Berghaven 
naar alle plaatsen gelegen aan den Nieuwen 
Rotterdamschen Waterweg, de Noord en de 
Oude Maas tot Dordrecht naar Brielle en naar 
Hellevoetsluis. 

4. De binnenloodsen van de standplaats 
Maassluis zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen: 

a. in de haven van Maassluis of van die 
ha.ven naar de reede of langs den Nieuwen 
Rotterdamschen Waterweg na.ar zee ; 

b. van Maassluis naar 
Rotterdam, 
Schiedam, 
Vlaardingen, 
Dordrecht, 
Brielle, 

of tusschengelegen havens en plaatsen; 
c. naar en door het Kanaal van Voorne tot 

aan de sluizen aan de Zuidzijde, of wel door
varende, tot op de reede van Hellevoetsluis, 
zoomede door het Spui of door de Noord langs 
de Dordtsche Kil tot op die reede. 

5. De binnenloodsen van de standplaats 
Rotterdam zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen vanuit de havens of van de reede van 
Rotterdam: 

a. langs den .r ieuwen Rotterdamschen 
Waterweg na.ar zee ; 

b. naar en door het Kanaal van Voorne tot 
aan de sluizen aan de ZuidziJde, of wel, door
varende tot op de reede van Heli evoetsluis, 
zoomede door het Spui of door de Noord langs 
de Dordtsche Kil tot op die reede ; 

c. naar Schiedam, 
Vlaardingen, 
Brielle, 
Maassluis, ' 
Dordrecht. 

of tusschengelcgen havens en plaatsen. 
6. De binnenloodsen van de eventueel te 

Schiedam en Vlaardingen gedetacheerde posten 
zijn bestemd tot het. loodsen van schepen 
tusschen die havens en uit do havens of van de 
reeden van Schiedam en Vlaardinaen : 

a. langs den Nieuwen Rotterdamschen 
Waterweg naar zee ; 

b. naar en door het Kanaal van Voorne tot 
aan ae sluizen aa.1. de Zuidzijde, of wd door
varende tot op de reede van Hellevoetsluis, 
zoomede door het Spui, of aoor de Noord langs 
de Dordtsche Kil tot op die reede ; 

c. naar Rotterdam, 
Brielle, 
Maassluis, 
Dordrecht, 

en tusschengelegeI' haven~ en plaatsen. 
7. De binnenloodsen van de standplaats 

Hellevoetsluis zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen: 
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a. van de reede in de haven van Helle
voetsluis en in de voorhaven van het Kanaal 
van Voorne of omgekeerd ; 

b. van Hellevoetsluis door het Kaoaa.J van 
Voorne, het Spui of de Dordtsche Kil naar 

Rotterdam, 
Schiedam, 
Vlaardingen, 
Maassluis, 
Hoek van Holland, 
langs den Nieuwen Rotter

damschen Waterweg naar zee, 
Brielle, 
Dordrecht, 

of tusschengelegen havens en plaatsen; 
c. binnendoor naar Brouwershaven, 

Zierikzee, 
Goessche Sas, 
Veere, 
Middelburg, 
Vlissingen, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

of tusschengelegen havens en plaatsen. 
8. De binnenloodsen van de standplaats 

Dordrecht zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen van uit de havens of van de reede van 
Dordrecht: 

a. naar Hellevoetsluis, 
Brouwershaveu, 
Rotterdam, 
Schiedam, 
Vlaardingen, 
Maassluis, 
Hoek van Holland, 
langs den N. R. Waterweg naar zee, 
Brielle, 

en tusschengelegen havens en plaatsen; 
b. naar Zierikzee, 

Goessche Sas, 
Veere, 
Middelburg, 
Vlissingen, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

en tusschengelegen havens en plaatsen. 
9. De binnenloods van de standplaats 

Brouwershaven is bestemd tot het loodsen van 
schepen van de reede van Brouwershaven: 

a. naar zee; 
b. naar Dordrecht en binnendoor naar 

Hellevoetsluis ; 
c. binnendoor naar Zierikzee, 

Goessche Sas, 
Veere, 
Middelburg, 
Vlissingen, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

en tusschengelegen havens en plaatsen. 
10. Voor het zeegat van den Hoek van 

Holland moeten, zoo bij dag als bij nacht, steeds 
twee loodsvaartuigen in zee zijn. 

Zij zullen zich, voor zoover de gelegenheid 
zulks toelaat, ophouden in of nabij de lichtenlijn 
van het zee$at en wel: de Westpost tusschen 
het lichtschip Maas en de lichtbrulboei; de 
Oostpost tusschen de lichtbrulboei en de 
monding van den Waterweg. 

Laatstgenoemde post doet tevens den loods
afhaaldienst en voert ter aanduiding daarvan 
overdag twee kegels met de punten naar elkaar. 

11. Voor de zeegaten van Goedereede en 
van Brouwershaven moet, zoo bij dag als bij 
nacht, steeds een loodsvaartuig in zee zijn. 

Het zal zich, voor zoover de gelegenheid 
zulks toelaat, ophouden tusschen de peilingen 
lichttoren West-Schouwen en lichttoren West
hoofd Zuidoost rechtwijzend, op eenen afstand 
van 4 à 8 zeemijlen zeewaarts van de buiten
betonning, met dien verstande, dat het Goede
reesche zeegat zooveel mogelijk gedekt moet 
worden. 

Behalve voor de zeegaten van Goedereede 
en Brouwershaven zijn aan boord van dit loods
vaartuig loodsen voor het zeegat van den Hoek 
van Holland te v:erkrijgen. 

12. De dienst van het uit den Nieuwen 
Rotterdamschen Waterweg naar zee loodsen 
geschiedt met de aan boord zijnde binnen
loodsen ; wordt oponthoud ondervonden dan 

, geschiedt deze dienst door de binnenloodsen 
van Maassluis of Hoek van Holland. 

Eventueel binnengaats beschikbare zee- en 
hulpzeeloodsen van de buitengaats kruisende 
loodsvaartuigen kunnen mede voor dezen dienst 
benut worden; mits de dienst aan boord dier 
vaartuigen daardoor geen schade lijdt. 

13. Het naar zee loodsen geschiedt te Helle
voetsluis: 

1°. door de eventueel binnengaats beschik
bare zee- en hulpzeeloodsen van het buiten
gaats kruisende loodsvaartuig, mits met groote 
waarschijnlijkheid kan worden aangenomen, 
dat de dienst aan boord van dat vaartuig daar
door geen nadeel lijdt ; 

2°. door de zee- en hulpzeeloodsen van het 
binnenliggende loodsvaartuig. 

14. Het naar zee loodsen geschiedt te 
Brouwershaven door den aldaar gestation
neerden binnenloods, tevens toegelaten tot 
het loodsen naar zee, tenzij daarvoor gebruik 
gemaakt kan worden van zeeloodsen van het 
buitengaats kruisende loodsvaartuig. 

15. Waar in dit reglement gesproken wordt 
van het loodsen in of uit de havens gelegen in 
het 4e en 5e district, wordt daaronder verstaan 
het loodsen tot binnen de havenhoofden of 
omgekeerd. 

Slotartikel. Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den titel : ,,Bijzonder Loods
reglement 4e en 5e distric+" (B. L. R. 4 en 5). 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 106). 

Mij bekend, 
De _Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

BIJZONDER REGLEMENT OP DEN 
LOODSDIENST 
in het 6e district. 

Art. 1. Het bestuur in het district wordt 
gevoerd door eenen te Vlissingen gevestigden 
Directeur. 

Het bestuur op de standplaatsen 
Zierikzee, 
Vlissingen, 
Ter Neuzen 

wordt door Commissarissen gevoerd. Bovendien 
is er op elke standplaats een Ontvanger der 
loodsgelden. 

De zeeloodsen zijn te Vlissingen geplaatst ; 
de binnenloodsen op alle standplaatsen. 
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2. Behalve het loodsen uit volle zee naar 
België en van België naar volle zee, langs de 
Schelde en het Kanaal van Ter Neuzen, waarop 
onveranderd van toepassing blijven de regle
mentaire bepalingen betreffende het loodswezen 
en het tarief van loodsgelden uitgevaardigd bij 
Koninklijk Besluit van den 9den September 
1843 (Staatsblad n°. 45), zooals die werden ge
wijzigd bij de Koninklijke Besluiten van den 
9den December 1863 ; 22 September 1873; 
28 November 1875 ; 27 Augustus 1876 en 2 Ja
nuari 1892 (Staatsbladen nos. 136, 131, 2ll , 175 
en 11) is de werkkring der loodsen van dit 
district als omschreven in artikel 3, 4, 5 en 6. 

3. De zeeloodsen zijn bestemd tot : 
I. het uit zee loodsen in de zeegaten van : 
a. de Ooster-Schelde tot op de l'<'ede, of 

aldaar niet ankerende, in de havens van Veere 
of Zierikzee ; 

b. de Wester-Schelde tot op de reede van 
Vlissingen, van Rammekens of van Ter Neuzen, 
of wel, zonder op de reede te ankeren in de ha
vens en dokken van Vlissingen en in de sluizen 
van Ter euzen ; 

II. het naar zee loodsen van' de reede van 
Ter euzen, van Ra.=ekens of van Vlis
singen, of wel, uit het kanaal van Ter Neuzen 
of de havens van Vlissingen, zonder op de reede 
te ankeren; 

III. het loodsen van de reede van Vlis
singPn of Ra.mmekens in cle havens en dokken 
van Vlissingen of omgekeerd. 

4. De binnenloods van de standplaats 
Zierikzee is bestemd tot het loodsen van schepen: 

a. na.ar zee; 
b. van de reede in de haven van Zierikzee 

en omgekeerd ; 
c. naar Veere, 

Middelburg, 
Vlissingen, 
Goessche Sas, 
Wemeldinge, 
Hansweert, 

en tusschengelegen havens en plaatsen; 
d. naar Brouwershaven, 

Hellevoetsluis, 
Dordrecht, 

en tussohengelegen havens en plaatsen. 
5. De binnenloodsen van de standplaats 

V1i ingen zijn bestemd tot het loodsen van 
schepen: 

a. van de reede in de havens en dokken van 
Vlis ingen of omgekeerd, 

b. naar Rammekens, 
Ter Neuzen, 
Hansweert, 
Bath, 
lliiddelburg, 
Veere, 
Goessche Sas, 
Wemeldinge, 
Zierikzee, 

en tus chen gelegen havens en plaatsen: 
c. naar Brouwershaven, 

Hellevoetsluis, 
Dordrecht, 

en tus chengelegen havens en plaatsen. 
6. De binnenlood en van de standplaats 

Ter Neuzen zijn bestemd tot het loodsen van 
ohepen: 

a. van de reede in de haven van Ter euzen 
en omgekeerd ; 

b. naar Vlissingen, 
Rammekens, 
Bath, 

en tusschengelegen havens en plaatsen. 
7. Te Vlissingen moeten te a1len tijde twee 

motorafhaalboomen in gereedheid zijn om 
schepen tegemoet te va.ren tot het aan boord 
brengen of afhalen van loodsen. De schippers 
dezer vaartuigen zullen zich beijveren om de 
schepen, waarvan de gezagvoerders zulks 
wenschen. van loodsen te voorzien. 

8. De dienst van het uit de Ooster-Schelde 
naar zee loodsen geschiedt door den binnen
loods van de standplaats Zierikzee, tevens toe
gelaten tot het loodsen naar zee, tenzij de 
schepen reeds eenen zeeloods aan boord hebben. 

9. De dienst van het uit de Wester-Schelde 
naar zee loodsen geschiedt : 

l e. door de eventueel daartoe ter stand
plaats Vlissingen aangewezen uitbrengloodse11 ; 

2e. à.oor eventueel binnengaats beschikbare 
zee- en hulpzeeloodsen van buitengaats krui
sende loodsvaartuigen van den k"llstdienst, mits 
de dienst aan boord van die vaartuigen daardoor 
geen na.deel lijdt; 

3e. door de zee- en hulpzeeloodsen van de 
binnenliggende loodsvaartuigen. 

Slotartikel. Dit reglement kan worden aan
gehaald onder den t itel "Bijzonder Loods
reglement 6e district" (B. L. R. 6). 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 23 :M:aart 
1925 (Staatsblad n°. 106). 

Mij bekend, 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

23 Maart 1925. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement op het verleenen van 
verlof, na opzending na.ar Nederland, aan 
militairen beneden den rang van onder
luitenant van het Nederlandsch-Indische 
leger. S. 107. 

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

Koloniën van 17 Maart 1925, 8• afdeeling, 
n°. 17; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het Re~lement on het verleenen van 

verlof, na opzendmg naar Nederland, aan mili
tairen beneden den rang van onderluitenant 
van het ederlandsch-Indische leger, vast
gesteld bij Ons besluit van 4 April 1919, n°. 12 
(Nederlandsch taatsbl/1,(l n°. 145, Indisch 
Staatsblad n°. 373) en laatstelijk gewijzigd bij 
dat van 18 Juni 1923, n°. 30 (Nederlandsch 
Stt:tatsblad n°. 274, Indisch Staat8blad n°. 456), 
wordt nader gewijzigd al~ volgt : 

Tusschen de artikelen 6 en 7 worden inge
lascht twee nieuwe artikelen, lu idende : 

Art. 6a. De militairen. die tot het in artike l 
I aangegeven doel naár Nederland worden 
opgezonden, genieten gedurende dien tijd de 
volgende inkomsten : 

a. De onderofficieren beneden den rang van 
onderluitenant gedurende de reis van Neder
landsch-lndië naar Nederland en omgekeerd 
en gedurende het hun te verleenen verlof ver
.1oftraktement, berekend op de wijze als aan
gegeven in artikel 6b van dit besluit ; 

b. De mi1itairen beneden den rang van 
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onderofficier gedurende de reis van Neder
landsch-lndië naar Nederland en omgekeerd 
de inkomsten, vastgesteld ·bij Ons beslui t van 
30 Juni 1921, n°. 67, zooals dit is of nader zal 
worden gewijzigd; gedurende het hun te ver-
1eenen verlof de inkomsten, aangegeven in de 
Bezoldigingsschaal n°. 4 betreffende de Kolo
niale Reserve, vastgesteld bij Ons besluit van 
3 Augustus 1921, n°. 132, zooals die Bezoldi
gingsschaal is of nader zal worden gewijzigd. 

Art. 6b. l. Het normaal maandel1jksch 
verloftraktement der onderofficieren beneden 
den rang van onderluitenant wordt berekend 
naar den volgenden maatstaf : 

honderd percent van de eerste f 125 der 
maandelijksche bezo1d1ging ; 

tachtig percent van de tweede f 125 ; 
zestig percent van de voigende f 250, en 
veertig percent van de volgende f 500. 
2. Behoudens het bepaalde in het vierde 

lid van dit artikel wordt het normaal maande
lijksch verloftraktement, indien en zoolang de 
met verlof zijnde onderoffieier meer dan één 
minderjarig kind te zijnen laste heeft, verhoogd 
met vijf percent voor elk minderjarig kind 
méér dan één ; de verhoogins uit <lezen hoofde 
zal ten hoogste vijf en twmtig perèent van 
het normaal maandelijksch verloftraktement 
kunnen bedragen met dien verstande, dat het 
verhoogd verloftraktement de bezoldiging, 
welke tot grondslag voor de berekening van 
het normaal verloftraktement heeft gestrekt, 
niet kan te boven gaan. 

3. Het normaal maandelijksch verloftrakte
ment wordt, indien en zoolang de met verlof 
zijnde onderofficier geen kostwinner is, ver
minderd met tien percent. 

4. Indien de onderoffic,er gehuwd is, zijne 
eehtgenoote ambtenaar is en aan beiden 
verlof in Europa onder t oekenning van ver
loftraktement wordt verleend, wordt, zoolang 
zij zulks gelijktijdig genieten, het laagste der 
onderscheidenlijk aan die landsdienaren toe
komende verloftraktementen verminderd met 
vijftig percent, terwijl voor de verhoogmg, 
bedoeld in het tweede lid· van dit artikel, 
alleen het hoogste dier verloftraktementen in 
aanmerking komt. Indien de ver1oftrakte
menten even hoog zijn wordt de vermindering 
op dat van de vrouw•, de verhooging op dat 
van den mnn toegepast. 

5. In dit artikel wordt verstaan : 
onder kostwinner : ieder, die wettig gehuwd 

is en ieder, die bloedverwanten in den eersten 
of tweeden graad geheel te ziinen laste heeft ; 

onder miiuleriarige kintleren: minderjarige 
ongehuwde wettige of gewettigde kinderen en 
stiefkinderen. 

6. Het normaal en het verhoogd verlof
traktement worden in volle guldens berekPud ; 
onderdeelen van een gulden tellen voor één 
gulden. · 

7. Het verloftraktement wordt geregeld 
naar de bezoldiging in werkelijken dienst, 
waarop aanspraak bestaat op den eersten der 
maand na die, waarin de inscheping op het 
stoomschip, waarmede de reis naar Nederland 
wordt gemaakt, plaats heeft. 

8. Wanneer echter de regeling van de be
zoldiging van onderofficieren wordt herzien, 
wordt het verloftraktement van hen, die op 
het tijdstip van invoering dier herziening met 

verlof zijn en die, wanneer ZlJ m werkelijken 
dienst waren geweest, op een hoogere bezol
diging aanspraak zouden hebben gehad, van 
bedoeld tijdstip af naar het bedrag dier hoogere 
bezoldiging vastgesteld. 

9. In geval tijdens den duur van het ver
lof de onderofficier aanvangt of eindigt kost
winner te zijn of wijziging intreedt in de samen
stelling van zijn gezin, wordt het verloftrakte
ment, zoo daartoe aanleiding bestaat, op grond 
van deze gewijzigde omBtandigheden herzien 
met ingang van ae maand, volgende op die, 
waarin de wijziging plaats vond. 

10. In geval de onderofficier tijdens den 
duur van het verlof aanspraak -verkrijgt op 
bezoldigingsverhooging, wordt het verloftrak
tement met ingang van de maand, volgende 
op die, waarin deze aanspraak ontstond, her
zien naar den maatstaf van de hem, indien hij 
in werkelijken dienst was, toekomende be
zoldiging. 

ll. Wanneer dit reglement wordt herzien, 
wordt het verloftraktement der op het tijdstip 
van in werking treding dier herziening met 
verlof zijnde onderofficieren, voor wie de 
toepassing der nieuwe bepalingen tot toeken
ning van een hooger verloftraktement zou 
leiden, van dat tijdstip af op den nieuwen voet 
vastgesteld. 

12. Onder bezoldiging wordt verstaan het 
aan den rang verbonden traktement in werke
lijken dienst, zonder bijberekening van toelagen, 
indemniteiten, emolumenten, wisselvallige in
komsten, of andere voordeelen, tenzij door Ons 
of door den Gouverneur-Generaal uitdrukkelijk 
ten aanzien van zoodanige bijberekening anders 
is bepaald. 

13. De aanspraken op verloftraktement 
van de in dit artikel bedoelde onderofficieren 
gaan in met den eersten der maand volgende 
op die, waarin de inscheping op het stoom
schip, waarmede de reis naar Nederland wordt 
gemaakt, plaats heeft en blijven bij terugkeer 
naar de Overzeesche gewesten pehoud en tot 
en met de maand, waarin de ontscheping 
van het stoomschip, waarmede de reis naar 
NederlandBch-Indië wordt gemaakt, plaats 
heeft. 

Art. II. Indien het verloftraktement, be
rekend naar de ingevol~e artikel I van dit be
sluit gegeven voorschnften, minder bedraagt 
dan den daarbij bedoelden onderofficier zou 
toekomen krachtens de voorschriften, welke 
van toepassing waren vóór de in genoemd 
artikel gegeven aanvulling, wordt het verlof
traktement volgens laatstbedoelde voorschrif
ten vastgesteld. 

Deze bepaling vervalt op den datum, waarop 
één jaar sedert het in werking treden van dit 
besluit zal zijn verloopen. 

Indien het verloftraktement, dat door een 
bij artikel I van dit besluit bedoeld onder
officier op 1 Februari 1925 wordt genoten, 
lager is dan dat, hetwelk hem krachtens de 
biJ dat artikel gegeven voorschriften zou toe
komen, wordt zijn verloftraktement met in
gang van dien datum herzien op den voet 
dier voorschriften. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking op 
den dag, volgende op dien der afkondiging, 
en werkt terug tot 1 Februari 1925. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
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de uitvoering van dit besluit, dat in het St,aats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELM! A. 

De ,lfinister van Koloniën, DE GRAAFF. 
( Uitge(I. 3 April 1925.) 

23 Jfaart 1925. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Reglement op het verleenen van 
verlof, na opzending naar Nederland, aan 
militairen beneden den rang van onder
luitenant, behoorende t ot of gedetacheerd 
bij de troepen in Suriname en Curaçao. 
s. 108. 

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

Koloniën van 17 Maart 1925, 8ste afdeeling, 
n°. 17; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Het Reglement op het verleenen 

van verlof, na opzending naar Nederland, aan 
militairen beneden den rang van onderluitenant, 
behoorende tot of gedetacheerd bij de troepen 
in Surinarne en Curaçao, vastgesteld bij Ons 
besluit van 18 Juni 1923, n°. 29 (Staatsblad 
n°. 273) en gewijzigd bij dat van 14 April 1924, 
n°. 26 <Staatsblad n°. 195), wordt nader ge
wijzigd als volgt : 

Tusschen de artikelen 7 en 8 worden inge
lascht twee nieuwe artikelen, luidende : 

Art. 7a. De militairen, die tot het in artikel 
I aangegeven doel naar Nederland worden op
gezonden, genieten gedurende dien tijd de 
volgende inkomsten : 

a. de onderofficieren beneden den ran~ van 
onderluitenant gedurende de reis van Suriname 
of Curaçao naar Nederland en omgekeerd en 
gedurende het hun te verleenen verlof verlof
traktement, berekend op de wijze als aange
geven in artikel 7b van dit besluit; 

b. de militairen beneden den rang van onder
officier gedurende de reis van Surinarne of 
Curacao naar ,Nederland en omgekeerd de in
komsten, vastgesteld bij Ons besluit van 
30 Juni 1921, n°. 67, zooals dit is of nader zal 
worden gewijzigd ; gedurende het hun te ver
leenen verlof de inkomsten, aangegeven in de 
Bezoldigingsschaal n°. 4 betreffende de Kolo
niale Reserve, vastgesteld bij Ons besluit van 
3 Augustus 1921, n°. 132, zooals die Bezoldi
gingsschaal is of nader zal worden gewijzigd. 

Art. 7b. 1. Het normaal maandelijksch 
verloftraktement der onderofficieren beneden 
den rang van onderluitenant wordt berekend 
naar den volgenden maatstaf : 

honderd percent van de eerste f 125 der 
maandelijksche bezoldiging ; 

tachtig percent van de tweede f 125 : 
zestig percent van de volgende f 250, en 
veertig percent van de volgende f 500. 
2. Het normaal maandelijksch verloftra k

tement wordt, indien en zoolang de met ver
lof zijnde onderofficier méér dan één minder
jarig kind te zijnen laste heeft, verhoogd met 
vijf percent voor elk minderjarig kind meer 
dan één; de verhooging uit dezen hoofde zal 
ten hoogste vijf en twintig percent van het 
normaal maandelijksch verloftraktement kun
nen bedragen, met dien verstande, dat het ver
hoogd verloftraktement de bezoldiging, welke 
tot grondslag voor de berekening van het 

normaal verloftraktement heeft gestrekt, niet 
kan te boven gaan. 

3. Het normaal maandelijksch verloftrak.t.e
ment wordt. indien en zoolang de met verlof 
zijnde onderofficier geen kostwinner is, ver
minderd met tien percent. 

4. In dit artikel wordt verstaan : 
onder kostwinner: ieder, die wettig gehuwd 

is en ieder, die bloedverwanten in den eersten 
of tweeden graad geheel te zijnen laste heeft ; 

onder rninderiarige kinderen: minderjarige 
ongehuwde wettige of gewettigde kinderen en 
stiefkinderen. 

5. Het normaal en het verhoogd verlof
traktement worden in volle guldens berekend ; 
onderdeelen van een gulden tellen voor één 
gulden. 

6. Het verloftraktement wordt geregeld 
naar de bezoldiging in werkelij ken dienst, 
waarop aanspraak b estaat op den eersten 
der maand na die, waarin de inscheping OIJ 
het stoomschip waarmede de reis naar Nederland 
wordt gemaakt, plaats heeft. 

7. Wanneer echter de regeling van de be
zoldiging van onderofficieren wordt herzien, 
wordt het verloftraktement van hen, die op 
het tijdstip van invoering dier herziening met 
verlof zijn en die, wanneer zij in werkelijken 
dienst waren geweest, op een hoogere bezol
diging aanspraak zouden hebben gehad, van 
bedoeld tijdstip af naar het bedra1:, dier hoogere 
bezoldiging vast$esteld. 

8. In geval tiJdens den duur van het verlof 
de onderofficier aan vangt of eindigt kost
winner te zijn of wijziging intreedt in de samen
stelling van zijn gezin, wordt het verloftrakte
ment, zoo daartof' aanleiding bestaat, op grond 
van deze gewijzigde omstandigheden herzien 
met ingang van de maand, volgende op die 
waarin de wijziging plaats vond. 

9. In geval de onderofficier tijdens den 
duur van het verlof aanspraak verkrijgt op 
bezoldigingsverhooging wordt het verloftrakte
ment met ingang van de maand, volgende op 
die, waarin deze aanspraak ontstond, herzien 
naar den maatst,af van de hem, indien hij in 
werkelijken dienst was, toekomende bezoldi
ging. 

10. Wanneer dit reglement wordt herzien 
wordt het verloftraktement der op h!'t tijdstip 
der inwerkingtreding dier herziening met verlof 
zijnde onderofficieren, voor wie de toepassing 
der nieuwe bepalingen tot toekenning van een 
hooger verloftraktement zou leiden, van dat 
tijdstip af op den nieuwen voet vastgesteld. 

ll. Onder bezoldiging wordt verstaan het 
aan den rang verbonden traktement in werke
lijken dienst, zonder bijberekening van toe
lagen, indemniteiten, emolumenten, wissel
vallige inkomsten, of andere voordeelen, tenzij 
door Ons uitdrukkelijk ten aanzien van zoo
danige bijberekening anders is bepaald. 

12. De aanspraken op verloftraktement van 
de in dit artikel bedoelde onderofficieren gaan 
in met den eersten der maand volgende op die 
waarin de inscheping op het stoomschip, waar
mede de reis naar Nederland wordt gemaakt, 
plaa ts heeft en blijven bij terugkeer naar de 
Overzeesche $ewesten behouden tot en met de 
ma.and, waann de ont.schepmg van het stoom
schip waarmede de reis naar Suriname of 
Ciiraçao wordt gemaakt, plaats heeft. 
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Art. IJ. Indien het verloftraktement be
rekend naar de ingevol~e artikel I van dit be
sluit gegeven voorschriften, minder bedraagt 
dan den daarbij bedoelden onderofficier zou 
toekomen krachtens de voorscbrift,en, welke 
van toepassing waren vóór de in genoemd ar
tikel gegeven aanvulling, wordt het verlof
traktement volgens laat,stbedoelde voorschrif
ten vastgesteld. 

De1.e bepaling vervalt op den datum waa.rop 
één jaar sedert het inwerkingtreden vao dit 
besluit zal zijn vorJoopen. 

Indien het verloftraktement. dat door t>en 
bij artikel I van dit beslui t ·bedoeld onder
officier op 1 Februari 1925 wordt genoten, 
Jager is dan dat, hetwelk hem krachtens de 
bij dat artikel gegeven voorschrift-en zou toe
komen, wordt zijn verloftraktement, met in
gang van dien datum, herzien op den voet 
dier voor ohriften. 

Art. III. Dit besluittreedtm werking op den 
dag volgende op dien der afkondiging, en werkt 
terug tot 1 Februari 1925. ' 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoerin5 van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, der 23sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De ll'Iinister van Kolonién, DE GRAAFF. 
/ Uitgeg. 29 April 1925.) 

23 J.faart 1925. BESLUIT, houdende: 
A. intrekkmg van het Diplomatiek 

Reglement 1920 (St.aatsblad n°. 796) als
mede van het Koninkl;jk Besluit van 8 
Juli 1924 (Staatsblad n:0 • 350), voor zoover 
het betreft de regeling der jaarwedden 
van de diplomatieke ambtenaren ; 

B . vaststelling van een nieuw reglement 
voor den Diplomatieken Dienst. S. 109. 

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

Buitenlandsche Zaken van den !Oden Fe
bruari 1925, Afdeeling Diplomatieke Zaken, 
no. 527; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 3den Maart 1925, n°. 29); 

Gezien het, nader .rapport van Onzen ge
noemden Minister van den !Oden Ma.art 1925, 
Afdeeling Diplomatieke Zaken, n°. 898; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
A. In te trekken het Diplomatiek Regle

ment vastgesteld bij Ons besluit van 23 October 
1920 (Staatsblad n°. 796). alsmede Ons besluit 
van 8 Juli 1924 (Staatsblad n°. 350), voor
zoover het betreft de regeling der jaarwedden 
van diplomatieke ambtenaren. 

B. Vast te stellen het volgende 

REGLEMENT VOOR DEN DIPLOMA
TIEKEN DIENST. 

HOOFDSTUK L 
Van de rangen .der diplomatieke ambtenaren, 
van hunne be1weming, bevordering, ter-bescMk

king-stelling en ont8lag. 
Art. 1. De diplomatieke ambtenaren worden 

door Ons benoemd, bevo1derd, ter beschikking 
gesteld en ontslagen. 

1925 

2. De rangen van Onze diplomatieke amb
tenaren worden vastgesteld als volgt : 

a. voor hoofden van vaste zendingen : 
Buitengewone Gezanten ~n Gevolmachtigde 

Ministers der eerste klasse ; 
Buitengewone Gezanten en Gevolmachtigde 

Ministers der tweede klasse ; 
b. voor de ondergeschikten : 
Gezantschapsraden; 
Gezantschapssecretarissen der eerste klasse ; 
Gezantschapsse()retarissen der tweede kla sse ; 
Gezantschapsattaché's. 
3. Tot hoofden van Onrie vaste zendingen 

buitenslands worden bij voorkeur benoemd 
zij, die de ondergeschikte diplomatieke rangen 
doorloopen hebben. 

4. De Gezantschaps1aden worden bij keuze 
benoemd uit de Gezapt,schapssecretarissen der 
eerste klasse, rlie tenminste drie jaren in dien 
rang zijn werkzaam geweest. 

De Gezantschapssecretarissen der eerste 
klasse worden bij keuze benoemd uit de Ge
zantschapssecretarissen der tweede klasse, die 
tenminste chie jaren in dien rang zijn werk
zaam geweest. 

Voor eene benoeming tot Gcm, ts.chrpssecre
taris der tweede klasse komen slechts Gezant
schapsattaché's na minstens tweejarige in ieder 
opzicht voldoende dienstverrichting als 700-

danig in aanmerking, nadat zij het in art. 7 
vermeld examen met gunstigen uitslag hebben 
afgelegd. 

5. ·Tot Gezantschapsatt,aché kunnen alleen 
worden benoemd mannelijke Nederlanders, die : 

l 0 • den leeftijd van 23 jaar hebben be
reikt; 

2°. overeenkomstig het bepaalde bij art. 6 
voor den Diplomatieken Dienst bekwaam en 
geschikt, zijn geoordeeld. 

Hij, die zich aan dat onderzoek wenscht te 
onderwt>rpen, wendt zich bij gezegeld verzoek
schrift tot Onzen Minister van Buitenlandsche 
zaken, die daarop beschikt. 

6. Het onderzoek naar de bekwaamheia en 
de geschiktheid voor eten diplomatie.ken dienst 
wordt, overeenkomstig een door Oos goedge
keurd reglement, ingesteld door eene door 
Ons te benoemen Commissie van 5 leden, aan 
welke ee1, ambtenaar van het- Mmisterie van 
Ruitenlandsche Zaken als serretal"is wordt 
toegevoebd. 

Op voorstel van rleze commissie zal Onze 
Minister van Buitenlandsche Zaken eenen can
didaat aan het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken of aan eene Onzer vaste zen.dingen 
buitenslands een proeftijd kunnen doen onder
ga.an, waarvan de duur ter bepaling van dien 
Minister staat. 

Gedurende dien proeftijrl draagt de candidaat 
den naam van : canrlidaitt-at,taché. 

7. Het examen af te leggen door de Ge
zantscbapsattaché's om tot Gezantschaps
secretaris der tweede klasse te kunnen worden 
benoemd, wordt overeenkomstig een door Ons 
goedgekeurd reglement afgenomen door eene 
door Ons te benoemen Commissie van 5 leden, 
aan welke een ambtenaar van het 'Ministerie 
van Buitenlandsche Zaken als secretaris wordt 
toegevoegd. 

8. De Commissiën bedoeld in de artikelen 
6 en 7 worden door den voorzitter, daartoe 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
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uitgenoodigd, opgeroepen zoo dikwerf het 
belang van den dienst zulks vordert. 

HOOFDSTUK Il. 
Van bezoldiging en toelagen. 

9. De aanvangsjaarwedde der Gezantschaps
attaché's bedraagt f 2250. 

Dit bedrag wordt telkens na een jaar dienst 
met f 180 verhoogd totdat een bedrag van 
f 3150 is bereikt. 

10. De aanvangsjaarwedde der Gezant
schapssecretarissen der tweede klasse bedraagt 
f 3600. 

Dit bedrag wordt telkens na twee jaar dienst 
met f 180 verhoogd totdat een bedrag van 
f 4500 is bereikt. 

11 . De aanvangsjaarwedde der Gezant
schapssecretarissen der eerste klasse bedraagt 
f 4320. 

Dit bedrag wordt telkens na twee jaren dienst 
met f 450 verhoogd totdat een bedrag van 
f 5670 is bereikt. 

12. De aanvangsjaarwedde der Gezant
schapsraden bedraagt f 5400. 

Dit bedrag wordt telkens na twee jaar dienst 
met f 450 verhoogd totdat een bedrag van 
f 6750 is bereikt. 

Bij benoeming tot Gezantschapssecretaris 
der tweede klasse, Gezantschapssecretaris der 
eerste klasse en Gezantschapsraad wordt ten 
minste de wedde toegekend, laatstelijk genoten 
in den !ageren rang. 

13. De aanvangsjaarwedde der hoofden van 
Onze vaste zendingen buitenslands bedraagt 
f 7200. 

Dit bedrag wordt teijrnns na drie jaren dienst 
met f 900 verhoogd totdat een bedrag van 
f 9000 is bereikt. 

Met afwijking van het bepaalde in het eerste 
en tweede lid, genieten de hoofden van Onze 
vaste zendingen in België, Duitschland, Frank
rijk, Groot-Britannië en de Vereenigde Staten 
van Amerika eene onveranderlijke jaarwedde 
van f 11.500. 

14. Het genot der jaarwedde gaat in met 
den dag waarop de benoeming ingaat. B~jal
dien in het besluit van benoeming geen datum 
van ingang is vermeld, gaat de jaarwedde in 
met den dag waarop het ambt wordt aan
vaard . 

De toekenning van deper.odieke verhoog~ngen 
geschiedt door Onzen Minister van Buiten
]andsche Zaken. 

15. De hoofden van Onze vaste zendingen 
buitenslands genieten nevens hunne jaarwedde 
eene verblijfsvergoeding, waarvan het bedrag 
voor elk geval door Ons wordt vastgesteld. 

Desgelijks genieten de ondergeschikte di
plomatieke ambtenaren, zooiang zij aan eene 
van Onze vaste zendingen buitenslands werk
zaam zijn, nevens hunne jaarwedde, eene ver
b,ijfsvergoeding, waarvan het bedrag voor 
elk geval door Ons wordt vastgesteld. 

In gevai van overlijden kan, ter beoordeeling 
van Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken, 
de in het eerste en tweede lid bedoelde verblijfs
vergoeding, aan den diplomatieken ambtenaar 
toegekend, worden uitbetaald aan diens gezin 
hoogstens tot en met drie maanden na het 
overlijden. 

Aan den ondergeschikten diplomatieken 

ambtenaar, die gedurende de afwezigheid of 
ont-stentenis van den t itularis van den post 
met de tijdelijke waarneming van dien post 
belast wordt, wordt voor het tijdvak van die 
waarneming een toeslag op de voor hem vast
gestelde verblijfsvergoeding toegekend, waar
van het bedrag door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken wordt "vastgesteld op 
minstens 10 en hoo$8tens 20 gulden per dag. 

16. De diplomatieke ambtenaren, die aan 
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken of 
aan een Consulairen post worden werkzaam 
gesteld, genieten voor den duur van die werk
zaamheid, ne,vens hunne jaarwedde, eenetoelage, 
waarvan het bedrag voor elk geval door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken wordt 
bepaald. 

HOOFDSTUK III. 
Van afwezigheid en verlof. 

17. De hoofden Onzer vaste zendingen 
buitenslands behoeven Ons verlof om het land 
te verlaten waar zij gevestigd zijn ; tenzij 
bijzondere redenen eene verlenging wettigen 
zal dat verlof jaarlijks den duur van 2 maanden, 
buiten den tijd voor de heen- en terugreis van' 
en naar Nederland langs den kortsten weg be
noodigd, niet te boven gaan. 

Aan de ondergeschikte diplomatieke ambte
naren kan door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken een jaarlijksch verlof van 
hoogstens 6 weken, met inbegrip van de heen
en terugreis, worden verleend. 

Voor de buiten Europa gevestigde diplo
matieke ambtenaren worden, indien zij in een 
jaar geen ver.of hebben genoten, de in het 
eerste en het tweede lid van dit artikel gestelde 
maxima voor het daaropvolgi>nd jaar verdub
beld. Hebben zij in 2 achtereenvolgende jaren 
geen verlof genoten dan bedragen die maxima 
voor het eerstvolgend verlof het drievoudige 
en za.l ook voor de ondergeschikte diploma
tieke ambtenaren de tijd voor de heen- en 
terugreis naar en van Nederland langs deIL 
kortsten weg niet worden medegerekend. 

Bij onvoorziene dringende belani,,en vaIL 
den dienst of belangen van persoonlijken aard, 
kunnen Onze hoofden van zendingen, alvorens 
het gevraagde verlof te hebben bekomen, zich 
van hunne standplaats verwijderen, mits on
middellijk daarvan voorloopig per telegraaf 
kennisgevende aan Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken en na behoorlijk in de leiding der 
zaken van hunnen post te hebben voorzien. 

Het aan hunne zendingen toegevoegde per
soneel kan in dergelijke gevallen zich met 
hunne vergunning verwijderen, behoudens 
gelijktijdige kennisgeving aan Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken . 

18. De door de hoofden Onzer v~.ste zen 
dmgen buitenslands genoten verblijfsver
goeding wordt tijdens hunne afwezigheid met 
verlof of wegens dienstzaken, indien deze 
meer dan 8 dagen duurt, gekort met een be
drag van 15 gulden per dag. 

Onverminderd het bepaalde bij het vorige 
lid ondergaat, ingeval de duur der afwezigheid 
met verlof in een jaar de in art. 17 genoemde 
maxima te boven gaat, de verblijfsvergoeding 
van de hoofden Onzer vaste zendingen voor 
eiken dag van dien langeren duur nog eene 
verdere korting van een-derde van het bedrag. 
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dat bij aanwezigheid op de standplaats zou 
zijn genoten. 

Bij de berekening der korting wordt de in 
het vorig artikel bedoelde tijd voor de heen
en terugreis als verlof beschouwd. 

19. De hoofdAn Onzer vaste zendingen 
buitenslands behoeven de vergunning van 
Onzen Minister van Buitenlandsehe Zaken 
om met behoud van de leiding der aangelegen
heden van hunnen diplomatieken post, hun 
verblijf binnen bun ressort te verplaatsen. 

Zij behoeven gelijke vergunning om binnen 
hun ressort langer dan 8 dagen van hunne 
woonplaats afwezig te zijn. 

Wanneer zij zich voor minder dan 8, doch 
voor meer dan 3 dagen van hunne woon plaats 
wenscben te verwijderen, geven zij daarvan 
zoo mogelijk daags vóór hun vertrek aan Onzen 
Minister van Bmtenlandsche Zaken kennis. 

De ondergeschikte diplomatieke ambtenaren 
behoeven tot de afwezigheid bij de vorige zin -
sneden bedoeld, vergunning van het hoofd der 
zending, onder wien zij geplaatst zijn. 

HOOFDSTUK IV. 
Van reiskosten en kosten van vestiging. 

20. In geval van reizen wegens dienstzal,en 
zullen aan de diplomat-ieke ambtenaren reis
en verblijfkosten worden vergoed. 

Bij plaatsing, overplaatsing, ePrvol ontslag 
en ter-beschikking-stelling zullen hno de reis
en verbl~ifkosten, alsmede die van hno gezin 
en ten hoogste 3 bedienden, naar hunnen 
nieuwen post of naar Nederland vergoed 
worden. 

Bovendien zullen hun de kosten van ver
huizing vergoed worden tot een telkenmale 
door Ons vast te etellen bedrag. 

Aan ondergeschikte diplomatieke ambte
naren worden voor eene tijdelijke plaatsing, 
den duur van 2 maanden niet te bovengaande, 
geen reis- en verblijfkosten voor hno gezin en 
bedienden vergoed. 

In geval van overlijden van een diplomatiek 
ambtenaar ontvangt zijn gezin eene door Ons 
in elk afzonderlijk geval vast te stellen ver
goeding voor de reis- en verblijfkosten naar 
Nederland of naar de plaats, waar het zich 
gaat vestigen, alsook voor de kosten van ver
huizing derwaarts. 

21. Ter vergoeding van kosten van vesti
ging en verplaatsing wordt aan· de hoofden 
Onzer vaste zendingen buitenslands toegekend 
bij eerste vestiging een bedrag van ten hoogste 
twintig duizend gulden, bij iedere volgen<;i_e 
verplaatsing een bedrag van ten hoogste Vljf 
duizend gulden. 

Deze bedragen worden tot de helft terug
gebracht bij vestiging op of verplaatsing naar 
een post waar een Rijksgezantschapsgebouw 
gevestigd is, waarvan de ontvangvertrekken 
van Rijkswege gemeubeld zijn. 

Bij verplaatsing van een hoofd van zending 
van een post waareenRijksgezantscbapsgebouw 
gevesti~d is, waarvan de ontvangvertrekken 
van Rijkswege gemeubeld zijn, naar een post, 
waar zulks niet het geval is, kan voor verplaat
singskosten een hooger bedrag worden toege
kend dan de som, in het eerste lid van dit ar
tikel genoemd. 

Voor de thans in dienst zijnde hoofden van 

vaste zendingen wordt de vergoeding der 
kosten van verplaatsing door Ons voor ieder 
geval afzon~erlijk geri:geld. .. . 

Van het biJ eerste vestigmg of bij verplaatsing 
toee;ekende bedrag is restitutie verschuldigd, 
indien de belanghebbende binnen de twee 
jaar, op zijn verzoek, wordt ter beschikking 
gesteld" of ontslagen. . 

In bijzondere gevallen, ter beoordeehng van 
Onzen Minister van Buitenlandscbe Zaken, 
kan hiervan kwijtschelding worden verleend. 

HOOFDSTUK V. 
Van het disponibiliteitstraktement. 

22. De diplomatieke ambtenaren kunnen 
ten allen tijde door Ons ter beschikking worden 
gesteld. Zij kunnen alsdan gedurende ten 
hoogste drie jaren in het genot worden ge
steld van een disponibiliteitstraktement, dat 
voor het eerste jaar gelijk is aan de laatstelijk 
door hen genoten jaarwedde, voor het tweede 
jaar twee-derden en voor het derde jaar de 
helft dier jaarwedde bedraagt. 

HOOFDSTUK VI. 
Van den diplomatieken dienst. 

23. De hoofden Onzer vaste zendingen 
buitenslands leggen, alvorens hunne betrek
kingen te aanvaarden, in Onze handen, ieder 
op de wijze van zijne godsdienstige gezind
heid, den navolgenden eed of de navolgende 
belofte af: 

,,Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot Buiten
gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 
worden benoemd, directelijk of indirectelijk 
aan geene personen, hetzij in of buiten het 
bestuur, onder wat naam of voorwendsel, 
eenige giften of gaven beloofd of gegeven heb, 
noch geven zal. 

,,Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd eeuige beloften of 
geschenken aannemen zal, directelijk of in
directelijk. 

"Ik zweer (beloof) trouw aan de Koningin 
en gehoorzaamheid aan de Grondwet en de 
wetten des Rijks en dat ik, in de vervulling 
der mij toevertrouwde diplomatieke taak, de 
plichten, die de wet en de instructiën der 
Koningin aan mijn ambt verbinden of zullen 
verbinden, eerlijk en vlijtig vervullen en de 
qelangen van Nederland met al mijn vermogen 
voorstaan en bevorderen zal. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
(Dat verklaar en beloof ik.)" 
Zij staan onder verband van dien eed of 

belofte gedurende hno verdere diplomatieke 
loopbaan zonder herhaling daarvan bij ver
plaatsing. 

Onze Gezants.chapsattaché's leggen, alvorens 
hunne betrekkine; te aanvaarden, ieder op de 
wijze zijner godsdienstige gezindheid, denzelfden 
eed of belofte af in banden van Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken. 

Zij staan onder verband van dien ee~ of 
van die belofte gedurende hun verdere diplo
matieke loopbaan, zonder herhaling daarvan 
in geval van verplaatsing of bevordering. Bij 
hunne benoeming tot hoofd van eene Onzer 
vaste zendingen buitenslands, leggen zij even_ 
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wel den voor hoofden van vaste zendingen 
buitenslands hiervoren bedoelden eed of belofte 
in Onze handen af. 

24. Wanneer voor de richtige vervulling 
van den dienst zulks door Ons wenschelijk 
wordt geacht, kan aan Onze_ diplomatieke 
ambtenaren tijdelijk of persoonlijk een andere 
diplomatieke titel worden verleend dan die, 
verbonden aan den hun toekomenden diplo
matieken rang. 

Zij behouden evenwel in dat geval de plaats 
in de ranglijst der diplomatieke ambtenaren, 
welke zij aan hunne aanstelling ontleenen. 

25. Zonder uitdrukkelijke machtigin~ van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
maken de diplomatieke ambtenaren geen 
stukken openbaar, die hun in hunne ambtelijke 
hóedanigheid toevertrouwd zijn of tot hun 
archief behooren en nemen zij geener]ei deel 
aan bescherming of bestuur van instellingen 
of ondernemingen. 

26. De hoofden Onzer vaste zendingen 
buitenslands mogen met Onze vergunning één 
of meer Nederlanders als honoraire attaché's 
bij hunne zending aanstellen. 

Zoodanige honoraire attacbé's doen slechts 
dienst onder de verantwoordelijkheid van het 
hoofd der zending door wien zii zijn aangesteld 1 

en kunnen steeds door hem worden ontslagen; 
zij zijn geen Staatsambtenaren, worden van 
Staatswege niet bezoldigd en zijn onbevoegd 
tot het teekenen van ambtelijke stukken. 

27. De landen waar vaste zendingen worden 
onderhouden, de standplaatsen waar die zullen 
zijn gevestigd en de diplomatieke rang der 
ambtenaren aan het hoofd daarvan geplaatst, 
worden door Ons naar behoefte aangewezen 
en geregeld. 

Alvorens hunne betrekking te aanvaarden 
worden de hoofden Onzer vaste zendingen 
buitenslands van de noodige instructiën ten 
aanzien van hunne dienstverrichting voorzien. 

28. Voor eiken diplomatieken post wordt 
naar de eischen van den dienst door Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken geregeld 
welke ondergeschikte diplomatieke ambtenaren, 
candidaat-attaché's, tolken, kanseliers of zoo
danig ander personeel als noodig kan worden 
geacht, daaraan kunnen worden toegevoegd. 

29. De aan Onze vaste zendingen buitens
lands toegevoegde ondergeschikte diplomatieke 
ambtenaren, candidaat-attaché's, tolken, kan
seliers of ander personeel staan onder de 
bevelen van de hoofden daarvan. Hunne 
verdere verplichtingen worden zoo noodi~ bij 
afzonderlijke, door Onzen Minister vanBmten
landsche Zaken vast te stellen, instructie ge
regAld. 

30. Alles wat betrekking heeft tot buiten
gewone en tijdelijke diplomatieke zendingen, 
door Ons af te vaardigen wanneer Wij zulks 
noodig of dienstig achten, zal door Ons voor 
elk voorkomend geval afzonderlijk worden 
geregeld. 

31. De diplomatieke ambtenaar, die be
noemd wordt tot Chef van het Kabinet van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken of 
tijdelijk aan het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken of aan een consulairen post wordt werk
zaam gesteld, behoudt zijne jaarwedde, zijn 
diplomatieken rang en aanspraak op bevor
dering. 

OVERGANGSBEPALING. 
32. De diplomatieke ambtenaren, die bij 

het in werking treden van dit reglement eene 
hoogere jaarwedde genieten dan hun volgens 
artikel 10 of 11 zoude toekomen, behouden 

· hunne tegenwoordige jaarwedde totdat zij 
krachtens het tegenwoordig reglement voor 
eene hoogere jaarwedde in aanmerking zijn ge
bracht. 

SLOTBEPALING. 

Dit reglement treedt in werking op den 
tweeden dag na. dien der dagteekening van het 
Staatsblad waarin het geplaatst is . 

Het kan worden aangehaald onder den titel 
van "Diplomatiek Reglement" met vermelding 
van jaargang en nummer van het Staatsblaà, 
waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Buitenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk geplaatst zal worden in het Staatsblad 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van ta.te en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 16 April 1925.) 

23 Maart 1925. BESLUIT, houdende: 
A. intrekking van het Consulair Re

glement 1920 (Staatsblad n°. 818), zooals 
gewijzigd bij Ons besluit van 8 Juli 1924 
(Staalsblad n°. 350) ; 

B. vaststelling van een nieuw regle
ment op de inrichting van den consulairen 
dienst. S. 110. 

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

Buitenlandsche Zaken van den 15den Januari 
1925, Directie van Economische Zaken, n°. 540; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 3den Maart 1925, n°. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van den Uden Maart 1925, 
Directie van Economische Zaken, n°. 6817 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
a. in te trekken het consulair reglement, 

vastgesteld bij Ons besluit van den 15den 
November 1920 (Staatsblad n°. 818), zooals 
gewijzigd bij Ons besluit van den 8sten Juli 
1924 (Staatsblad n°. 350) ; 

b. vast te stellen het volgende Reglement 
op de inrichting van den consulairen dienst. 

HOOFDSTUK I. 
Van de bezoldigde consulaire ambtenaren. 

Art. 1. 1. De bezoldigde consulaire amb
tenaren hebben den rang van aspirant-vice
consul, vice-consul, consul of consul-generaal 

2. De bezoldigde consulaire ambtenaren 
worden door Ons benoemd, bevorderd, ter 
beschikking gesteld en ontslagen. 

Zij kunnen door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken worden geschorst. 

2. 1. Tot aspirant-vice-consul kunnen al-
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leen benoemd worden zij, die als candidaat 
voor den consulairen dienst zijn aangewezen 
en met goed gevolg het examen voor den consu
lairen dienst, bedoeld in artikel 5 van dit 
reglement, hebben afgelegd. 

2. Tot vice-consul kunnen alleen benoemd 
worden zij, die gedurende den termijn, genoemd 
in artikel 8 van dit reglement, als aspira-nt
vice-consul hebben gediend. 

3. Tot consul of consul-generaal worden, 
behoudens uitzonder.ing in het dienstbelang, 
slechts zij benoemd, die de rangen van as
pirant-vice-consul en vice-consul doorloopen 
hebben. 

3. 1. Telkens wanneer het belan~ van den 
dienst zulks eischt, wordt de aanw,jzing als 
candidaat voor den consulairen dienst voor
bereid door eene commissi , daa.rtoe door Onzen 
llfinister van Buitenlandsche Zaken aange
wezen, bestaande uit vijf leden, onder welke 
het hoofd der Afdeeling van het Departement 
van Buitenlandsche Zaken, welke belast is 
met de behandeling der consulaire zaken, 
bijgestaan door een ambtenaar van het De
partement van Buitenlandsche Zaken als 
secretaris. 

2. Deze Commissie plaatst binnen veertien 
dagen na ontvangst van eene opgave van het 
aantal candidaten, voor den consulairen dienst 
aan te wijzen, eene oproeping in deN ederl,a,ndsche 
Staatscourant, waarbij tevens het bovenbe
doelde aantal wordt vermeld, alsmede plaats 
en datum van het examen. Deze oproeping 
wordt door de Commissie herhaald zoovele 
malen als zij zulks gewenscht acht. 

3. Bij haar onderzoek naar de aanbevelens
waardigheid van de personen, die zich b,i haar 
hebben aangemeld, let de Commissie op hun 
verleden, hunne geschiktheid voor hunnen 
toekomsti~en werkkring en hunne algemeene 
ontwikkelmg. 

Zij onderwerrt hen aan een vergelijkend 
examen, waarbiJ moet blijk wordea gegeven : 

a. van vaardigheid om schriftelijk in goed 
Nederlandsch eene zakelijke uiteenzetting of 
beschrijving te leveren, een stuk Nederlandsch 
behoorlijk te lezen en zich van het gelezene goed 
rekenschap te geven, alsmede om Fransch, 
Duitsch en Engelsch proza goed te vertalen in 
het N ederlandsch en zich van die vreemde 
talen practisch mondeling en schriftelijk te 
kunnen bedienen ; 

b. van eenige handelskennis ; eenige kennis 
van handelsrekenen, van boekhouden, van 
handelsaardrijkskunde, van handelsgeschiede
nis en van de Staatsinstellingen van Neder
land en zijne Koloniën, alsmede van bekendheid 
met de grondbeginselen der Staathuishoud
kunde. 

4. De Commissie kan het examen, al naar 
zij wenschelijk acht, schriftelijk of mondeling 
afnemen. 

5. De Commissie is bevoegd om hen, wier 
schriftelijk werk onvoldoende is, niet tot het 
mondeling onderzoek toe te laten. 

6. Het strekt tot aanbevelini wanneer de 
examinandus niet te korten tijd m den handel 
practisch werkzaam geweest is. 

7. Zij, die zich wenschen te onderwerpen 
aan het onderzoek, bedoeld in het derde lid 
van dit artikel, moeten mannelijk Nederlander 
zijn, en in den loop van het jaar, waarin het 

onderzoek plaats vindt, den leeftijd van 21 
jaar bereikt hebben. Zij melden zich daartoe 
binnen den termijn, bij de oproeping vermeld, 
bij den secretaris der Commissie aan, met 
overlegging van een bewijs van Nederlander
schap, een uittreksel uit hunne geboorte-akte, 
een kort relaas van het onderwijs, door hen 
genoten, eene verklaring van goed maat
schappelijk gedrag en hunne diploma's, ge
tuigschriften of eindrapporten. Indien er 
voor hen uitzicht bestaat om na hunne aan
melding nog diploma's, getuigschriften of eind
rapporten te verkrijgen, deelen zij dit mede, 
en zoo spoedig mogelijk na de verwerving 
zenden zij die stukken aan den secretaris der 
Commissie in. Tevens deelen zij mede, welke 
verplichtingen zij nog te vervullen hebben ten 
aanzien van den militairen dienst. 

8. Binnen twee maanden na afloop van het 
examen brengt de Commissie aan Onzen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken een verslag 
uit, waarin zij haar oordeel uitspreekt over de 
personen, die voor aanwijzing in aanmerking 
komen, met opgaaf der volgorde, waarin zij naar 
hare meening behooren te worden geplaatst. 

9. Na de ontvangst van dit rapport worden 
binnen eene maand door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken de candidaten voor den 
consu1airen dienst aangewezen. 

4. 1. De candidaten voor den consulairen 
dienst moeten zich uiterlijk binnen twee jaar 
na hunne aanwijzing schriftelijk bij Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken aanmelden, 
tot het afleggen van het examen voor den 
consulairen dienst, bedoeld in art. 5. 

2. Wan neer zij zich in staat achten met 
goed gevolg het examen te doen, geven zij daar
van kennis aan Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken, die alsdan bepaalt wanneer 
het examen zal worden gehouden, met dien 
verstande, dat het examen wordt afgenomen 
zoo mogelijk uiterlijk zes maanden nadat de 
aanmelding heeft plaats gehad. 

Bij deze kennisgeving leggen zij over eene 
verklaring omtrent hun gezondheidstoestand, 
af te geven door een geneeskundige, aan te 
wijzen door Onzen Minister voornoemd, waaruit 
o. a. blijkt of z'\i lichamelijk ongeschikt zijn 
voor het verblijf in een bepaald klimaat. 

3. Terzake van hunne voorbereidende studie 
worden hun vanwege Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken de noodige aanwijzingen 
verstrekt. 

4. De candidaten voor den consulairen 
dienst zijn verplicht omtrent hunne studie en 
voorts omtrent hun gedrag aan Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken alle inlichtingen te 
verstrekken, die hij direct of indirect, monde
ling of schriftelijk ,van hen verlangt en alle 
desbetreffende wenken van den Minister voor
noemd te volgen. 

5. Wegens aanhoudende ziekte en wegens 
plichtsverzuim en wangedrag van de candi
daten voor den consulairen dienst kan Onze 
genoemde Minister, te zijner beoordeeling, 
hunne aanwijzing als zoodanig intrekken. 

6. Het candidaatschap vervalt voor hen, 
die zich voor het examen niet binnen den ter
mijn, omschreven in het eerste lid, hebben 
aangemeld. 

7. Wanneer een candidaat voor den con
sulairen dienst voor de eerste maal niet slaagt 
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bij het afleggen van het examen, kan hij het 
nog eenmaal herhalen binnen een termijn, in 
overleg met de Commissie, te bepalen door 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. 

8. Voor hen, die zich na hunne aanwijzing 
aan de studie van rechts- of staatswetenschap 
aan eene Universiteit wijden, of cursussen van 
hooger handelsonderwijs, hetzij in Nederland, 
hetzij in het buitenland, volgen, of wel in 
handel of industrie practisch werkzaam zijn, 
kan de termijn, genoemd in het eerste lid, 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
met ten hoogste één jaar worden verlengd. 
Gelijke verlenging kan op grond van welbewezen 
ziekte of op grond van andere buitengewone 
omstandigheden - ter beoordeeling van Onzen 
genoemden Minister - door dezen worden 
toegestaan. 

5. Het examen voor den consulairen dienst 
omvat: 

I . De Nederlandsche, Fransche, Engelsche 
en Duitsche talen, waarin de candidaat zich 
schriftelijk en mondeling juist moet kunnen 
uitdrukken, Kennis van eenige andere vreem
de taal strekt tot aanbeveling. 

IIa. Het Nederlandsch burgerlijk recht en 
wel voornamelijk Boek I, II en III Burgerlijk 
Wetboek, en de Wet houdende Algemeene 
Bepalingen der Wetgeving van het Konink
rijk; 

b. de voornaamste bepalingen van het 
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering; 

c. het Nederlandsch handelsrecht, in het 
bijzonder het zeerecht ; 

d. kennis in hoofdzaken van het Volken
recht; 

e. de strekking der voornaamste Neder
Jandsche verdragen op handelsgebied; 

/. de verplichtingen en bevoegdheden der 
Nederlandsche consulaire ambtenaren, zooals 
die omschreven zijn in de "Handleiding voor 
den N ederlandschen consulairen ambtenaar", 
in de wetten betreffende de bevoegdheid der 
consulaire ambtenaren tot het opmaken van 
burgerlijke akten en de consulaire rechtsmacht, 
alsmede in de consulaire conventies; 

g. de voornaamste bepalingen van het 
Nederlandsch strafrecht en strafvordering. 

IIIa. De groote handels- en verkeerswegen ; 
b. den tegenwoordigen toestand van handel 

en nijverheid, landbouw en scheepvaart, voor
namelijk met het oog op de Nederlandscbe en 
Nederlandsch-Oost- en West-Indische be
langen; 

c. de handelsgeschiedenis van den nieuweren 
tijd; 

d. de wijze van voortbrenging der voor
naamste Nederlandsche en Koloniale artikele~ ; 

e. de inrichting der Nederlandscbe handels
en scheepvaartstatistiek. 

Aan hen, die aan eene Nederlandsche Uni
versiteit of aan de Nederlandsche Handels
hoogeschool met goed gevolg een doctoraal 
examen hebben afgelegd en daarbij in een of 
meer der hierboven genoemde vakken zijn ge
ëxamineerd, wordt vrijstelling van het examen 
in dat vak of die vakken verleend, mits in de 
ve1·klaring betreffende den gunstigen uit
slag van het doctoraal examen ziJ aange
teekend, dat dit is afgenomen met het oog 
op de eischen van den consulairen dienst, en, 
voor zoover het doctoraal examen de rechts-

wetenschap betrof, mits uit bedoelde verklaring 
blijke, dat bij het onderzoek in dat vak handels
en in het bijzonder zeerecht hoofdzaak zijn 
geweest. 

6. 1. Het examen voor den consulairen 
dienst wordt in het openbaar gehouden te 
's-Gravenhage, bij voorkeur in de tweede helft 
van de maand April of van de maand Oc
tober. 

2. Tijd en plaats van het examen worden 
vooraf in rle Staa!scouran! afgekondigd. 

3. Het examen voor den consulairen dienqt 
wordt afgenomen door eene Commissie, door 
Ons benoemd, bestaande uit een voorzitter 
en 4 leden. 

4. In die Commissie heeft zitting een 
rechtsgeleerde, bekend met de rechtspractijk, 
een vertegenwoordiger van den handel, en, 
zoo mogelijk, een consul-generaal of consul 
of oud-consul-generaal of oud-consul. Een 
ambtenaar van het Departement van Buiten
landsche Zaken wordt door Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken aan die Commissie als 
secretaris toegevoegd. 

5. De Commissie kan zich bij het afnemen 
van het examen doen bijstaandoordeskundigen, 
na vooraf daartoe machtiging te hebben ver
kregen van Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken. 

6. Bij ontsterttenis van den voorzitter of 
van een der leden wordt door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken tijdelijk in de ver
vanging voorzien. 

7. De Commissie wordt door haren voor
zitter tot het afnemen van het examen opge
roepen, wanneer de Minister oordeelt, dat 
daaraan behoefte bestaat. 

8. De Commissie brengt aan voornoemden 
Minister schriftelijk verslag uit van het examen. 

7. Zij, die met goed gevolg het examen 
voor den consulairen dienst hebben afgelegd, 
worden binnen drie maanden nadien tot · 
aspirant-vice-coilSul aangesteld. 

8. 1. Drie jaren na hunne aanstleling als 
zoodanig kunnen de aspirant-vice-consuls tot 
vice-consul worden bevorderd. 

2. Voor hen, ,vien krachtens het achtste 
lid van art. 4 verlenging is toegestaan van den 
termijn, binnen welken examen moet worden 
afgelegd, kan de termijn van drie jaren, be
doeld in het vorige lid, met den duur der ge
noemde verlenging verminderd worden, indien 
Onze Minister van Buitenlandsche Zaken daar
toe termen aanwezig acht. 

9. 1. De consulaire ambtenaren worden 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
werkrnam gesteld bij zijn Departement, bij 
een Qpzantschap of bij een consulaat-generaal 
of con,ulaat, of wel ter beschikking gesteld 
van het hoofd van eenig ander Departement 
van Algemeen Bestuur m Nederland, Neder
landsch-Oost- of West-Indië, een en ander 
met dien verstande, dat de aspirant-vice-consul 
zoo mogelijk althans een deel van zijn dienst
tijd in het buitenland werkzaam zij. 

2. Zij kunnen ook worden belast met de 
waarneming van een consulairen post, met 
dien verstande, dat de aspirant-vice-consuls 
slechts in aanmerking kunnen komen voor de 
tijdelijke waarneming van een consulairen 
post. 

3. Bij werkzaamstelling in ederland kan 
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aan de consulaire ambtenaren, nevens hunne 
jaarwedde, eene toelage worden toegekend, 
waarvan het bedra~ voor elk geval door Onzen 
Minister van Bmtenlandsche Zaken wordt 
vastgesteld. 

10. Nadat de vice-consul vijf jaren als zoo
-danig heeft dienst gedaan kan hij tot consul 
worden bevorderd. 

11 . Nadat de consul vijf jaren als zoodanig 
heeft dienst gedaan kan hij tot consul-generaal 
worden bevorderd. 

12. 1. Aan een consul-generaal kan een 
diplomatieke titel worden verleend voor den 
tijd gedurende welken hij een bepaalden post 
vervult, wanneer dit door Ons wenschelijk 
wordt geacht voor de goede vervulling van 
dien post. 

2. Eveneens zal een diplomatieke titel 
kunnen worden verleend aan een consulairen 
ambtenaar, wien een bijzondere zending naar 
een bepaald land is opgedragen. 

3. Bij ontslag of overplaatsing of bij het 
-eindigen der bijzondere zending, bedoeld in het 
vorige lid, vervalt die titel van rechtswege. 

4. Ook kan uit hoofde van de reden, ver
meld in lid 1 van dit artikel, door Ons aan 
een conslllairen ambtenaar de titel worden 
verleend van den rang, onmiddellijk volgende 
op dien, welken hij bekleedt. 

5. Het verleenen van dien titel brengt geene 
verhooging van bezoldiging mede. . 

13. 1. De aspirant-vice-consuls genieten 
eene bezoldiging van f 2250 per jaar, welke 
bezoldiging na elk jaar dienst als zoodanig met 
f 230 wordt verhoogd, totdat een bedrag van 
f 2940 is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gesteld, kan hun bovendien een ver
goeding voor verblijf, door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken te bepalen, worden 
toegekend. 

14. 1. De vice-consuls genieten een be
zoldiging van f 3380 per jaar, welke bezol
diging na elke twee jaren dienst als zoodanig 
met f 230 wordt verhoogd, totdat een bedrag 
van f 4070 is bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gesteld, kan hun bovendien een vergoeding 
voor verblijf, door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken te bepalen, worden toeli,ekend, 
voor zooveel hun niet krachtens artikel 17 
reeds eene vergoeding toekomt. 

15. 1. De consuls genieten eene bezoldiging 
van f 4320 per jaar, welke bezoldiging na elke 
twee jaren dienst als zoodanig met f 270 wordt 
verhoogd, totdat een bedrag van f 5400 is 
bereikt. 

2. Zoo zij buiten Nederland worden werk
zaam gesteld, kan hun bovendien eene ver
goeding voor verblijf, door Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken te bepalen, worden 
toegekend, voor zooveel hun niet krachtens 
artikel 17 reeds eene vergoeding toekomt. 

16. De consuls-generaal genieten een be
zoldiging van f 5400 per jaar, welke bezoldiging 
na elk jaar dienst als zoodanig met f 570 wordt 
verhoogd, totdat een bedrag van f 7680 is 
bereikt. 

17. 1. De consuls-generaal en de consuls, 
alsmede de vice-consuls, die anders dan ter 
tijdelijke vervanging van een titularis, een con
sulairen post beheeren, genieten voorts eene 

verbl~jfsvergoeding tot zoodanig bedrag, als 
voor den post, door hen bekleed, is vastgesteld. 

2. Het bedrag der verblijfsvergoeding, aan 
hen toe te kennen, wordt door Ons voor elken 
post afzonderlijk vastgesteld. 

3. In geval van overlijden wordt de ver
blijfsvergoeding, aan den consulairen ambte
naar toegekend, uitbetaald aan zijn gezin tot 
en met drie maanden na het overlijden. 

18. Aan de consulaire ambtenaren worden 
de dienstuitgaven in overleg met Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken vergoed. 

19. 1. Bij definitieve plaatsing aan het 
hoofd van een post wordt ter vergoeding der 
kosten van vestiging aan den consulairen amb
tenaar door Ons een bedrag toegekend : 

voor consuls-generaal van ten hoogste f 6000 ; 
voor consuls van ten hoogste f 4500 ; 
voor vice-consuls van ten hoogste f 3500. 
2. Wij behouden Ons voor, in elk voorko

mend geval te bepalen, of en in hoeverre eene 
vergoeding voor kosten van uitrusting zal 
worden toegekend aan den consulairen ambte
naar, die niet definitief aan het hoofd van een 
post wordt geplaatst. 

3. Van deze bedragen, voor zoover zij op 
grond van de laatste plaatsing of overplaatsing 
zijn genoten, kan restitutie geëischt worden, 
indien de belanghebbende binnen de twee 
jaar op zijn verzoek wordt overgeplaatst of uit 
eigen beweging den dienst verlaat. 

20. In geval van plaatsing, overplaatsing, 
"ervol ontslag of ter beschikking stelling, zullen 
aan de consulaire ambtenaren de kosten van 
verhuizing worden vergoed tot een bedrag, 
telkenmale door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken vast te stellen. 

21. 1. In geval van plaatsing, overplaat
sing, eervol ontslag of ter beschikking stelting 
zullen aan de consulaire ambtenaren de reis
en verblijfkosten van hun gezin naar hunnen 
post of naar Nederland vergoed worden. 

2. Hun eigen reis- en verblijfkosten worden 
geregeld op den voet als door O11s vastgesteld, 
of vast te stellen. 

3. In oeval van overlijden van een consu
lairen ambtenaar, als bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel, ontvangt zijn gezin ver
goeding voor de reis- en verblijfkosten naar 
Nederland of naar de plaats wa,ar het zich 
gaat vestigen. 

22. 1. Aan de consuls-generaal en de con
suls, die aan het hoofd van een post staan, als
mede aan de consulBire ambtenaren, die be
last zijn met het beheer van een post, indien 
dit beheer niet het karakter draagt eener tijde
lijke vervanging van den titularis, kan een ,er
lof worden verleend : 

a. indien zij zijn gevestigd op posten in 
Europa, Noord-Afrika, Klein-Azië en Syrië, 
van 3 maanden na een onafgebroken diensttijd 
van vijf jaren; 

b. indien zij zijn gevestigd op posten, ge
legen binnen de keerkringen of daarmede ge
lijkgesteld, van 8 maanden na een onafgebroken 
diensttijd van drie jaren ; 

c. indien zij zijn gevestigd op andere posten 
dan die genoemd sub a en b, van 6 maanden 
na een onafgebroken diensttijd van vier jaren. 

2. Bij tusschentijdsche overplaatsing van 
een der groepen, hierboven bedoeld, naar een 
der andere, bepaalt Onze Minister van Buiten-



1925 23 MAART. 232 

landsche Zaken, in verband met den tijd, 
welken de consula1re ambtenaar op zijn laatste 
standplaats heeft doorgebracht of en in hoe
verre zijne overplaatsing als afbreking van 
den dienst wordt beschouwd. 

3. Van de verloven, hierboven bedoeld, 
moeten de consulaire ambtenaren een gedeelte 
in Nederland doorbrengen ter aanknooping van 
betrekkingen met Nederlandsche belang
hebbenden en voor zoodanige andere bezig
heden, als Onze Minister van Buitenlandsche 
Zaken noodig mocht oordeelen. Onze Minister 
voornoemd bepaalt in elk geval afzonderlijk 
het gedeelte der verloven, dat voor het doel 
in bovenstaande zinsnede omschreven, zal wor
den besteed. 

4. Bij aankomst in Nederland wenden de 
consulaire ambtenaren zich onmiddellijk tot 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken ter 
verkrijging van de noodige instructies in ver
band met, het doel, aangegeven in het vorige 
Jid. 

5. De duur der reis van de tandplaats van 
de consulaire ambtenaren, bedoeld in lid 1, 
sub a en c, naar Nederland en terug, berekend 
naar de kortste reisroute, is niet inbegrepen 
in het verlof. 

6. Afgescheiden van het verlof, genoemd 
in lid 1 van dit artikel, kan aan de consuls
generaal en de consuls een verlof vanzesweken, 
aan de vice-consuls en de aspirant-vice-consuls 
een verlof van vier weken worden verleend. 
Deze verloven worden niet als afbreking van 
den dienst in aanmerking gebracht. Gedu
rençe de verloven, bedoeld in dit lid. blijven 
de éonsulaire ambtenaren in het genot hunner 
volle verblijfsvergoeding of vergoeding voor 
verblijf. In geval van overschrijding van het 
verlof, hierboven bedoeld, zal Onze Minister 
van Buitenlandsche Zaken beoordeelen in 
hoeverre en in welke mate alsnog tot inhouding 
der verblijfsvergoeding of vergoeding voor ver
blijf zal worden overgegaan. 

7. In geval van afwezigheid wegens ziekte 
bepaalt Onze Minister van Buitenlandsche 
Zaken, in verband met den duur der ziekte, in 
hoeverre deze als afbreking van den dienst 
wordt beschouwd. 

8. De reis- en verblijfkosten door de con
sulaire ambtenaren te maken, zoowel voor zich 
zelf als voor hun gezin, ter zake van de ver
loven, bedoeld in lid 1 van dit artikel, worden 
hun vergoed op den voet, als door Ons vast
gesteld of vast te stellen. 

9. Bij tusschentijdsche verloven genieten 
de consulaire ambtenaren, genoemd in lid 1 
van dit artikel, noch voor zich zelf, noch voor 
hun gezin eene vergoeding ter zake van de 
kosten hunner verlofreizen. 

10. Wij behouden Ons voor in elk voor
komend geval te bepalen of en _n hoeverre de 
kosten hunner ver,ofreizen vergoed zullen 
wortlen aan de consuls, de vice-consuls en de 
aspirant-vice-consuls, die tijdelijk een con
sulairen post beheeren ter vervanging van den 
titularis, alsmede aan de consuls, vice-consuls, 
en aspirant-vice-consuls, die werkzaam gesteld 
zijn aan een Gezantschap, aan een Consulaat
Generaal of aan een Consulaat. 

ll. Gedurende hunne verloven blijven de 
consulaire ambt enaren in het genot hunner 
jaarwe:lde, met dien verstande, dat geene jaar-

wedde wordt genoten voor den tijd, dat het 
verlof langer dan een jaar duurt of geduurd 
heeft. 

12. De termijn, waarna de consulaire amb
tenaar volgens de bepalingen van dit regle
ment in aanmerking zoude kunnen komen 
voor rangs- of traktementsverhooging, wordt 
verlengd met den duur van het verlof, door 
hem buiten bezwaar van 's Lands schatkist 
genoten. 

23. 1. De verloven der consulaire ambte
naren worden, behoudens de uitzondering, be
doeld in het volgend lid, verleend door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken. 

2. De onmiddellijke chef van een bezoldigd 
consulair ambtenaar is bevoegd aan dezen een 
verlof te verleenen, hetwelk den duur van vier 
weken 's jaars niet mag overschrijden, tenzij 
ziekte of buitengewone omstandigheden dit 
noodig maken. Van het verleenen van zoo 
danig verlof geeft hij kennis aan Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken. 

24 1. Bij afwezigheid met verlof of wegens 
ziekte van een consulair ambtenaar, die een 
cousulairen post beheert, wordt door Onzen 
Minister van Buitenlandsche Zaken in elk 
geval afzonderlijk vastgesteld of, en zoo ja, 
tot welk bedrng zal worden gekort op de ver
blijfsvergoeding hem toegekend. 

2. Mede wordt door Onzen voornoemden 
Minister in. elk geval afzonderlijk vastgesteld 
of, en zoo Ja, tot welk bedrag aan den waar
nemer van den post eene verblijfsvergoeding 
zal worden toegekend. 

3. De waarnemer mag, zonder voorafgaande 
machtiging van Onzen voornoemden Minister 
of van den titularis, geene verandering brengen 
in de inrichting van den post. 

25. 1. De consulaire ambtenaren kunnen 
te allen tijde ter beschikking worden gesteld 
of geschorst worden. 

2 Bij ter beschikking stelling kunnen de 
consulaire ambtenaren gedurende twee jaren 
in het genot blijven van ten hoogste twee-derde 
van het bedrag hunner bezoldiging. 

3. In geval de consulaire amotenaren, die 
ter beschikking gesteld of geschorst zijn, 
wederom in den consulairen dienst hersteld 
worden, worden de termijnen, bedoeld in de 
artt. 10, 11, 14, 15 en 16 van dit reglement, 
verlengd met den duur der ter beschikking 
stelling of schorsing. 

4. De bepaling van het- vorige Jid geldt ook 
ten opzichte van consulaire ambtenaren, die 
ten gevolge van ziekte gedurende een jaar 
niet .n staat zijn geweest hun ambt waar te 
nemen. 

26. Tot de bevordering van vice-consul 
bedoeld in art. 8, en tot de verhooging van 
bezoldiging, bedoeld in de artt. 14, 15 en 16, 
wordt alleen dan overgegaan, wanneer de con
sulaire ambtenaar zijne taak ten genoegen van 
Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
heeft vervuld. 

27. De bezoldigde consulaire ambtenaren 
mogen geen handel drijven, noch beheerend 
vennoot of agent eener handelsvennootschap 
onder eene firma, of bestuurder, commissaris of 
agent van eene andere vennootschap zijn. 

28. Aan de consulaire ambtenaren wordt 
eervol ontslag verleend zoodra zij den leeftijd 
van 65 jaar bereikt hebben of dezen leeftijd 



233 23 MAART. 1925 

reeds bereikt hebben bij het in werking treden 
van dit consulair reglement, tenzij redenen, 
ontleend aan het belang van den dienst het 
wenschelijk maken, het ontslag niet te ver-
leenen. · 

In het laatste geval worden zij door Ons ge 
durende den tijd van een jaar in hunne betrek
king gehandhaafd. Deze termijn kan van 
jaar tot jaar door Ons worden verlengd. 

29. Het genot der consulaire bezoldiging 
vangt aan met den dag, waarop de benoeming 
ingaat. Bijaldien in het besluit van benoeming 
geen datum van ingang is vermeld, vangt 
het genot der bezoldiging aan met den dag, 
waarop het ambt wordt aanvaard. 

30. De toekenning van de periodieke ver
hoogingen der consulaire bezoldiging geschiedt 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken. 

31. De voor periodieke verhooging gestelde 
tijdvakken vangen aan met den eersten dag 
van de maand, waarin de benoeming ingaat. 

HOOFDSTUK II. 
Van de 1Jnbezoldigde consulaire ambtenaren. 

32. 1. De onbezoldigde consulaire ambte
naren voeren in hierarchieke volgorde den 
titel van consulair agent, vice-consul, consul 
en · consul-generaal. 

2. Nederlanders, die een voldoend zelf
standige positie hebben, genieten voor eene 
benoeming tot onbezoldigd consulair ambte
naar de voorkeur. 

33. Voor benoeming, ontslag en schorsing 
der onbezoldigde consulaire ambtenaren geldt 
het bepaalde bij art. l, lid 2. 

34. Aan de onbezoldigde consulaire amb
tenaren worden terzake hunner aanstelling 
en commissie geene kosten in rekening gebracht. 

35. De onbezoldigde consulaire ambte
naren ontvangen geen geldelijke belooning ten 
laste van 's Rijksschatkist voor hunne diensten . 
Zij behouden echter de door hen, krachtens 
de bestaande of nog uit te vaardigen voor
schriften, geïnde kanselarijrechten en andere 
ba.ten tot een door Onzen Minister van Buiten
landsche Zaken vast te stellen bedrag. 

HOOFDSTUK III. 
Bepalingen aan alle consulaire ambtenaren 

gemeen. 
36. 1. Bij de eerste aanvaarding van eene 

consulaire betrekking leggen de consulaire 
ambtenaren den volgenden eed of belofte af : 

,,Ik zweer (beloof) dat ik de consulaire be
trekkingen, mij opgedragen en later eventueel 
op te dragen, in allen deele getrouwelijk over
eenkomstig de ederlandsche wetten en de 
voorschriften, mij gegeven of nog te geven, zal 
vervullen, en dat 1k in alles naar mijn beste 
vermogen zal medewerken tot bevordering 
van den handel, de nijverheid, den landbouw 
en de scheepvaart van Nederland. Zoo waar
lijk helpe mij God Almachtig (Dat beloof ik)." 

2. Deze eed (belofte) wordt afgelegd in 
handen van Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken of schriftelijk, en door den consulairen 
ambtenaar onderteekend, aan Onzen Minister 
van Buitenlandsche Zaken toegezonden. 

37. 1. De consulaire ambtenaren mogen 
geen consulaire betrekking eener andere 

Mogendheid aanvaarden zonder Onze vooraf
gaande machtiging. 

2. Wanneer zij ophouden eene dergelijke 
betrekking te bekleeden geven zij daarvan 
kennis aan Onzen Minister van Buitenlandsche 
Zaken. 

38. 1. Voor eiken consulairen post wordt 
door Onzen Minister van Buitenlandsche Zaken 
de plaats of de landstreek aangewezen, op 
welke, als vormende zijn ressort, hij , die den 
post bekleedt, zijne aandach~ vooral heeft te 
richten. 

2. Zijn of komen er b.nnen dit resso rt andere 
consulaire posten, dan verkrijgen deze als 
sub-ressort een deel van het hoofdressort met 
dien verstande dat zij daartoe bl~jven hehooren. 

3. De benoeming van een vice-consul ter 
plaatse waar reeds een consul-generaal of con
sul is gevestigd, brengt niet mede, dat daardoor 
te bedoelder plaatse een vice-consulaat wordt 
gevestigd. 

4. De aanwijzing van ressorten doet echter 
niPt te kort aan de bevoegdheid van den con
sulairen ambtenaar om zijne werkzaamheden 
ook tot buiten die plaats of die landstreek 
uit te strekken, wa.nneer zulks door eenig 
.r ederlandsch belang wordt gevorderd, mits 
hij . zoodoende niet zijne werkzaamheid uit
breidt tot het rP,ssort van een anderen consu
lairen ambtenaar en voor zooveel niet eenige 
wettelijke bepaling of eenig voorschrift van 
Onzen genoemden Minister zich tegen rnlk 
optreden verzet. 

39. 1. Consulaire ressorten alsmede land
streken, die niet tot een ressort behooren, 
kunnen door Onzen Minister van Buitenland
sche Zaken tot een district worden samenge 
voegd. · 

2. Aan het hoofd van zulk een district 
wordt door hem bij voorkeur gestrld een be
zoldigd consul-generaal of consul of anders 
een onbezoldigd consul-generaal. 

40. 1. Hij, die aan het hoofd van een 
district is gesteld, evenals ook hij, wiens !essort 
verschillende posten omvat, heeft te waken 
voor de behoorlijke ambtsvervulling van de 
consulaire ambtenaren, werkzaam in zijn 
district respectievelijk ressort. 

2. H\i houdt met hen zooveel mogelijk 
voeling en heeft de bevoegdheid hun de in
lichtingen te vragen en de werkzaamheden op te 
dragen, die hij noodig acht. 

41. 1. De consulaire ambtenaren in een 
land alwaar een Nederlandsch diplomatiek 
ambtenaar is geaccrediteerd, zijn aan de leiding 
en het toezicht van dien ambtenaar onder
worpen . 

2. Die diplomatieke ambtenaar is bevoegd 
aan bedoelde <'Onsulaire ambtenaren - bij 
voorkeur door tusschenkomst van het hoofd 
van het district respectievelijk ressort, waar
toe zij behooren - de werkzaamheden op te 
dragen en de iniichtingen te vragen, wetke 
hij ter richtige uitoefening van zijne taak 
noodig acht en om aan Onzen Minister van 
Buiteruandsche Zaken met betrekking t ot den 
consulairen dienst in het land, waar hij is 
geaccrediteerd, zoodani~e voorstellen te doen 
als hij voor de behoorliJke behartiging van de 
Nederlandsche belangen noodig acht. 

42. De consulaire ambtenaren mogen zich 
niet buiten hun ressort of, zoo zij niet aan het 



1925 23 MAART. 234 

hoofd van een post staan, buiten hunne stand
plaats begeven, dan met inachtneming van de 
voorschriften, door Onzen llfinister van Buiten
landsche Zaken ten aanzien van verlof tot of 
kennisgevmg van afwezigheid te geven. 

43. De consulaire ambtenaren zijn belast 
met de administratieve handelingen, hun door 
Onzen llfini ter van Buitenlandsche Zaken 
opgedragen, en meer in het bijzonder met de 
bevordering van den Nederlaodschen handel, 
nijverheid, landbouw en scheepvaart, alsmede 
met de behartiging van de belangen van de 
Nederiandsche onderdanen en schepen, die 
zich in bunnen ambtskring bevinden, voor 
zoover de wetten, de tractaten en gebruiken 
van het land hunner vestiging die behartiging 
toelaten. 

44. De consulaire ambtenaren of'fenen 
hunne functie uit overeenkomst,ig de voor
chriften, door Onzen llfinister van Buiten

Jandsche Zaken verRtrekt of te verstrekken. 

Slotbepaling. 
45. Dit reglement kan worden aangehaald 

onder den titel van consulair reglement, met 
vermelding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad waarin het is geplaatst. 

46. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het ge
nlaatst is. 
· Onze llfinister van Buitenlandsche Zaken 
is belast met de uitvoering van dit bAsluit, 
hetwelk in het Staat.sblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift, zal worden _ gezonden 
aan den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 23sten Maart 1925. 
WILHELl\UNA. 

De ftf inister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 14 April 1925.) 

23 Maart 1925. BESLUIT, houdende de bekend
making in het Staatsblad van de inwerking
treding van het op 17 Juli 1905 te 's-Gra
venhage gesloten Verdrag betreffende de 
burgerlijke rechtsvordering (Staatsblad 
1909, n°. 120) voorzoover betreft de be
trekkingen tusschen Nederland en de 
Spaansche Zone van Marokko. S. 111. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat de Spaansche Regeering 

overeenkomstig artikel 26, lid 2, van het op 
17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten Verdrag 
betreffende de burgerJ;jke rechtsvordering 
(Staatsblad 1909, n°. 120) het voornemen heeft 
kenbaar gemaakt, om genoemd Verdrag in 
werking te doen treden in de Spaansche Zone 
van Marokko; 

Overwegende, dat de Nederlandsche Regee
ring op 12 Februari 1925 aan de Spaansche 
Regeering op deze kennisgeving met eene be
vestigende verklarin~ heeft geantwoord, en dat 
derhalve volgens artikel 28, lid 3 van genoemd 
verdrag, hetzelve op 12 Juni 1925 in werking 
zal treden voorzoover betreft de betrekkingen 
tusschen N,derland en de Spaansche Zone van 
ftfarokko; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 17 Maart 1925, 
AfdeeJ;ng Juridische Zaken en Directie van het 
Protocol n°. 6888; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voorzegde inwerkingtreding te doen bekend 

maken door de plaatsing van dit Besluit in het 
&aafsblad. ·• 

Onze llfinisters, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

's-Gravenhage, den 22sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 9 Apr;l 192/i.) 

23 Maart 1925. KONINKLIJK BESLUIT, 
Ook al zijn partijen gehuwd in gemeen

schap van goederen, kan aan den man 
geen aanslag als forens opgelegd worden 
wegens het feit, dat zijne vrouw verkeert 
in het geval van art. 244asub 3°. Gemeente
wet. 

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

het gemeentebestuur van Harderwijk tegen 
de uitspraak van Ged. Staten van Gelderland 
van 2 Juli 1924, waarbij de aanslag van Ch. H. 
van Essen te Ermelo over het belastingjaar 
1922/23 in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Harderwijk als forens is vernie
tigd· 

De~ Raad van State, enz. ; 
Overwegende dat het besluit van Ged. 

Staten steunt op de overweging, dat Ch. H. 
van Essen in het belastingjaar 1922/23 als 
forens is aangeslagen, omdat gedurende dit 
belastingjaar zijne echtgenoote, met wien hij 
op 26 Mei 1921 in algeheele gemeenschap van 
goederen is gehuwd, in de gemeente Harderwijk 
op meer dan 90 dagen als particulier klerk is 
werkzaam geweest ten kantore van den In
specteur der directe belastingen i,nz. aldaar ; 
dat volgens art. 244a, eerste lid, 3°. der Gemeen 
tewet, als forens belastingplichtig is o.a. de 
natuurlijke persoon, die zonder in de betrokken 
gemeente trjdens het belastingjaar hoofdver
blijf te hebben, er op meer dan 90 dagen 
van dat jaar aanwezig is, o.m. tot vervulling 
van eene betrekking ; dat Ch. H. van Essen 
zelf niet in de gemeente Harderwijk eenige 
betrekking heeft vervuld en hij ook niet uit 
anderen hoofde als forens voor die gemeente 
belastingplichtig was ; dat de betwiste aanslag 
dan ook, als strijdig met de wet, moet worden 
teniet gedaan ; 

dat het gemeentebestuur van Harderwijk in 
beroep aanvoert dat, wanneer aan de vrouw, 
omdat zij in gemeenschap van goederen ge
huwd is, geen aanslag als forens opgelegd kan 
worden, haar man als forens behoort te worden 
aangeslagen ; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten Ch. H . van Essen niet op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar l!l22/1923 
te Harderwijk aanwezig is geweest tot uit-
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oefening van een beroep of bedrijf of tot ver
vulling van eene betrekking ; 

dat derhalve de opgelegde aanslag strijdt met 
art. 244a onder 3°. der gewijzigde Gemeente
wet; 

dat hij ook niet op grond van eene andere 
wetsbepaling in de gemeente Harderwijk als 
forens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1922/23 kan worden 
aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bero_ep ongegrond te verklaren. 

(Gem.Stem.) 

24 Maart 1925. BESLUIT tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den 
Gemeenteraad van Breda van 29 Augustus 
1924, waarbij het Begijnhof te Breda is 
afgevoerd van de lijst bedoeld in art. 1 der 
verordening tot instandhouding van monu
menten in de gemeente Breda, vastgesteld 
bij raadsbesluit. van 9 October 1923. S. 112. 

Verlengd tot 1 September 1925. 

24 Maart 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 16 November 1894 
(Staatsblad n°. 173), betreffende de vrij
stelling van de verplichtin~ tot het over
leggen van attestatie de VIfa. S. 113. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het Koninklijk besluit van 16 Novem

ber 1894 (Staatsblad n°. 173) ; 
Gelet op de Wet van 22 Juni 1923 (Staatsblad 

n°. 280) tot uitbreiding van de gelegenheid tot 
het leveren van bewijs door getuigen in burger
lijke zaken ; 

Op de voordracht. van Onze Ministel'h van 
Financiën, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw en van Koloniën, van den '27 Februari 
1925, n°. 150, Generale Thesaurie, van den 
5 Maart 1925, n°. 1661, Afdeeling Binnen!. 
Bestuur er> van. den 12 Maart 1925, llde Af
deeling n°. 15; 

Ifobben goedgevonden en verstaan : 

Eenig artikel. 
In artikel 8 van het Koninklijk besluit van 

den 16 November 1894 (Staatsblad n°. 173) 
vervalt tusschen de woorden "kan" en "niet
temin" het gedeelte luidende : ,,bij aldien het 
pensioen f 1200 of Ininder bedraagt.'' 

Onze Ministers van Financiën, van Binnen -
landsche Zaken en Landbouw en van K oloniën 
zijn belast met de uitvoering van dit, besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 24sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, H. COLIJN. 
De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

ÜH. RuYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 3 April 1925.) 

24 Maart 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
De vraag of een bepaling in eene ver

ordening op het grondbedrijf, krachtens 
welke de boekwaarde van bepaalde gronden 
o.a. wordt verkregen door te hunnen laste 
te brene1en de rente van de kapitalen, 
aane1ewe~d tot of voor buitengewone 
werken ten behoeve dier gronden, vatbaar 
is voor goedkeuring, hangt hiervan af, 
of mag worden aangenomen dat op rede
lijke wijze gezorgd is voor de instandhouding 
van het vermogen der gemeente en voor 
eene billijke verdeeling van lasten tusschen 
de tegenwoordige en de toekomstige be
lastingplichtigen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

namens den Raad der gemeente Soest door 
Burgemeester en Wethouders dier gemeente 
tegen het besluit van Gedeputeerde Stat,en 
van Utrecht van 23 September 1924, n°. 
2213 1757, 3• afd. waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het raadsbesluit van 30 Juni 
1924 tot vaststelling eener verordening r e
gelende het beheer van het grondbedrijf ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
18 Februari 1925, n°. 44; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 19 
Maart 1925, n°. 1446, afd. B.B. ; 

0. dat de Raad van Soest op 30 Juni 1924 
eene verordening, regelende het beheer van het 
grondbedrijf der gemeente heeft vastgesteld ; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluit van 23 September 1924 aan het raads
besluit de goedkeuring hebben onthouden uit 
overweging dat ingevolge het bepaalde bij 
art. 23 onder C der verordening de boekwaarde 
van de patriarchale gronden onder anderen 
wordt verkregen door te hunnen laste t e 
brengen de rente van de kapitalen, welke zijn 
aangewend tot of voor buitengewone werken 
ten behoeve dier gronden, tot eenzelfde bedrag 
als door de gemeente op daartegenover door 
baar gesloten leeningen voldaan ; dat deze 
bepaling tot gevolg heeft, dat die rente niet meer 
als tot nu toe uit de gewone middelen der ge
meente wordt gekweten maar uit de opbrengst 
van geldleeningen zal worden betaald ; dat 
daardoor de dekking van dien last naar de 
toekomst wordt verschoven, hetgeen in strijd 
moet worden geacht met een deudelijk gelde
lijk beheer en voor eene gemeente als Soest 
nog te bedenkelijker is, omdat zij zich sterk 
uitbreidt en daardoor ook in de toekomst voor 
uitgaven zal komen t e staan, welke nu nog 
niet te voorzien Z\in doch waardoor het t e 
noodzakelijker wordt en voor te waken, dat 
het nemen van de alsdan vereischte maat
regelen niet belemmerd of verhinderd wordt 
door uitgaven, welke in het verleden hadden 
behooren te zijn voldaan ; dat derhalve het 
geldelijk beh.ng van de gemeente Soest zich 
tegen de goedkeuring van de verordening 
verzet; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert 
dat de uitbreiding van de gemeente ook ten
gevolge zal hebben vermeerdering van de 
waarde van het patriarchaal bezit, zoodat uit
breiding der gemeente deze in staat. zal ste Hen, 
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uitgaven ten behoeve van de bedoelde gronden 
11edaan des te gemakkelijker uit de opbrengst 
aier 13ronden te voldoen ; dat art. 24 der ver
ordenmg op het grondbedrijf in al. i bepaalt, 
dat de opbrengst bij verkoop van patriarchale 
gronden door de gemeente moet worden be
legd, onder aftrek van een evenredig deel 
der schuld, aangegaan tot dekking van buiten
gewone "erken ; dat, indien nu ter tegemoet
koming aan de bezwaren der Gedeputeerde 
Staten de bepaling van art. 23 sub C zou 
worden geschrapt, daarvan het gevolg zou 
zijn, dat het tegenwoordig geslacht een deel 
der lasten voortvloeiende uit verbetering der 
patriarchale gronden - als hoedanig toch ook 
de rente mag worden beschouwd - zou hebben 
te dragen ten bate van het toekomstig ge
slacht, dat de voordeelen zou genieten van de 
verhoogde sommen, welke dientengevolge voor 
belegging moeten worden bestemd ; da,t dan 
ook onjust is de meening van Gedeputeerde 
Staten, als zou verhooging der boekwaarde 
van de patriarchale gronden met de rente in 
art. 23 sub C bedoeld tengevolge hebben, dat 
mindere gelden vrijkomen voor het nemen van 
maatregelen uit de uitbreiding der gemeente 
voortvloeiende ; dat immers het niet toe
voegen van rente aan de boekwaarde der 
patriarchale gronden wel met zich zou brengen, 
dat bij verkoop dier gronden een grooter 
bedrag voor belegging in aanmerking zou 
komen, doch niet tengevolge zou hebben, 
dat meer gelden vrij zouden komen in de toe
komst tot het nemen van alsdan gewenschte 
maatregelen ; dat voorts art. 25 der verorde
ning er tegen waakt, dat door bijschrijving 
der rente de boekwaarde der patriarchale 
gronden een hooger bedrag zal aanwij7,en dan 
hun geschatte waarde bedraa~ ; 

0 . dat de vraag, of het beshut van den Raad 
van Soest tot vaststelling der bovenvermelde 
verordening vatbaar is voor goedkeuring, 
hiervan afhangt of mag worden aangenomen 
dat op redelijke wijze gezorgd is voor de in
standhouding van het vermogen der gemeente 
en voor eene billijke verdeeling van lasten tus
schen de tegenwoordige en de toekomstige 
belastingplichtigen ; 

0. wat aangaat de instandhouding van het 
vermogen der gemeente, dat de bijschrijving 
van rente van de kapitalen aangewend tot of 
voor buitengewone werken ten behoeve van 
patriarchale gronden op den dienst van het 
grondbedrijf in dit geval niet in strijd is met 
een behoorlijk financieel beleid ; 

dat de dekking dezer bijschrijving uit bui
tengewone middelen aan geene bedenking 
onderhevig is, indien redelijkerwijs mag worden 
aangenomen, dat de waarde der gronden t en 
minst,e met eenzelfde bedrag vermeerdert ; 

dat weliswaa,r dit laatste niet met zekerheid 
is vast te stellen, maar dat te dien aanzien de 
bovengemelde verordening regelende het be
heer van het grondbedrijf, vastgesteld op 
30 Juni 1924 voor eene zich uitbreidende ge
meente als Soest voldoende waarborgen geeft ; 

dat die waarborgen meer in het bijzonder 
te vinden zijn in art. 22 der verordening, 
voorschrijvende dat van de patriarchale 
gronden afzonderlijk boek wordt gehouden, 
in verband met art. 25, bepalende dat na 
ieder tijdvak van ten hoogste 5 ja.ren, voor 

de eerste maal in 1928, de waarde van ieder 
complex van gronden wordt geschat; dat in
dien de totale schatting van de patriarchale 
gronden een lager bedrag aanwijst dan de 
boekwaarde, de boekwaarde met die schatting 
in overeenstemming wordt gebracht ; dat, 
indien daardoor de boekwa"rde lager wordt 
dan de schuld welke op de gronden rust, in 
dat geval, voorzoover het verschil niet uit de 
reserve kan worden gedekt, uit de gewone 
middelen der gemeente in de eerstvolgende 
5 dienstjaren telkens een vijfde gedeelte van 
dat verschil aan het bedrijf wordt uitgekeerd, 
hetwelk dit moet aanwenden tot afschrijving 
op de boekwaarde der bedoelde gronden ; 

0. wat aangaat de vraag, of door bijschrijving 
van de rent,, der bovengemelde kapitalen op 
de boekwaarde der patriarchale gronden en 
dekking daarvan uit de buitengewone midde
len, vo1doende gezorgd wordt voor eene be
hoorlijke verdeeling van Jasten ; 

dat toch, indien mag worden aangenomen 
dat geen ernstige vermindering het vermogen 
der gemeente bedreigt, het ook niet onbillijk 
is te achten, dat het tegenwoordige geslacht 
niet wordt belast ten bate van toekomstige 
belastingplichtigen of ten bate van hen, die 
in de toekomst uit de gemeente-eigendommen 
voordeel zullen trekken ; 

0. dat een en ander niet alleen geldt voor 
die gronden welke kortgeleden door de ge
meente zijn verkregen of in vervolg in meerdere 
mate voor de patriarchale gronden welke reeds 
geruimen tijd in het bezit der gemeente zijn ; 

0. dat voorts geen argument tegen het 
hierboven overwogene kan worden ontleend 
aan de omstandigheid, dat vorige leeningen 
door Gedeputeerde Staten zijn goedgekeurd 
in de veronderstelling, dat niet alleen de af
lossing maar ook de rente uit gewone middelen 
zouden worden gekweten, omdat niets belet 
mede onder goedkeurimg van het hooger gezag 
bij veranderde omstandigheden van de oor
spronkelijke beslissing af te wijken, mits de 
waarborgen van derden, met name van obli
gatiehouders niet worden aangetast ; 

0. dat van verkorting dezer waarborgen 
geen sprake is, omdat bij alle nog niet afgeloste 
leeningen der gemeente, zoowel de belastingen 
als alle andere inkomsten verbonden zijn ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 
23 September 1924 n°. 2213/1757, 3• afd., 
aan het besluit van den Ra"d der gemeente 
Soest van 30 Juni 1924 tot vaststelling eener 
verordening, regelende het beheer van het 
grondbedrijf alsnog onze goedkeuring te ver
leenen. 

Onze Minister van Binnenlandsohe Zaken 
en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

25 Maart 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925. S. 114. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Voor-
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zitter van den Raad van Ministers, van 19 Fe
bruari 1925, n°. 57, Kabinet M. R. ; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

10 Maart 1925, n°. 17) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 23 Maart 1925, n°. 84, Kabinet 
M. R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
om het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke R ijks
ambtenaren 1925 te wijzigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In vorengenoemd Bezoldigings

besluit worden de navolgende wijzigingen aan
gebracht: 

A. In bijlage A : 
De inschrijving in de kolom "Periodieke ver

hoogingen", behoorende bij de ambten van 
Adjunct-accountant der Directe Belastingen, 
invoerrechten en accijnzen, en Adjunct-accoun
tant bij de afdeeling Volksgezondheid wordt 
gelezen als volgt : , 

6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 300 
en 5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200. 

Onder het onderdeel "Scheepvaartinspectie" 
wordt de inschrijving van Technisch Scheeps
bouwkundig ambtenaar, als volgt gelezen : 

Technisch Scheepsbouwkundig ambtenaar 
f 2300-f 3400, 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100. 

B. In Bijlage B : 
Onder "Eerste klasse" wordt in plaats van 

de inschrijving "Amsterdam (gedeelte, op 
31 December 1920 tot de eerste klasse be
hoorende)" gelezen: 

Amsterdam (gedeelte op 31 December 1920 
tot de l ste klasse behoorende, benevens de 
stadsgedeelten der voormalige gemeenten Buik
sloot, Nieuwendam, Ransdorp en Sloten, het 
toegevoegde gebied der gemeente Nieuwer
Amstel en het stadsgedeelte van het toege
voegde gebied der gemeente Ouder-Amstel). 

Onder "Tweede Klasse" wordt in plaats van 
de inschrijving "Amsterdam (gedeelte, op 
31 December 1920 tot de tweede klasse be
hoorende)" gelezen: 

Amsterdam (het landelijk deel van de voor
malige gemeenten Buiksloot en Nieuwendam, 
de onderdeelen Durgerdam en Schellingwoude 
van de voormalige gemeente Ransdorp, het 
landelijk deel van het toegevoegde gebied van 
de $emeente Ouder-Amstel en het toegevoegde 
gebied van de gemeente Westzaan). 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden op 1 Januari 1925. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de onder
scheidene Ministerieele Departementen, aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 25sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 8 April 1925.) 

25 Maarl 1925. BESLUIT, houdende bepalingen 
voor het dragen van uniform of kenteeken 
door personeel van het Nederiandsche 
Roode Kruis. S. 115. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Minister.Il van 

Oorlog en van Marine van 6 Maart 1925, 
VIde Afd., n°. 70, en van 20 Maart 1925, 
Afdeeling B, lste Bureau, n°. 59 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken het Koninklijk Besluit van 28 

September 1916 (Staatshlad n°. 459); 
te bepalen: 
Art. 1. De Commissarissen van het Neder

landscbe Roode Kruis, vermeld in artikel 26 
van het Koninklijk Besluit van 22 October 1917 
(Staatsblad n°. 607), zijn in geval van mobili
sa tie verplicht uniform te dragen, hetzij de 
militaire uniform, hetzij die van het Neder
landscbe Roode Kruis, dan wel de velduniform 
der Johanniter of der Malthezer Orde, overeen
komstig het Koninklijk Besluit van 5 Juli 1915 
(Staatsblad n°. 306), zooals dit is gewijzigd en 
aangevuld bij Koninklijk Besluit van 17 De
cember 1924 (Staatsblad n°. 553), alsmede over
eenkomstig het Koninklijk Besluit van 19 De
cember 1924, n°. 39. 

2. De Kringcommissarissen van het Neder
landsche Roode Kruis zijn in geval van mobili
satie verplicht, wanneer zij als zoodanig in 
functie zijn, de uniform als in artikel 1 aan
gegeven te dragen, dan wel een als kenteeken 
aan den rechterarm bevestigden band als vast
gest,eld in Bijlage C van het Koninklijk Besluit 
van 5 Juli 1915 (Staatsblad n°. 306), zooals dit 
is gewijzigd en aangevuld bij Koninklijk Besluit 
van 17 December 1924 (Staatsblad n°. 553). 

3. De artsen, ploegcommandanten en hel
pers van het Nederlandsche Roode Kruis zijn 
in geval van mobilisatie verplicht, wanneer zij 
als zoodanig in functie zijn, de in Bijlage C van 
het Koninklijk Besluit van 5 Juli 1915 /Staats
blad n°. 306), zooals dit is gewijzigd en aange
vuld bij Koninklijk Besluit van 17 December 
1924 (Staatsblad n°. 553), vastgestelde uniform 
te dragen, dan wel de daarin omschreven pet. 

4. Het Hoofdbestuur van het Nederland
sche Roode Kruis zal de vereischte aanwijzingen 
geven betreffende het dragen van de uniform 
der Vereeniging het N ederlandsche Roode Kruis 
door personeel dier Vereeniging in gewone tij
den. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Chef van Ons Militaire Huis. 

·s-Gravenhage, den 25sten Maart 1925. 

• WILHELMINA. 
De Minis.ter van Oorlog, VAN DIJK. 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

( Uitgeg. 9 April 1925.) 

26 Maart 1925. WET tot vaststelling van het 
derde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925. S. 116. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 4,097,030. 
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26 Maart 1925. WET, houdende goedkeuring 
van het te 's-Gravenhage geteekend en de 
dagteekening van 4 Juli 1924 dragend 
protocol betreffende de toetreding van 
Staten, welke niet vertegenwoordigd zijn 
geweest op de vierde, in 1904 te 's-Graven
hage gehouden internationale Conferentie 
nopens internationaal privaatrecht, tot het 
op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten 
verdrag betreffende de burgerlijke rechts
vordering (Staatsblad 1909, n°. 120). S.117. 

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

dat het te 's-Gravenhage geteekend en de dag
teekening van 4 Juli 1924 dragend protocol 
betreffende de toetreding van Staten, welke 
niet vertegenwoordigd zijn geweest op de vierde, 
in 1904 te 's-Gravenhage gehouden internatio
nale Conferentie nopens internationaal privaat
recht, tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage 
gesloten verdrag betreffende de burgerlijke 
rechtsvordering, ingevolge art. 58 der Grond
wet, de goedkeuring behoeft der Staten-Gene
raal; 

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

protocol wordt goedgekeurd. 
2. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den dag na dien harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Mini.iter van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 9 April 1925.) 

PROTOCOLE. 

Les Puissances contractantes de la Conven
tion relative à la Procédure Civile, signée à la 
Haye, Ie 17 juillet 1905, désirant mettre à même 
d'adbérer à cette convention les Etats non 
représentés à la q uatrième conférence de droit 
international privé, dont le désir d'y adhérer 
a été ou aura été accueilli favorablement par 
les Puissances contractantes, sont convenues 
qu'il sera ouvert au Ministère des Affaires 
Etran~ères des Pays-Bas un procès-verbal 
d'adbesion destiné à recevoir et à constater les 
dites adhésions lesq uelles sortiront leur effet 
60 jours après la signature du dit procès-verbal. 

Ce protocole sera ratifié et les ratifications · 
en seront déposées à la Haye, dès que six des 
Puissances signataires seront en mesure de Ie 
faire. 

Il entrera en vi~ueur le trentième jour à 
partir de la date ou les Puissances signataires 
auront déposé leurs ratifications. 

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés 
à eet effet, ont signé Ie présent protocole qui 
portera la date de ce jour, et dont une copie 
certifiée conforme sera transmise à chacune 
des Puissances signataires. 

Fait à la Haye, Ie 4 juillet 1924. 
Pour l'Espagne: SANTIAGO MENDEZ DE 

Pour la Belgique : 
Pour la Suisse : 

Vmo. 
PcE ALBERT DE LIGNE. 
ARTHUR DE PURY. 

Pour la Suè,de : 
Pour la Roumanie : 
Poiir la H ongrie : 

Pour la Norvège : 
Pour l'Italie: 

Pour le Danemark : 
Pour le Portiigal : 
Pour l'Allemagne: 
Pour le Luxembourg : 
Pour la France : 

Pour les Pays-Bas : 

ADLERCREUTZ. 
HENRY CATARGI. 
J EAN ,VETTSTEIN DE 

WESTERSHEIMB. 
EMIL H UITFELDT. 
:r.frs FR. MAESTRI MoLI-

NARI DE METTONE. 
AXEL NöRGAARD. 
SANTOS BANDEIRA. 
v. Lucrns. 
A. RuEB. 
Le Gouvernement fran
çais a signé Ie présent 
protocole afin de rendre 
possible l 'adhésion à la 
convention du 17 juillet 
1905 d'Etats non repré
sentés a la 4ième Confé
rence de droit internatio
nal privé. Il est toutefois 
entendu que cette con
vention n 'est pas appli
cable entre la France et 
les Etats nouveaux ad
hérents. 
CHARLES BENOIS'r. 
V. KARNEBEEK. 

26 Maart 1925. WET, houdende goedkeuring 
van het Verdrag met bijbehoorend Protocol 
ter vereenvoudiging van douaneformali
teiten van 3 November 1923. S. 118. 

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

dat het vanwege Ons te Genève op 14 Februari 
1924 voor het Rijk in Europa en op 8 Juli 1924 
voor Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
onderteekende Verdrag van 3 November 1923 
met bijbehoorend Protocol ter vereenvoudiging 
van douane-formaliteiten, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft, en dat het voorts wenschelijk is Ons de 
bevoegdheid voor te behouden om de verdragen 
te bekrachtigen, waartoe artikel 22 van het 
Verdrag aanleiding kan geven; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. l. Het in afdruk nevens deze wet ge

voegd, vanwege Ons te Genève op 14 Februari 
1924 voor het Rijk in Europa en op 8 Juli 1924 
voor Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
onderteekende Verdrag met bijbehoorend Pro
tocol ter vereenvoudiging van douaneformali
teiten van 3 November 1923 wordt goedge
keurd. 

2. Wij behouden Ons de bevoegdheid voor 
de verdragen te bekrachtigen, waartoe artikel 
22 van het Verdrag aanleiding kan geven. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenbage, den 26sten Maart 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

AfLBERSE. 
De .Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 27 April 1925.) 
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BIJLAGE 1. 

CONVENTIO INTERNATIO ALE p<r,1,r la 
simplification des formalités douanières. 

L'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, Ie 
Brésil, !'Empire britannique (avec le Common
wealth d'Australie, l 'Union sud-africaine, la 
Nouvelle-Zélande et !'Inde), la Bulgarie, le 
Chili, la Chine, Ie Danemark, l 'Egypte, l'Espag
ne, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, 
l'Italie, Ie J apon, la Lithuanie, Ie Luxembourg, 
le Protectorat de la République française au 
Maroc, la orvège, le Paraguay, les Pays-Bas, 
la Pologne, Ie P ortugal, Ia R oumanie, Ie Roy
aume des Serbes, Croates et Slovènes, le Sia m, 
la Suède, Ia Suisse, la Tchécoslovaquie, la 
R égence de Tunis (protectorat français) et 
!'Uruguay, 

Désireux d 'assurer l'application du principe 
du traitement équitable du commerce, proclamé 
à l'ar ticle 23 du Pacte de la Société des 
Nations, 

Convaincus qu'en libérant Ie commerce 
internat ional du fardeau des formalités doua
nières ou similaires inutiles, excessives ou 
arbitraires, ils réaliseraient une étape impor
t ante vers l 'accomplissement de ce dessein, 

Considérant que Ia meilleure manière d'abou
tir à un résultat en cette matière est de 
recourir à un accord international, fondé sur 
une juste réciprocité, 

Ont décidé de coriclure une Convention à 
cette fin; 

En conséquence de quoi les Hautes P ar t ies 
contractantes ont nommé pour Ieurs Plénipo-
t entiaires, savoir : · 

Le P résident du R eich allemand : 
M. Willy E rnst, Conseiller ministériel au 

Minist ère des Finances du Reich ; 
Le Président de Ia R épublique d 'Autriche : 

M. E. Pflügl, :Ministre plénipotentiaire, Re
présentant du Gouvernement fédéral d'Autriche 
auprès de Ia Sociét é des Nations ; 

Sa Majesté le R oi des Belges : 
M. Jules Brunet, Ministre plénipotentiaire, 

Président du " Bureau international pour la 
publication des tarifs douaniers", et 

M. Armand L . J. J anssen, Directeur général 
des Douanes ; 

Le Président des Etat s-Unis du Brésil: 
M. J ulio Augusto Barboza Carneiro, Attaché 

commercial à !'Ambassade du Brésil près Sa 
Majesté Britannique; 

Sa Majesté Ie Roi du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irla nde et des 
Dominions Britanniques au delà des 
mers, Empereur des Indes : 

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B., Con
seiller économique du Gouvernement britan
nique ; 

Pour Ie Commonwealth d'Australie: 
M. C. A. B. Campion, Directeur de la Banque 

du Commonwealth d 'Australie à Londres; 
Pour l'Union Sud-Africaine: 

Sir Hubert Llewellyn Smith, G. C. B., Con
seiller économ.ique du Gouvernement britan
nique ; 

P our Ie Dominion de Ia Nouvelle-Zélande : 
L 'Honorable Sir J ames Allen, K. C. B., Haut 

Commissaire pour la Nouvelle-Zélande dans Ie 
R oyaume-Uni ; 

Pour !'Inde : 
Le Très H onorable lord Hardinge of Pens

hurt, K . G., G. C. B ., G. C. S. I., G. C. M. G., 
G. C. I. E., G. C. V. 0 ., I. S . 0., Conseiller pri
vé, ancien Vice-Roi, ancien Ambassadeur; 

Sa Majesté Ie Roi des Bulgares : 
M. D. Mikoff, Chargé d'Affaires à Berne; 

Le Président de la R épubli~ue du Chili : 
M. Jorge Buchanan, ancien Senateur, Con

seiller commercial à la Légation du Chili près 
Sa Majesté Britannique; · 

Le Préeident de îa R épublique de Chine : 
M. J . R. Loutsengtsiang, Envoyé extra

ordinaire et l'ifinistre plénipotentiaire près Ie 
Conseil Fédéral suisse ; 

Sa Majest é Ie Roi de Danemark : 
M. A. Oldenburg, Envoyé extraordinaire et 

Ministre plénipotentiaire près le Conseil Fédéral 
suisse, R eprésentant du Danemark auprès de 
la Société des Nations ; 

Sa Majesté le Roi d'Egypte : 
M. T. C. Macaulay, Directeur général des 

Douanes égyptiennes, et 
M. Ahmed Bey Abdel Khalek, Directeur de 

la Douane du Caire ; 
Sa Majesté le Roi d 'E spagne : 

M. Emilio de Palacios l Fau, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plenipotentiaire près le 
Conseil Fédéral suisse ; 

Le P résident de la République de Fin lande: 
M. Niilo Mannio, Seorétaire général du 

Ministère social ; 
M. Urho Toivola, Secrétaire de Légation ; 

Le Président de la R épublique française : 
M. Ernest Bolley, Conseiller d'Etat, Direc

t eur général des Douanes au Minist ère des 
Finances; 

et, en ce qui concerne le Protectorat de la 
R épublique française au Maroc : 

M. Pierre P aul Serra, Directeur des Douanes 
chérifiennes ; 

et, en ce qui concerne la R égence de Tunis 
(Protectorat français) : 

M. Charles Ode, Directeur des Douanes 
tunisiennes ; 

Sa Majest é Ie Roi des Hellènes : 
M. Vasili Colocotronis, Conseiller de Léga

tion, et 
M. Dimitri Cap ali , Secrétaire de première 

classe au Minist ère des Affa ires étrangères ; 
Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de 

Hongrie : 
M. F. de Parcher de Terjekfalva, Cbargé 

d'affaires à Berne ; 
Sa Majesté le Roi d'Italie: 

Dr. Carlo Pugliesi, Sous-Directeur général 
des Douanes ; 

Sa Majest é l 'E mpereur du Japon : 
M. Yotaro Sugimura, Sous-Directeur du 

Bureau impérial japonais de la Société des 
Nations ; 

Le P résident de la République de Lithua
nie : 

M. Gaëtan Dobkevicius, Conseiller de Léga
tion, et 

Dr. P etras K arvelis, Conseiller au Minis
t ère des Finances, du Commerce et de !'In
dustrie ; 

Son Altesse R oyale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg : 

M. Charles Vermaire, Consul de Luxembourg 
à Genève ; 
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Sa :Majesté Ie Roi de Norvège : 
M. Ie Dr. Fridtjof Nansen, Professeur à 

l'Université de Christiania; 
Le Président de la République de Para

guay: 
Le Dr. Ramon V. Caballero, Chargé d'AJl'aires 

à Paris; 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 

M. E . Menten, Char~ d'Affaires, a.i. à Berne, 
pour Ie Rof.aume en .l!;urope ; et 

l'tl. W. . Doude van Troostwijk, Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près 
Ie Conseil fédéral suisse pour les Indes neér
landaises, Surinam et Curaçao ; 

Le Président de la République polonaise : 
M. Jan Modzelewski, Envoyé extraordinaire 

et J\finistre p lénipotentiaire près Ie Conseil 
Fédéral suis e ; 

Le Président de Ja République de Portugal: 
M. A. Bartholomeu FGrreira, Envoyé extra

ordinaire et Ministre plénipotentiaire de la 
République portugaise près Ie Conseil Fédéral 
suisse; 

Sa Majesté Ie Roi de Roumanie: 
M. Nicolas Petresco-Comnene, Envové extra

ordinaire et Ministre plénipotentiairè près Ie 
Conseil Fédéral suisse ; 

Sa Majesté Je Roi des Serbes, Croates et 
Slovènes: 

M. Radmilo Bouyditch, Inspecteur des Doua
nes au Ministère des Finances, et 

M. Valdemar Lounatchek, Secrétaire de la 
Chambre de Commerce à Zagreb; 

a l\fajesté Ie Roi de Siam : 
M. Phya anpakitch Preecha, Envoyé extra

ordinaire et, Ministre plénipotentiaire près Sa 
Majesté Ie Roi d'Italie; 

Sa Majesté Ie Roi de Suède : 
M. K. Hjalmar Branting, Représentant de la 

Suède au Conseil de la Société des Nations; 
Le Conseil Fédéral de la Confédération 

Suisse: 
M. Samuel Häusermann, Inspecteur général 

à la tête de la IIIe Section de la Direction 
générale des Douanes à Berne, et 

M. Emile-Ferdinand Leute, Directeur du 
Vle arrondissement des Douanes à Genève ; 

Le Président de la République Tchéco
slovrque: 

M. Jan Dvoracek, Ministre plénipotentiaire 
et Chef du Département économique au Mi
nistère des Affaires étrangères, et 

M. Auguste Schönbach, Conseiller ministériel 
au Ministère des Finances ; 

Le Président de la République d'Uruguay : 
M. Ie Dr. D. Enrique E. Buero, Envoyé 

extraordinaire et, Ministre plénipotentiaire de 
la République d'Uruguay près Ie Conseil Fédéral 
suisse; 

Lesquels, après s'être co=uniqué leurs 
pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, 
sont convenus de ce qui snit : 

Article premier. Les Etats contractants, en 
vue d'appliquer entre eux Ie principe et les 
stipulations de l'article 23 du Pacte de la 
Société des Nations en ce qui touche l'équitable 
traitement du commerce, s'engagent à ne pas 
entraver leurs relations commerciales par des 
formalités douanières ou similaires qui seraient 
excessives, inutiles ou arbitraires. 

A eet ofiet, les Etats contractants s'engagent 
à poursuivre, par toutes me ures législatives 

ou administratives appropriées, la revision des 
dispositions établies par leurs lois ou règle
ments ou par les ordonnances et instructions 
de leurs autorités administratives, en ce qui 
touche les formalités douanièns et similaires, 
afin de Jes simplifier, de les adapter, de temps 
à autre. aux besoins des relafüons commerciales 
avec l'étranger et d'éviter à celles-ci tout 
obstacle qui ne serait pas indispensable à la 
protection des intérêts essentiels du :pays. 

Art. 2. Les Etats contractants s engagent 
à observer strictement Ie principe du traite
ment équitable en ce qui concerne les réglemen
tations ou procédures douanières ou simil~ires, 
les formalités relatives à la délivrance des 
licences, les méthodes de vérification ou d'ana
lyse, ou toute autre question viséeparlaprésente 
convention ; et, conformément à ce principe, 
ils s'interdisent,, en ces matières, toute dis
crimination injuste, dirigée contre Ie commerce 
d'un Etat contractant. 

Le principe ci-dessus demeure applicable 
même dans les cas ou certains Etats contrac
tants pourraient, conformément à leur 16gisla
tion ou à leurs accords commerciaux, se con
sentir réciproquement l'octroi de facilités encore 
plus grandes que celles résultant de la présente 
Convention. 

Art. 3. En raison des sérieux obstacles que 
mettent au co=erce international les prohi
bitions et restrictions d'importation ou d'expor
tation, les Etats contractants s'engagent à 
adopter et à appliquer, dès que les circonstances 
Ie leur permettront, toutes les mesures propres 
à réduire au minimum lesdites prohibitions et 
restrictions et, dans tous les cas, à prendre , 
en matière de licences portant dérogation aux 
prohibitions d'entrée ou de sortie, toutes les 
dispositions utiles : 

a) Pour que les conditions à remplir et les 
formalités à accomplir à l 'effet d'obtenir 
ces licences soient immédiatement por
tées, dans la forme la plus claire et Ja 
plus précise, à la connaissance du public; 

b) Pour que Ie mode de délivrance de ces 
titres soit aussi simple et aussi stable que 
possible; 

c) Pour que !'examen des demandes et la 
remise des licences aux intéressés soient 
effectués avec la plus grande célérité ; 

d) Pour que Ie système de délivrance des 
licences soit établi de manière à prévenir 
Ie tralie de ces titres. A eet effet, les 
licences, lorsqu'elles sont accordées à des 
personnes, doivent porter Ie nom du 
bénéficiaire et ne doivent pas pouvoir 
être utilisées par une autre personne; 

e) Pour que, en cas de fixation de contin
gents, les formalités imposées par Ie pays 
importateur ne soient pas de nature à 
empêcher une répartition équitable des 
quantités de marchandises dont l'impor
tation est autorisée. 

Art. 4. Les Etats contractants devront 
publier, sans retard, tous les règlements visant 
les formalités douanières et sirnilaires, ainsi 
que toutes modifications y afférentes, qui 
n'amaient pas été publiés jusqu'ici, de telle 
manière que les intéressés puissent en avoir 
connaissance et éviter ainsi Ie préjudice qui 
pourrait résulter de l'application de formalités 
douanières ignorée d'eux. 
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Les Etats contractants s'en~agent à ce 
qu'aucnne mesure concernant la reglemen,tation 
douanière ne soit mise en vigueur qui n'ait été 
portée préalablement à la connaissance du 
public, soit par Ie moyen de sa publication au 
Journal Offeciel du pays, soit par toute autre 
voie appropriée de publicité officielle ou :privée. 

La même obligation de publicité prealable 
s'applique à tout ce qui touche les tarifs, ainsi 
que les prohibitions et restrictions d'importation 
on d'exportation. 

Toutefois, dans des cas de nature exception
nelle, ou la publication préalable risquerait de 
porter atteinte aux intérêts essentiels du pays, 
les jispositions des alinéas 2 et 3 ci-dessus 
perdent leur caractère obligatoire. En de 
pareils cas, la publication devra cependant 
coïncider, autant que possible, avec la mise en 
vigueur de la mesure prise. 

Art. 5. Chaque Etat contractant qui se 
trouvera, par des mesures fragmentaires on des 
retouches successives, avoir modifié son tarif 
douanier pour un nombre important d'articles, 
devra en donner au public une image exacte, 
en publiant, sous une forme aisément accessible, 
tous les droits applicables du fait de !'ensemble 
des dispositions en vigueµr. 

A eet effet, tous droits à percevoir par les 
autorités douanières du fait de l 'importation, 
on de l'exportation des marchandises devront 
être indiqués d'une manière méthodique, qu'il 
s'agisse de droits de douane, droitP accessoires, 
taxes de consommation, de circulation. de mani
pulation on similaires et, en général, de toutes 
taxes de quelque nature qu'elles soient, étant 
entendu que l'obligation ci-dessus prévue est 
limitée aux droits et taxes à percevoir, sur les 
marchandises importées on exportées, pour Ie 
compte de l'Etat et du fait du dédouanement. 

Les charges auxquelles la marchandise est 
soumise étant ainsi indiquées sans ambiguité, 
il faudra, en ce qui concerne les taxes de con
sommation et autres à percevoir pour Ie compte 
de l'Etat du fait du dédouanement, signaler 
si la marchandise étrangère est grevée d'une 
charge spéciale résultant de ce que, exception
nellement, ces taxes ne seraient pas imposables 
aux marchandises du pays d'importation ou ne 
Ie seraient que partiellement. 

Les Etats contractants s'engagent à prendJe 
Jes mesures nécessaires pour donner aux com
merçants la possibilité de se procurer des 
informations officielles concernant les tarifs de 
douane, et notamment les taux des droits à 
percevoir sur une marchandise déterminée. 

Art. 6. Afin de permettre aux Etats con
tractants et à leurs ressortissants d'être infor
més aussi rapidement que possible de toutes 
les mesures visées aux articles 4 et 5 qui int.é
ressent leur commerce, chaque Etat contrac
tant s'engage à communiquer au représentant 
diplomatique de chacun des autres Etats, on à 
tout autre représentant désigné à eet effet, et 
résidant sur son territoire, toutes publications 
effectuées en exécution desdits articles, cette 
communication devant être faite dès la parution 
et en double exemplaire. Faute d'un repré
sentant diplomatique ou autre, la communi
cation sera faite à l'Etat intéressé par la voie 
qu'il indiquera à eet effet. 

Chaque Etat contractant s'engage, en outre, 

Hl'.!5. 

à faire parvenir en dix exemplaires, dès leur 
parution, au Secrétariat de la Société des 
Nations, toutes publications faites en exécution 
des articles 4 et 5. 

Chaque Etat coI1tractant s'engage de même 
à communiquer en dix exemplaires, dès leur 
parution, tous les tarifs douaniers ou modifica
tions de ta.rifs institués par lui au "Bureau 
international pour la publication des tarifs 
douaniers" de Bruxelles, chargé par la Conven
tion internationale du 5 juillet 1890 de la 
traduction et de la pu blication des tarifs. 

Art. 7. Les Etats contractants s'engagent 
à prendre, tant par Ie moyen de leur législation 
que de leur admiuistration, toutes les mesures 
les plus appropriées pour empêcher l'ap:plication 
arbitraire on injuste de leurs lois et reglemen
tations, en matière douanière et similaire, 
ainsi que pour assurer un recours par voie . 
administrative, judiciaire on arbitrale aux 
personnes qui auraient été lésées par ces abus. 

Toute~ mesures de eet ordre qui sont actuelle
ment en vigueur, ou qui seraient prisesàl'avenir, 
devront être publiées dans les conditions 
prévues aux articles 4 et 5. 

Art. 8. Hors Ie cas ou elles pourraient être 
passibles .de prohibition, et pour autant que 
la présence de la marchandise ne serll,it pas 
indispensable à la solution du différend, les 
marchandises qui font l 'objet d'un différend 
relatif à la tarification, à l'ori~ne, à la prove
nance on à la valeur, doivent, a la demandc du 
redevable, être remises immédiatement à sa 
libre disposition, sans attendre la solution du 
différend, sous réserve des mesures nécessaires 
pour sauvegarder les intérêts de l'Etat. Il est 
entendu que le remboursement des droits 
consignés on l'annulation de la soumission 
souscrite par Ie déclarant aura lieu dès que sera 
intervenue la solution du litige, qui devra, en 
toute hypothèse, être aussi rapide que possible. 

Art. 9. En vue de marquer les progrès 
accomplis en tout ce qui touche la simplifica
tion des formalités douanières ou similaires 
visées aux articles précédents, chacun des Etats 
contractants devra remettre au Secrétaire 
général de la Société des Nations, dan~ les douze 
mois qui suivront la mise en vigueur, en ce 
qui Ie concerne, de la présente Convention, un 
résumé des mesures prises par lui pour assurer 
ladite simplification. 

Des résumés analogues seront fournis dans 
la suite tous les trois ans et chaque fois que Ie 
Conseil de la Société en fera la demande. 

Art. 10. Les échantillons et modèles, pas
.sibles de droits d'entrée et non frappés de pro
hibition, importés par les fabricants ou com
merçants établis dans l'un quelconque des 
Etats contractants, soit personnellement, soit 
par l'intermédiaire de voyageurs de commerce, 
sont admissibles en franchise provisoire sur Ie 
territoire de chacun des Etats contractants, 
moyennant consignation des droits d'entrée ou 
engagement caut.ionné garant.issant Ie pakment 
éventuel de ces droite. 

Pour bénéficier de cet,te faveur, les fabri
cants ou commerçants et les voyageurs de 
commerce doivent se conformer aux lois, 
règlements et formalités de douane sur la 
mati ère édictés par les susdi t.s Etats ; ces lois 
et règlements pourront imposer aux intéressés 
l'obligat,ion d'une carte de légitimation. 

16 



1925 26 MAART. 242' 

Pour J'application du présent article, sont 
considérés comme échantillons ou modèles tous 
objets représentatifs d'une marchandise déter
minée sous la double réserve, d'une part, que 
lesdits objets ~oient susceptibles d' être dûment 
identi.fiés lors de la réexportation, d'aut re part, 
que les objets ainsi importés ne représentent 
pas des quant ités ou valeurs telles que, dans 
leur ensemble, ils n 'auraient plus Je caractère 
usueJ d'échantillons. 

Les autorités douanières de l'un quelconque 
des · Etats contractants considéreront comme 
suffisantes, au point de vue de la reconnaissance 
ultérieure de l'identité des échantillons ou 
modèles, les marques qui y auront été apposées 
par la douane d'un autre Etat contractant. 
à la condition que ces échantillons ou modèles 
soient accompagnés d'une Jiste descriptive 
certi.fiée par les autorités douanières de ce 
dernier E:tat. Des marques sup:plémentaires 
:pourront cependant être apposees sur les 
echantillons ou modèles par la douane du 
pays d'importation dans tous les cas ou celle.ci 
jugerait ce complément de garantie indiRpen
sable pour assurer l'identification des échan
tillons ou modèles, lors de la réexportation, 
Hormis ce dernier cas, la vérification douanière 
oonsistera simplement à reconnaître l' 'dentité 
des échantillons et à déterminer le montant 
des ;iroits et taxes éventuellemen, exigibles. 

Le délai de réexportation est fixé au mini
mum à six mois, sauf la faculté de prolon
gation réservée à l'administration douanière du 
pays d 'importation. Passé Ie délai imparti, 
Ie paiement des droits sera exigé sur les échan
t illons non réexportés. 

Le remboursement des droits consignés à 
l'entrée ou la libération de la caution qui 
garant it Ie paiement de ces droits seront 
effectués sans retard à tous les bureaux situés 
aux frontières ou à l'intérieur du pays, qui 
auront reçu les attributions nécessaires à eet 
effet, et éventuellement sou~ déduction des 
droits afférents aux échantilloas ou modèles 
qui ne seraient pas présentés à la réexportation. 
Les Etats contractants publieront la liste des 
bureaux auxq uels lesdites attributions auront 
été couférées. 

Dans le cas ou une carte de légitimation est 
exigée, celle.ci doit être conforme au modèle 
annexé au présent article et être délivrée par 
une autorite agréée à cette fin par l'Etat dans 
lequel les fabricants ou commerçants ont Ie 
siège de leurs affaires. Sous condition de 
réciprocité, les cartes de légitimation seront 
exemptées d'un visa consulaire ou autre, sauf 
dans le cas ou un Etat justi.fierait que des circon
stances spéciales ou exceptionnelles l'obligent 
à l'exiger. Dans ce cas, Ie coût du visa devra 
être fixé à un taux aussi minime que possible 
et ne pourra dépasser Je coût de l'émission. 

Les Etats contractants se communiqueront, 
directement, à bref délai, et communiqueront 
également au Secrétariat de la Société des 
Nations, la liste des autorités reconnues com
pétentes pour délivrer les cartes de légitimation. 

Jusqu'à l'institution du réglme ci.dessus 
défini, les facilités que les Etats accordent 
déjà ne seront pas restreintes. 

Les dispositions du présent article, sauf 
celles relatives à la carte de légitimation, sant 
applicables aux échantillons et modèles qui, 

passibles de droits d'entrée et non frappés de 
prohibition, seraient importés par les fabri
cants, commerçants ou voyageurs de commerce 
établis dans l'un queJconque des Etats con
tractants, même si ces fabricants, commer
çants ou voyageurs de commerce n'accom. 
pagnent pas lesdits échantillons ou modèles. 

[MODÈLE] 

NOM DE L'ÉTAT 
(Autorité de délivrance) 

CARTE DE LÉGITIMATION POUR 
VOYAGEURS DE COMMERCE 

valable pendant douze mois à compter de la date 
de déliwance. 

Bon pour _______ N°. de la carte _ _ _ _ 
Il est certi.fié par la présente que Ie porteur 

de cette carte, M. • né à __ _ 
demeurant à ----~ rue _____ u 0 . _ 

Possède 1 à ____________ _ ___ _ 

sous la raison de commerce _ ______ _ 

{ 
de la maison (ou) est. co_mmis•voyageur 

au service des maisons à ___________________ _ 

{ 
possède 1 

qui ____________ _ 

possèdent 
sous la raison de commerce _______ _ 

Le porteur de cette carte se proposant de 
recueillir des commandes dans les pays SUS· 
visés et de faire des achats :pour la (les) maison( s) 
<lont il s'agit, il est certifie que ladite (lesdites) 
maison(s) est (sont) autorisée(s) à pratiquer 
son (leurs) industrie(s) et, son (leurs) commer• 
ce(s) à <·-·-••l et y paie(nt) les contributions 
légales à eet effet. 

(---), le ____ __ 19 ........... .. 
Signature du chef de la (des) maison(s) : 

Signalement dit porteur 
Age ·--------Taille _______ _ 
Cheveu_,,,_ ____ _ 
Signes particuliers 

Signature du porteur 

Art. ll. Les Etats contractants limiteront 
dans toute la mesure possible les cas ou des 
certificats d'origine sont exigés. 

En conformité avec ce principe, et étant 
entendu que les administrations douanières 
conservent leur plein droit de contröle quant 
à !'origine réelle des marchandises et, par. 
t ant, le pouvoir d'exiger, nonobstant la pro• 
duction de certi.ficats, toutes justi.fications 
autres qu 'elles jugent nécessaires, les Etats 

1 Indication de la fabrique ou du commerce. 
N.B. - On ne doit remplir que la rubrique 1 

du formulaire, lorsqu'il s'agit du chef d'un 
établissement commercial <JU industrie!. 
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contractants acceptent de se conformer aux 
dispositions suivantes : 

1°. Les Etats contractants s'appliqueront 
à rendre aussi simples et équitables que possible 
la procédure et les formalités relatives à la 
délivrance et à la reconnaissance des certi
ficats d'origine, et ils porteront à la connais
sance du public les cas dans Jesquels les certi
ficats sont exigés et les condition~ auxquelles 
ils sont délivrés. , 

2°. Les certificats d'ori~ine peuvent émaner, 
non seulement des autorites officielles des Etats 
contractants, mais aussi de tous organismes 
ayant la compétence et présentant les garanties 
nécessaires, qui auraient été :préalablement 
agréés par chacun des Et-ats int-eressés. Cha
que Etat contractant communiquera aussitöt 
que possible, au Secrétariat de la Société des 
Nations, la liste des organismes qu'ils aura 
babilités pour la délivrance des certificats 
d'origine. Chaq_ue Etat se réserve Ie droit de 
retirer son agrement à l'un quelconque des 
organismes ainsi notifiés, s'il constate que eet 
organisme a émis indûment les dits certificats. 

3°. Dans Ie cas ou la marchandise ne serait 
pas importée directement du pays d'origine, 
mais parviendrait par la voie d'un pays tiers 
contractant, les administrations douanières 
admettront les certificats d'origine établis par 
les organismes qualifiés du dit 1;>ays tiers, tout 
en réservant leur droit de vérifier la receva
bilité de pareils certificats au même titre que 
ceux délivrés par Ie pays d'origine. 

4° Les administrations douanières n'exi
geront pas la production du certificat d'origine : 

a. Lorsq ue l'intéressé renonce à ré
clamer Ie bénéfice d'un régime dont l'ap
plication .est subordonnée à la production 
d'un tel certificat ; 

b. Lors<i,ue la nature même des mar
chandises etablit incontestablement leur 
origine et qu'un accord préalable est in
tervenu à eet égard entre les Etats in
téressés; 

c. Lorsque la marchandise est accom
pagnée d'un certificat attestant qu'elle a 
droit à une appellation ré~ionale, sous la 
réserve que ce titre ait eté délivré par 
un organisme habilité à cette fin et agréé 
par l'Etat importateur. 

5°. Si la Jégislation de leurs pays respectüs 
n'y fait pas obstacle, les administrations doua
nières devront, au cas ou Ja réciprocité serait 
assurée: 

a. Affranchir également de la justifi
cation d'origine, hors le cas de soupçon 
d'abus, les importations qui, manüeste
ment, ne présentent pas un caractère com
mercial ou qui, ayant ce caractère, n'ont 
qu'une faible val•.mr; 

b. Accepter les certificats d 'origine 
délivrés _POUr des marchandises dont 
l'exportat10n n 'aurait pas été immédiate
ment effectuée, pourvu que l'expédition 
de ces marchandises ait eu lieu dans un 
délai fixé à un mois ou à deux mois, selon 
que Ie pays d'expédition et le pays de 
destination sont ou non limitrophes, ces 
délais étant susceptibles de prolongation, 
si les raisons invoquées pour expliquer Ie 
retard du transport apparaissent suffi
santes. 

6°. Lorsque, pour une raison plausible, 
l'importateur ne sera pas en mesure de présenter 
le certificat d'origine lors de l'importation des 
marchandises, Ie délai nécessaire pour la pro
duction de ce titre pourra lui etre accordé 
aux conditions que les administrations doua
nières jugeront utiles pour garantir Ie paiement 
des droits éventuellement exigibles. Le cer
tificat étant ultérieurement produit, Jes droits 
qui auraient été acquittés ou consignés en trop 
seront remboursés aussitöt que possible. 

Il sera tenu compte, pour l'ap1;>lication de Ja 
présente disposition, des condit10ns résultant 
éventuellement du décompte de contingents. 

7°. Les certificats pourront être établis, 
soit dans la langue du pays importateur,soit 
dans la langue du pays exportateur, Ja douane 
du pays d'importation conservant, en cas de 
doute sur la teneur du document, la faculté 
d'en réclamer une traduction. 

8°. Les certificats d'origine seront en prin
cipe dispensés du visa consulaire, surtout quand 
ils émanent des administrations douanières. 
Si, dans des cas exceptionnels, Ie visa con
sulaire reste exigé, les intéressés peuvent, à 
leur choix, soumettre les certificats d'origine 
au visa, soit du consul de leur ressort, soit du 
consul d'un ressort voisin ; le coût du visa 
devra être aussi réduit ~ue possible et ne pourra 
dépasser le coût de l'emission, en particulier 
lorsqu'il s'agit d'envois de faible valeur. 

9°. Les dispositions du présent article sont 
applicables à tous documents faisant office de 
certificats d'origine. 

Art. 12. Les documents dits "factures con
sulaires" ne seront exigibles qu'autant que la 
prodµction en sera rendue nécessaire, soit 
pour établir !'origine de la marchandise im
portée, lorsque !'origine est susceptible d'in
fluer sur les conditions d'adrnission de la mar
chandise, soit pour déterminer la valeur de 
celle-ci, dans le cas de tarifications ad valorem 
pour l'application desquelles Ja facture com
merciale ne serait pas suffisante. 

La contexture des factures consulaires sera 
simplifiée de manière à éviter toutes compli
cations ou difficultés et à faciliter l'établisse
ment de ces titres par le commerce intéressé. 

Le coût du visa des factures consulaires ne 
com:portera qu'un droit fixe, qui devra être 
auss1 réduit que possible, et il ne sera pas 
exigé, pour une même facture, un nombre 
d'exemplaires supérieur à trois. 

Art. 13. Lorsque Je régime applicable à 
une catégorie quelconque de marchandises 
importées dépend de l 'exécution de conditions 
techniques spéciales, en ce qui touche leur 
composition, leur degré de pureté, leur qualité, 
leur état sanitaire, leur zone de production 
ou d'autres conditions analogues, les Etats 
contractants s'efforceront de conclure des 
accords aux termes desquels les certificats 
délivrés, ainsi que les timbres ou marques 
apposés dans le pays exportateur pour garantir 
que lesdites conditions sont remplies, seront 
acceptés, sans que ces marchandises soient 
soumises à une seconde analyse ou à un nouvel 
essai dans le pays importateur, sous réserve 
de garanties spéciales, lorsqu'il y a présomp
tion que les conditions exigées ne sont pas 
remplies. L'Etat importateur devrait avoir 
de même toutes garanties en ce qui concerne 
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l'autorité qui délivre les certificats, ainsi qne 
la nature et le caractère des épreuves exigées 
dans Ie pays exportateur. D'autre part, 
l'adnunistration douanière de l'Etat importa
teur devrait conserver Ie droit de proceder à 
une contre analyse toutes les fois q n elle aurait 
des raisons particulières d'y recourir. 

Pour faciliter la généralisation de tels accords, 
il serait utile d'y introduire les spécifications 
ei-après: 

a. Méthodes à suivre unilormément 
par tous les laboratoires chargés de procéder 
aux analyses ou essais, ces méthodes 
pouvant être périodiquement revisées à 
la demande d'un ou de plusieurs Etats 
parties à ces accords ; 

11. Nature et caractère des épreuves 
à pratiq uer dans chacun des Etats parties 
aux dits accords, en ayant soin de dét.er
miner le degré de pureté exigible pour 
les produits, de façon à ne pas aboutir 
à une véritable prohibition. 

Art. 14. Les Etats contractants examine
sont les méthodes les plus appropriées pour 
rimplifier et rendre plus uniformes en même 
temps que plus équitables, au moyen d'une 
action, soit individuelle, soit concertée, les 
formalités afférentes au dédouanement rapide 
des marchandises, à la visite df'& bagages des 
voyageurs, au régime des marchandises en 
entrepot, aux taxes de maga.sinage, et aux 
autres matières visées à l'annexe au présent 
article. 

Pour l'application du dit article, les Etats 
contractants envisageront favorablement les 
recommandations contenues dans cette annexe. 

Annexe à l'article 14. 

A. - DÉDOUANEMENT RAPIDE DES MARCHAN· 
DISES. 

Organisation et fonctionnement du service. 
1. Pour éviter l'engorgement dans certains 

bureaux frontières, il est désirable que la 
pratique du dédouanement dans les bureaux 
ou entrepots intérieurs soit faciiitée, q nand 
les règlements intérieurs, les conditions de 
transport et la nature des marchandiSt:s Ie 
permettent. 

2. Il est d~sirable que, h0rs Ie cas de soup 
çon d'abus et sans préjudice d3s droits que 
les Etats tiennent de leur lé1(islation, les plombs 
ou s;iellés douaniers apposés par un Etat sur 
des marchandises en transit ou rlirigées sur 
entrepot soient reconnus et respect'3.s par Jes 
autres Etats, •ous réserve de la faculté pour 
ceux-ci, de compl~ter Ie plombage ou les sc.ellés 
par l 'apposition de nouvelles marques doua
nières. 

Pa8sage des marchandises en douane. 
3. 11 est désirable que, dans toute la mesure 

du possib]n et sans préj udice de la faculté de 
percevoir des redevances spPciales, les Etats : 

a. Facilitent Ie dédouanement des 
denrées périssables, en dehors des heures 
d'ouverture des bureaux et des jours 
ouvrables; 

b. Autorisent, dans les limites de leur 
législation, Ie chargement et Ie décharge-

ment des navires et bateaux, en dehors 
des jours et heures ordinaires des travaux 
de la douane. 

Facilités accordées au déclarant. 
4. Il est désirable 9-ue Ie destioataire soit 

toujours libre, sous reserve des stipulations 
de l'article 10 de la Convention de Berne du 
14 octobre 1890 sur Ie transport de marchan
dises par chemin de fer, amendé par la Con
vention de Berne du 19 septembre 1906, de 
déclarer lui-même les marchandises en douane, 
ou de les faire déclarer par une personne de 
son choix. 

5. Il est désirable - !à ou Je système sera 
reconnu applicable - qu'il soit adopté un 
formulaire comportant à la fois la déclaration 
en douane à remplir par l ' intéressé, Ie certifi
cat de vérification et, lorsque le pays intéressé 
Ie juge utile, la quittance du paiement des 
droits d'entrée. 

6. Il es~ désirable que les Etats s'abstien
nent autant que possible d'appliquer des 
pénalités sévères pour de légères infractions 
à la procédure ou à la réglementation douanière. 
En particulier, dans Ie cas ou la production 
de documents est exigée pour le dédouanement 
d'une marchandise, s'il a été commis une 
omission ou une erreur manifestement dénuées 
de toute intention frauduleuse et facilement 
réparable, !'amende éventuelle devra être 
réduite au minimum, de manière à ce qu'étant 
aussi peu onéreuse que possible, elle n'ait 
d'autre caractère que celui d'une sanction de 
principe, c'est-à-dire d'un simple avertisse
ment. 

7. Il serait utile d'envisager la possibilité 
d'employer, pour l'acquittement ou la garantie 
des droits de douane, des chèques postaux ou 
des chèques de banque, moyennant la pro
duction préalable d'un cautionnement per
manent. 

8. Il est désirable que les autorités doua 
nières soient, autant que possible, autorisées, 
lorsque l'identité des marchandises peut être 
établie à leur satisfaction, à remhourser, en 
cas de réexj:>ortation des marchandises, les 
droits acquittés à leur importation, à condition 
qu'elles soient restées sans interruption sous 
Ie controle de la douane. Il est également 
désirable qu'aucun droit d'exportation ne soit 
imposé lors de la réexportation de ces mar
chandises. 

9. Il conviendrait de prendre des mesures 
appropriées pour éviter tout retard dans Ie 
dédouanement des catalogues de commerce et 
autres imprimés du même o-enre destinés à 
la réclame, lorsqu'ils sont expédiés par la poste 
ou emballés avec la marchandise à laquelle 
ils se rapportent. 

10. Il est désirable que, dans Ie cas ou 
certaines pièces nécessaires aux formalités 
douanières devraient porter Ie visa d'un consul 
ou d'une autre autorité, Ie bureau chargé du 
visa s'efforce d'adopter, autant que possible, 
les heures de service en usage dans les milieux 
commerciaux de la localité ou il se trouve ; il 
est désirable, en outre, que les redevances pour 
heures supplémentaires, lorsque ces rede
vances sont perçues, soient limitées à un 
chiffre aussi raisonnable que possible. 



245 26 MAART. 1925 

B. VISITE DES BAGAGES DES VOYAGEURS, 

11. Il est désirable de voir généraliser autant 
que possible la pratique de la visite douanière 
des bagages à main dans les trains à intercir
culation complète, soit en cours de route, soit 
pend~nt Ie stationnement des trains en gare
front1ère. 

12. Il est désirable que la pratique recom
mandée au n° 11 ci-dessus, en ce qui concerne 
la visite des bajl:ages des voyageurs, soit, autant 
que possible, etendue aux voyages maritimes 
et fluviaux. La visite devrait, dans la mesure 
du possible, s'effectuer à bord des bateaux, soit 
en cours de route, lorsci,ue la traversée n'est 
pas longue, soit à !'arrivee daill! Ie port. 

13. Il est désirable que soient affichés dans 
les locaux de la douane et, autant que possible, 
dans les voitures de chemin de fer et les ba
teaux, les droits et taxes auquels sont soumis 
les principaux objets que Ie voyageur emporte 
ordmairement avec lui, ainsi que la nomen
clatur3 des articles prohibés. 

C. RÉGIME DES MARCHANDISES EN ENTREPOTS 
ET TAXES DE MAGASINAGE. 

14. Il est désirable que les Etats dans 
lesquels des établissements de cette nature 
n'existent pas encore créent ou approuvent 
la création d'entre;Pots dits fictifs ou parti
culiers ; ces étabbssements pourraient êt.re 
autorisés pour des marchandises qui, en raison 
de leur nature, réclament des soins spéciaux. 

15. Il est désirable que les droits de magasi
nage dans les en,trepots soient calculés sur 
une base raisonnable et de telle sorte q u 'ils 
ne dépassent pas, dans la règle, la couverture 
des frais généraux et la rémunération du 
capita! engagé. 

16. Il est désirable que toute personne 
ayant des marchandises en entrepot soit 
autorisée à retirer les marchandises avariées; 
celles-ci seraient soit détruites en présence de 
fonctionnaires des douanes, soit renvoyées à 
l'expéditeur, sans être astreintes au paiement 
d'aucun droit de douane. 

D. MARCHANDISES FIGURANT AU MANIFESTE 
ET NON DÉBARQUÉES. 

17. Il est désirable que les droits d'entrée 
ne soient pas exigés pour des marchandises 
qui, bien qu'elles figurent au manifeste. · ne sont
pas effectivement introduites dans le pays, 
toute justifi<'ation i;>robante devant être four
nie à eet égard, s01t par Ie transporteur, soit 
par Ie capitaine, dans Ie délai imparti par l'ad
ministration douanière. 

E. COOPÉRATION DES SERVICES INTÉRESSÉS 

18. Il est désirable de développer l'insti 
tution des gares internationales et d,.l réaliser 
la coopération effective des divers services 
nationaux qui y sont installés. 

Il y aurait lieu également d'établir, autant 
que possible, la concordance effective des 
attributions et des heures d'ouverture des 
bureaux correspondants de deux pays limi
trophes et situés de part et d'àutre de la fron
tière, qu'il s'agisse de routes, de voies fluviales 
ou de voies ferrées . L'établissement de 
bureaux de douane de pays limitrophes en un 
même endroit et, si la chose est réalisable, 

dans Ie même batiment, devrait être autant 
que possible généralisé. 

A l'effet de réaliser les recommandations 
contenues dans la présente section E, il est 
désirable qu'une Conférence internationale soit 
réunie, à laquelle participeront des représen
tants de toutes les admiaistrations et organis
mes intéressés. 

Art. 15. Chacun des Etats contractants 
s'engage, movennant des garanties suffisantes 
de la part des transporteurs et sous réserve des 
peines de droit. en cas de fraude ou d'impor
tation illicite, à autoriser l'acheminement direct 
et d'office, sans visite douanière à la frontière, 
des bagages enregistrés, du lieu d'expédition 
à l'étranger vers un bureau de l'intérieur de 
son territoire, si ce bureau est qualifié à eet 
effet. Les Etats publieront la liste des bu
reaux ainsi qualifiés. Il est entendu que Ie 
voyageur aura la faculté de déclarer ses bagages 
au premier bureau d'entrée. 

Art. 16. Les Etats contractants, tout en 
se réservant tous droits quant à l'économie 
de leur législation propre en matière d'im
portations et d'exportations temporaires, s'in
spireront, autant que possible des notions 
exposées à !'annexe du présent article en ce 
qui touche Ie régime des marchandises im
portées ou exportées pour subir un complé! 
ment de transformation, des objets destinés 
à figurer dans des expositions d'un caractère 
public, qu'elles aient un but industrie!, com
mercial, artistique ou scientifique, des appa
reils et objets d'expériences et de démonstra
tions, des véhicules de tourisme ou de démé
nagement, des échantillons, des emballages, 
des marchandises exportées sous réserve de 
retour, et de toutes autres espèces 8imilaires. 

Annexe à l'article 16. 
1. Il est désirable que les dispositions des 

lois et règlements sur les importations et les 
exportations temporaires soient simplifiées 
autant que les c1rconstances Ie permettront 
et qu'elles reçoivent la publicité prévue aux 
articles 4 et 5 de la présente Convention. 

2. Il est désirable que les mesures d'appli
cation fassent, autant que possible, !'object 
de dispositions générales, afin que toutes 
personnes ou firmes intéressées puissent en 
avoir connaissance et en bénéficier. 

3. Il est désirable que les procédés em
ployés pour l'identification des marchandises 
soient aussi simples que possible, et, à eet 
effet, il est recommandé : 

a. De tenir compte des garanties qui 
résultent de l'existence sur les objets de 
marques apposées par les admiaistrations 
douanières d'autres Etats ; 

b. D'admettre Ie système d'identi
fication par voie de modèles ou d'échantil
lons et aussi par voie de dessins ou de 
descriptions complètes et détaillées, sur
tout lorsque l'apposition de marques serait 
impossible ou présenterait des incon
vénients. 

4. Il est désirable que les formalités, tant 
de déclaration que de vérification, puissent 
être accomplies, non seulement dans les bu
reaux frontières, mais aussi dans tous bureaux 
situés à l'intérieur du pays et ayant reçu les 
attributions nécessaires à cette fin. 
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5. Il est désirable que des délais suffisants 
:soient accordés pour l'exécution des travaux 
-en vue desquels sont effectuées les impor
tations et les exportations temporaires, qu'il 
soit tenu compte des circonsta.nces imprévues 
,qui peuvent en retarder l'achèvement et que 
Je délai soit prorogé en cas de besoin. 

6. Il est désirable que les garanties soient 
acceptées sous forme tant de soumissions 
eautionnées que de versements en numéraire. 

7. Il est désirable que les cautionnements 
soient remboursés ou dégagés dès qu'il aura 
-été satisfait à toutes les obligations qui avaient 
été contractées. 

Art. 17. La présente Convention ne porte 
pas atteinte aux mesures générales ou parti
culières qu'un Etat contractant serait excep
tionnellement obli~é de prendre en cas d'événe
ments graves interessant la sécurité du pays 
on ses intérêts vitaux, étant entendu que, Ie 
principe de l'équitable traitement du com
merce doit toujours être observé dans toute 
la mesure du possible. Elle ne doit pas davan
tage préjudicier aux mesures que les Etats 
contractants pourraient être amenés à prendre 
pour assurer la santé des hommes, áes ani
maux ou des plantes. 

Art. 18. La présente Convention n'impose 
à aucun des Etats contractants d'obligation 
qui irait à l'encontre de ses droits et devoirs 
en tant que Membre de la Société des Nations. 

Art. 19. Les engagements souscrits par des 
Etats contractants en matière de réglemen
tation douanière, en vertu de traités, conven
tions ou accords, conclus par eux avant la 
date du 3 novembre 1923, ne sont pas abrogés 
par suite de la mise en vigueur de la présente 
Convention. 

En raison de cette non-abrogation, les Etats 
contractants s'engagent, dès que les circon
stances Ie rendront possible et tout au moins 
au moment de l'expiration de ces accords, 
à apporter aux engagements ainsi maintenus 
qui contreviendraient aux dispositions de la 
présente Convention, toutes modifications 
destinées à les mettre en harmonie avec elles; 
étant entendu que eet engagement ne s'appli
que pas aux stipulations des traités qui ont 
mis lin à la guerre de 1914-1918, traités 
auxquels la présente Convention ne saurait 
porter aucune atteinte. 

Art. 20. Conformément à l'article 23e du 
Pacte de la Société des Nations, tout Etat 
contractant qui pourra invoquer valablement 
contre l'application de l'une quelconque des 
dispositions de la présente Convention, sur 
tout ou partie de son territoire, une situation 
économique grave, résultant de dévastations 
commises sur son sol pendant la guerre de 
1914-1918, sera considéré comme dispensé 
temporairement des obligations résultant de 
l'application de ladite disposition, étant entendu 
que le principe de l'équitable traitement du 
commerce, auquel les Etats contractants 
s'obligent, doit être observé dans toute la 
mesure possible. 

Art. 21. Il est entendu 9-ue cette convention 
ne doit pas être interpretée comme réglant 
en quoi que ce soit les droits et obligations 
inter se de territoires faisant partie ou placés 
8ous la protection d'un même Etat souverain, 

que ces territoires pris individuellement soient 
ou non Etats contractants. 

Art. 22. Si un différend surgit entre deux 
ou plusieurs Etats contractants au sujet de 
l'interprétation ou de l'application des disposi
tions de la présente Convention et si ce différend 
ne peut être réglé, soit directement entre les 
parties, soit par la voie de tout autre moyen 
de rè6lement amiable, les parties au différend 
pourront, avant de recourir à toute procédure 
arbitrale ou judiciaire, soumettre Ie différend, 
aux fins d'amiable composition, à tout or
ganisme technique que Ie Conseil de la Société 
des Nations pourra désigner à eet effet. Cet 
organisme formulera un avis consultatif après 
avoir entendu les parties et les avoir, au besoin, 
réunies. 

L'avis consultatif formulé par ledit organisme 
ne liera pas les parties au différend, à moins 
qu'il ne soit accepté par chacune d'elles, et 
les parties conserveront la liberté, soit après 
avoir recouru à la procédure ci-dessus mention
née, soit pour remplacer cette procédure, de 
recourir à toute autre procédure arbitrale ou 
judiciaire de leur choix, y compris l'instance 
devant la Cour permanente de Justice inter
nationale, pour toutes matières qui sont de 
la compétence de la Cour, aux termes de son 
stat ut. 

Si un différend de la nature précisée à l'alinéa 
premier du présent article surgit au sujet de 
l'interprétation ou de l'application, soit des 
alinéas 2 ou 3 de l'article 4, soit de l'article 7 
de la présente Convention, les Parties devront, 
à la requête de l'une d'elles, soumettre l'objet 
du litige à la décision de la Cour permanente 
de Justice internationale, qu'elles aient ou 
non, au préalable, recouru à la procédure 
précisée au paragraphe premier du présent 
article. 

La procédure ouverte devant !'organisme 
visé ci-dessus ou !'avis formulé par lui, n'en
traînera en aucun cas la suspensior de la 
mesure qui fait l'objet du litige; il en sera de 
même dans Ie cas d'une instance devant la 
Cour permanente de Justice internationale, 
à moins que celle-ci n'en décide autrement aux 
termes de l'article 41 de son statut. 

Art. 23. La présente Convention, dont les 
textes français et anglais feront également foi, 
portera la date de ce jour, et sera, jusqu'au 
31 octobre 1924, ouverte à la signature de 
tout Etat représenté à la Conférence de Genève, 
de tout Membre de la Société des Nations et de 
tout Etat à qui Ie Conseil de la Société des 
Nations aura à eet effet, communiqué un exem
plaire de la présente Convention. 

Art. 24. La présente Convention est sujette 
à ratification. Les instruments de ratification 
seront transmis au Secrétaire général de la 
Société des N ations, qui en notifiera Ie dépöt 
aux Membres de la Société des Nations· sig
nataires 'de la Convention, ainsi qu 'aux autres 
Etats signataires. 

Art. 25. A fartir du 31 octobre 1924, tout 
Etat représente à la Conférence visée à l'ar
ticle 23, et non signataire de la Convention, 
tout Membre de la Société des Nations et tout 
Etat auquel Ie Conseil de la Société des Nations 
aura, à eet effet, co=uniqué un exemplaire, 
pourra adhérer à la présente Convention. 

Cette adhésion s'effectuera au moyen d'un 
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instrument communiqué au Secrétaire général 
de la Société des Nations, aux fins de dépöt 
dans les archives du Secrétariat. Le Secrétaire 
,général notifiera ce dépöt immédiatement aux 
Membres de la Société des Nations, signataires 
de la Convention, ainsi qu'aux autres Etats 
signataires. 

Art. 26. La présente Convention n'entrera 
en _vigueur qu'après avoir été ratifiée par cinq 
Pwssances. La date de son entrée en vigueur 
sera Ie quatre-vingt-dixième jour après la 
réception par le Secrétaire général de la Société 
-des Nations de la cinquième ratification. 
Ultérieurement, la présente Convention pren
·dra effet, en ce qui concerne chacune des Par
ties, quatre-vingt-dix jours après la réception 
de la ratification ou de la notification de 
l'adhésion. 

Conformément aux dispositions de l'article 
18 ·du Pacte de la Société des Nations, le Secré
-taire général enregistrera la présente Conven
tion Ie jour de l'entrée en vigueur de cette 
derni ère. 

Art. 27. Un recueil spécial sera tenu par le 
·Secrétaire général de la Société des Nations, 
indiquant quelles Parties ont signé ou ratifié 
la présente Convention, y ont adhéré ou l'ont 
dénoncée. Ce recueil sera constamment ouvert 
.aux Membres de la Société et publication en 
sera faite aussi souvent que possible, suivant 
1es indications du Conseil. 

Art. 28. La présente Convention peut être 
dénoncée par notification écrite, adiessée au 
:Secrétaire général de la Société des N ations. 
La dénonciation deviendra effective un an 
. arrès la date de sa réception par le Secrétaire 
genéral et n'aura d'effet qu'en ce qui concerne 
Ie Membre de la Société des Nations ou l'Etat 
dénonçant. 

Le Secrétaire général de la Société des 
Nations portera à la connaissance de chacun 
des Membres de la Société des Nations sig
nataires de la Convention ou adhérents à la 
Convention et des autres Etats signataires 
ou adhérents toute dénonciation reçue par lui. 

Art. 29. Tout Etat signataire ou adhérent 
de la présente Convention peut déclarer, soit 
au moment de sa signature, soit au moment 
de sa ratification ou de son adhésion, <j.Ue son 
acceptation de la présente Convention n engage 
pas, soit !'ensemble, soit tel de ses protectorats, 
colonies, possessions ou territoires d'outre-mer 
soumis à sa souveraineté ou à son autorité, et 
peut, ultérieurement et conformément à l'ar
ticle 25, adhérer séparément au nom de l'un 
quelconque de ses protectorats, colonies, pos
sessions ou territoires d'outre-mer, exclus par 
cette déclaration. 

La dénonciation pourra également s'effec
tuer séparément pour tout protectorat, colonie, 
possession ou territoire d'outre-mer; les dis
positions de l'article 28 s'appliqueront à cette 
dénonciation. 

Art. 30. Le Conseil de la Société des Na
tions est prié de considérer l'opportunité de 
réunir une Conférence à fin de revision de 
la présente Convention, si un tiers des Etats 
contractants en fait la demande. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé la présente Convention. 

Fait à Genève, Ie trois novembre mil neuf 
cent vingt-trois, en simple expédition qui sera 
déposée dans les archives du Secrétariat de la 

Société des Nations; copie conforme en sera 
remise à tous les Etats représentés à la Con
férence. 

Allemagne: WILLY ERNST. 
E. PFLÜGL. Autriche: 

Bdgique : J. BRUNET. 
A. JANSSEN. 

Brésil: J. A . BARBOZA CARNEIRO. 
Empire Brit,a,nnique : 

H. LLEWELLYN SMITH. 
Union Sud-Africaine: 

H . LLEWELLYN SMITH. 
Australie: C. A. B. CAMPION. 
Nouvelle-Zélande : 

J. ALLEN. 

Je déclare par la présente que ma sig-
na.ture engage le terri toire sous manda.t 
du Sa.moa occidental. 

Inde: 
Bulgarie: 
Chili: 
Ghine: 
Danemark: 
Egypte: 

Espagne: 
Finlande: 

France: 
Grèce : 

Hongrie : 
Jt,a,lie : 
Japon : 
Lithuanie: 

HARDINGE OF PENSHURST. 
D. MmoFF. 
JoRGE BucHANAN. 
J . R . LOUTSENGTSIANG. 
A. ÛLDENBURG. 
T. C. MACAULAY. 
A. ABDEL KHALEK. 
EMILIO DE PALACIOS. 
NnLO A. MANNIO . 
URHO TOIVOLA . 
E. BOLLEY. 
V. COLOCOTRONIS. 
D. CAPSALI. 
F. DE PARCHER. 
CARLO PUGLIESI. 
Y. SuoIMURA. 
DOBKEVICIUS . 
Dr. P. KARVELIS. 

Luxembourg: CH. G. VERMAIRE. 
Protectorat Français du Maroc: 

' P. SERRA. 
Norvège: FRTDTJOF NANSEN. 
Paraguay : R . V . CABALLERO. 
Pays-Bas: 

Me référant à l'art. 29 de la Convention, 
je déclare que le Gouvernement Néerlan
da.is, tout en n'acceptant la Convention 
que pour le Roya.ume en Europe, n'écarte 
pas d'une manière catégorique son a.d
hésion en ce qui concerne les terr!toires 
d'outre-mer, mals que le Gouvernement 
d!ffère cette adhéslon et se réserve d'ad• 
hérer ultérieurement soit pour !'ensemble. 
soit pour l'un ou l'autre de ses territoires 
d'outre-mer. 

E. MENTEN. 

Pour les territoires d'outre-mer : Indes 
Néerla.ndaises, Surinam et Curaçao. 

W. DOUDE VAN TROOSTWI,JK. 

Pologne: J. MODZELEWSKI. 
Portugal: A.M. BARTHOLOMEU FERREffiA. 
Roumanie: 

Au nom du Gouvernement Royal de 
Roumanie je fais les mêmes réserves for
mulées par le9 dl:tl'.érents Gouvernements, 
- insérées à l'art. 6 du Protocole, -et 
j'eXPliQue que le Gouvernement Royal 
entend que l'art. 22 de la Conventlon con
fère Ie drolt de recourir à la. prooédure 
prévue dans ledit art!cle aux seules Hautes 
Parties contractantes, -pour des questlons 
d'ordre général, - les 11imples particuliers 
ne pouvant saisir que les lnstances judi
claires nationales en ca.s de désaccord avec 
les autorités du Royaume. 

N. P. COMNÈNE. 
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Royawrne des 

Siam: 
Suède: 
Suisse: 

Serbes, Oroa!es et Slovènes : 
RAD~llLO BOUYDITCH. 
Dr. V ALDEMAR LOUNATCHEK. 
PHYA SANPAKITCH PREEOHA, 
HJ. BRA...'ITING. 
HäUSERMANN. 
E. LEUTÉ. 

Tchécoslovaquie : J. DvoRACEK. 
D . SCHÖNBAOH. 

Régence de Tttnis (Protectorat Français): 
ÛDE. 

Uruguay: E. E. BUERO. 

BIJLAGE 2. 

PROTOCOLE de la convention internationale 
pour la simplification des Formalités 
douanières. 

Au moment de procéder à la signature de la 
Convention, pour la simplification des for
malités douanières, conclue à la date. de ce 
jour, les soussignés, dûment autorisés, sont 
convenus de ce qui snit : 

1. Il est entendu que les obligations qui 
résultent, pour les Etats contractants, de la 
Convention ci-dessus visée, n'affectent en 
aucune façon celles qu'ils ont contractées ou 
pourront contracter à l'avenir, conformément 
a des traités ou accords internationaux visant 
à sauvegarder la santé des hommes, des ani
maux ou des plantes (notamment la Conven
tion internationale de !'opium), ou destinés 
à défendre la moralité publique ou ayant pour 
objet la sécurité internationale. 

2. En ce qui concerne l'application de 
l'article 3, !'engagement souscrit par Ie Canada 
ne lie que Ie Gouvernement fédéral sans en
gager les Gouvernements des Provinces aux
quels la constitution canadienne donne Ie 
pouvoir d'interdire ou de restreindre, sur leur 
territoire, l'importation de certains produits. 

3. En ce ~ui concerne l'application des 
articles 4 et 5, 1 adhésion du Brésil et du Canada 
n'implique, pour ces Etats, la responsabilité 
du Gouvernement fédéral, en matière d'ex
portation, que da,ns la mesure ou il prend lui
même des dispositions tarüaires ou réglemen
taires visées aux dits articles, sans qu'il puisse 
assumer aucune responsabilité en ce qui con
cerne les dispositions de même ordre prises 
par les Etats ou Provinces en vertu des droits 
que la Constitution du pays leur confère. 

4. En ce qui concerne l'application de 
l'articlè 4 et du second alinéa de ' l'.article 5, 
!'engagement souscrit par l'Allemagne n'im
plique pas l'obligation de publier certa~es 
taxes minimes qu'elle perçoit ou certames 
formalités spéciales qu'elle applique, lesquelles 
ne sont pas édictées par elle, mais instituées 
par l'un quelconque des Etats fédérés ou par 
une autorité locale quelconque. 

5. Pour l'application de l'article 11, les 
Etats contractants reconnaissent que les règles 
établies par eux constituent des garanties 
minima qui pourront être réclamées par tous 
les Etats contractants, mais n'excluent pas 
l'extension ou l'adaptation desdites règles dans 
des accords bilatéraux ou autres, que lesdits 
Etats institueraient volontairement entre eux. 

6. Etant donné Jes conditions spéciales 
dans lesquelles ils se trouvent, les Gouverne-

ments d'Esfagne, de Finlande, de Pologne et 
de Portuga ont déclaré qu'ils se rése_rven~ la 
faculté d'excepter, lors de la ratificat10n, 
l'article 10, et qu'ils ne s'obligent à appliquer 
ledit article qu'après une période de cinq ans 
à dater de ce jour. 

Une déclaration analogue a été faite par les 
Gouvernements d'Espagne, de Grèce et de 
Portugal en ce qui concerne Ie 8° de l'article 11 
de la Convention et par les Gouvernements 
.d'Espagne et de Portugal à l'égard du 3° du 
même article. Le Gouvernement polonais a 
fait une déclaration semblable au sujet de 
l'application de !'ensemble de eet article, à 
l'exception des 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 9°. aux 
prescriptions desquels il accepte de se conformer 
dès la mise en vigueur, en ce qui Ie C'oncerne, 
de ladite convention. 

Les autres Etats contractants, en déclarant 
qu'ils acceptent les réserves ainsi formulées, 
stipulent qu'ils ne seront eux-mêmes liés, pour 
les matières qui en font l'objet, à l'égard des 
Etat8 qui en bénéficient, que lorsque l'appli
cation des stipulations ainsi différées s~ra, 
de la part des dits Etats, devenue effective. 

Les exceptions formulées ultérieurement par 
d'aut.res gouvernements au moment de leu~ 
ratification ou de leur adhésion, en ce qui 
concerne l'article 10, l'article 11 ou des dis
positions parti culi ères de ces articles, seront 
admises, pour la durée visée au premier alinéa 
et dans les conditions mentionnées au troisième 
alinéa ci-dessus, si Ie Conseil de la Société des 
Nations en décide ainsi, après consultation de 
l'organe technique prévu à l'article 22 de Ja 
Convention. 

Le présent Protocole aura Jes mêmes force, 
valeur et durée que la Convention conclue à 
la date de ce jour et dont il doit être considéré 
comme faisant partie intégrante. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires sus
nommés ont signé Ie présent Protocole. 

Fait à Genève, Ie trois novembre mil neuf 
cent vingt-trois, en simple expédition qui sera 
déposée dans les archives du Secrétariat de la 
Société des Nations; copie conforme en sera 
remise à tous les Etats représentés à la Con
férence. 

Allemagne: 
Autriche: 
Belgique: 

Brésil: 

WILLY ERNST. 
E. PFLÜGL. 
J. BRUNET. 
A. JANSSEN. 

J. A. BARBOZA CARNEIRO. 

TJJmpire Britannique : 
H. LLEWELLYN SMITH. 

Union Sud-Africaine: 
H. LLEWELLYN SMITH. 

A ustralie : C. A. B. CAMPION. 

Nouvelle-Zéknde: 

Inde: 

J. ALLEN. 

Je déclare par la présente que ma sig
nature engage Ie territoire SOUi! mandat 
.du Samoa oocidental. 

Bulgarie: 
HARDINGE OF PENSHURST. 
D. MIKOFF. 

Chili: JORGE BUOHANAN. 
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Ohine: 
Danemark: 
Egypte: 

Espagne: 
Finlande: 

France: 
Grèce: 

Hongrie: 
]talie: 
Japon: 
Lithuanie: 

J. R. LOUTSENGTSIANG. 
A. ÛLDENBURG. 
T. C. MACAULAY. 
A. AllDEL KHALEK. 
EMILIO DE PALACIOS. 
NIILO A. MANNIO. 
URHO TOIVOLA. 
E. BOLLEY. 
V. COLOCOTRONIS. 
D. CAPSALI. 
F. DE PARCHER. 
CARLO PUGLIESI. 
Y. SuorMURA. 
DOBKEVICIUS. 
Dr. P . KARVELIS. 

Luxembourg : CH, G. VERMAIBE. 
Protectorat français du Maroc: 

Norvège: 
Paraguay: 
Pays-Bas: 

P. SERRA. 
FRIDTJOF NANSEN. 
R. V. CABALLERO. 

Avec la. réserve indiquée à la. Convention 

E. MENTEN. 

Pour Ie territoire d'outre-mer du Royau• 
. me : Indes Néerlandaises, Surinam et 

Curaçao. 

Pologne: 
Portugal: 
Roumanie: 

W. DoUDE VAN TnoosTWIJK. 
J. MODZELEWSKI. 
A.M. BARTHOLOMEU FERREIBA. 

Sous les réserves et explications men
tionnées en slgnant la. Convention. 

Royaume des 

Siam: 
Suède: 
Suisse: 

N. P. CoMNÈNE. 

Serbes, Groates et Slovènes : 
RADMILO BOUYDITCH. 
Dr. V ALDEMAR LOUNATCHEK, 
PHYA SANPAKITCH PREECHA. 
HJ. BRANTING. 
HäUSERMANN. 
E. LEUTÉ. 

Tchéco8lovaquie: J. DvoRACEK. 
D. SCHÖNBACH. 

Régence de Tunis (Protectorat français): 
ÛDE. 

Uruguay : E. E. Buero. 

INTERNATIONAL CONVENTION relating 
to the simplification of customs formalities. 

Germany, Austria, Belgium, Brazil, the 
British Empire (with the Commonwealth of 
Austra.lia, the Union of South Africa, New 
Zealand, India), Bulgària, Chile, China, Den
mark, Egypt, Spain, Finland, France, Greece, 
Hungary, Italy, Japan, Lithuania, Luxem
blll'g, the Protectorate of the French Republic 
in Morocco, Norway, Paraguay, the Nether
lands, Poland, Portugal, Roumania, the King
dom of the Serbs, Croats and Slovenes, Siam, 
Sweden, Switzerland, Czechoslovakia, the 
Regency of Tunis (French Protectorate) and 
Uruguay, 

Desiring to give effect to the principle of the 
equitable treatment of commerce Jaid down 
in Article 23 of the Covenant of the League 
of Nations; 

Convinced that the freeing of international 
commerce from the burden of unnecessary, 
excessive or arbitrary Customs or other similar 
formalities would constitute an important step 
towards the.attainment of this aim; 

Considering that the best method of achieving 
their present purpose is by means of an inter
national agreement based on just, reciprocity ; 

Have decided to conclude a Conventon lor 
this purpose ; . 

The High Contracting Parties have accor
dingly appointed as their Plenipotentiaries : 

The President of the German Reich : 
M. Willy Ernst, Ministerial Counsellor at 

the Ministry for Finance of the Reich ; 
The President of the Austrian Republic : 

M. E. Pflügl, Re~ident Minister, Represen
tative of the Austrian Federal Government 
accredited to the League of Nations; 

His Majesty the King of the Belgians : 
M. Jules Brunet, Minister Plenipotentiary, 

-President of the ,.Bureau international pour 
la publication des tarifs douaniers", and 

M. Armand L. J. Janssen, Director-Genera! 
of Customs; 

The President of the United States of 
Brazil: 

M. Julio Au~usto Barboza Carneiro, Com
mercial At.tache to the Brazilian Embassy in 
London; 

His Majesty the King of the United 
Kingdom of Great Britain and Ireland and 
the British Dominions beyond the Seas, 
Emperor of India : 

Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Econo
mie Adviser to the British Government; 

For the Commonwealth of Australia : 
M. C. A. B. Campion, Manager of the Com

monwealth Bank of Australia in London ; 
For the Union of South Africa : 
Sir Hubert Llewellyn Smith, G.C.B., Econo

mie Adviser to the British Gouvernment; 
For the Dominion of New Zealand: 
The Honourable Sir James Allen, K.C.B., 

High Commissioner for New Zealand in the 
United Kingdom ; 

For India: 
The Right Honourable Lord Hardinge of 
Penshurst, K.G. , G.C.B., G.C.S.1., G.C.M.G., 
G.C.1.E., G.C.V.O., 1.S.O., Privy Counsellor, 
Former Viceroy, farmer Ambassador; 

His Majesty the King of the Bulga
rians: 

M. D. Mikoff, Chargé d'Affaires at Berne: 
The President of the Republic of Chile: 

M. Jorge Buchanan, Former Senator, Com
mercial Adviser to the Chilian Legation in 
London · • 

· The President of the Republic of China: 
M. J. R. Loutsengtsian~, Envoy Extraor

-dinary and Minister P lempotentiary to the 
Swiss Federal Council ; 

Ris Majesty the King of Denmark : 
M. A. Oldenburg, Envoy Extraordinary and 

Minister Plenipotentiary to the Swiss F~ sera] 
Council, Representative of Denmark accre
dited to the League of Nations; 

His Majesty the King of Egypt: 
M. T. C. Macaulay, Director-Genera] of the 

Egyptian Customs, and 
M. Ahmed Bey Abdel Khalek, Director of 

the Caïro Customs House ; 
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Ris Majesty the King of Spain : 
M. Emilio de Palacios y Fau, Envoy Ex

traordinary and Minister Plenipotentiary to 
the wiss Federal Council ; 

The President of the Finnish Repu
blic: 

M. Niilo Mannio, Secretary-General of the 
M.inistry for Social Welfare, and 

M. Urho Toivola, Secretary of Legation ; 
The President of the French Republic : 

M. Ernest Bolley, Councillor of State, 
Director-Genera! of Customs in the Ministry 
of Finance; 

and, so far as the Protectorate of the French 
Repu blic in Morocco is concerned : 

M. P. P . Serra, Director of the Sherifian 
Customs; 

and, so far as the Regency of Tunis (French 
Protectorate) is concerned: 

M. Charles Ode, Director of Tunisian Cus
toms; 

Ris Majesty the King of the Hellenes : 
M. V. Colocotronis, Connsellor of Legation, 

and 
M. D. Capsali, First Secretary of Legation 

in the M.inistry for Foreign Affairs ; 
Ris Serene Highness the Governor of 

Hungary: 
M. Felix Parcher de Terjekfalva, Chargé 

d'Affaires at Berne; 
Ris Majesty the King of Italy: 

Dr. Carlo Pngliesi, Sub-Director-Genera! of 
Customs; 

Ris Majesty the Emperor of Japan: 
M. Y. Sugimura, Assistant-Director of the 

Imperia! League of Nations Office; 
The President of the Lithuanian Re

public: 
M. Gaëtan Dobkevicius, Counsellor of 

Legation, and 
Dr. Patras Karvelis, Counsellor in the 

Ministry of Finance, of Commerce and In
dustry; 

Her Royal Jlighness the Grand-Duchess 
of Luxemburg : 

M. Ch. Vermaire, Consul of Luxemburg at 
Geneva; 

Ris Majesty the King of Norway: 
Dr. Fridtjof Nansen, Professor at the Uni

versity of Christiania ; 
The President of the Republic of 

Paraguay: 
Dr. Ramon V. Caballero, Chargé d'Affaires 

at Paria; 
Her Majesty the Queen of the Nether

lands: 
M. E. Meuten, Chargé d'Affaires at Berne, 

for the Kingdom in Europe, and 
M. W. I. Doude van Troostwijk, Envoy 

Extraordinary and Minister Plenipotentiary to 
the Swiss Federal Council for the Netherlands
Indies, Surinam and Curaçao ; 

The President of the Polish Republic : 
M. Jan Modzelewski, Envoy Extraordinary 

and Minister Plenipotcntiary to the Swiss 
Federal Council ; 

The President of the Portuguese Re
public: 

M. A. Bartholomeu Ferreira, Envov Extra
ordinary and Minister Plenipotentiary of the 
Portuguese Republic to the Swiss Federal 
Council; 

Ris Majesty the King of Roumania: 
M. Nicolas Petresco-Comnene, Envoy Extra

ordinary and Minister Plenipotentiary to the 
Swiss Federal Council ; 

Ris Majesty the King of the Serbs, 
Croats and Slovenes : 

M. Radmilo Bouyditch, Inspector in the 
Genera! Customs Administration, and 

M. Valdemar Lounatchek, Secretary of the 
Zagreb Chamber of Commerce ; 

Ris Majesty the King of Siam : 
M. Phya Sanpakitch Preccba, Envoy Extra

ordinary and Minister Plenipotentiary to Ris 
Majesty the King of Italy; 

Ris Majesty the King of Sweden : 
M. K . Hjalmar Branting, Representative 

of Sweden on the Council of the League of 
Nations; 

The Swiss Federal Council : 
M. Samuel Häusermann, Inspector-General 

in charge of the Third Section in the Genera! 
Customs Administration at Berne, and 

M. Emile Ferdinand Leute, Director of the 
Sixth Customs District at Geneva ; 

The President of the Czechoslovak 
Republic: 

M. Jan Dvoracek, Minister P lenipotentiary 
and Head of the Economie Department of the 
M.inistry for Foreign Affairs, and 

M. Auguste Schönbach, Ministerial Coun
sellor in the M.inistry of Finance ; 

The President of the Republic of 
Uruguay: 

Dr. D. Enrique E. Buero, Envoy Extra
ordinary, and Minister Plenipotentiary of the 
Republic of Uruguay to the Swiss Federal 
Council; 

Who, after communicating their full powers, 
found in good and due form, have agreed as 
follows: 

Art. 1. The Contracting States, with a • 
view to applying between themselves the 
principle and the stipulations of Article 23 
of the Covenant of the League of Nations 
with regard to the equitable treatment of 
commerce, undertake that their commercial 
relations shall not be hindered by excessive, 
unnecessary or arbitrary Customs or other 
similar formalities. 

The Contracting States therefore undertake 
to revise, by all appropriate legislative or 
administrative measures, the l?rovisions affec
ting Customs or other similar formalities 
which are prescribed by their laws or by rules, 
r,,:~~-ions or instructions issued by their 
a · · strative authorities, with a view to 
their simplification and adaptation, from time 
to time, to the needs of foreign trade and to 
the avoidance of all hindrance to such t rade, 
except that which is absolutely necessary in 
order to safeguard the essential interests of 
the State. , 

Art. 2. The Contracting States undertake 
to observe strictly the principle of equitable 
treatment in respect of Customs or other 
similar regulations or procedure, formalit ies 
of the grant of licences, methods of verification 
or analysis, and all other matters dealt with 
in the present Convention, and consequently 
agree to abstain, in these matters, from any 
unjust discrimination against the commerce 
of any Contracting State. 
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The above principle shall be invariably ap
plied even in cases in which certain Contracting 
States, in accordance with their legislation or 
commercial agreements, may reciprocally agree 
to accord still greater facilitie~ t han those 
resulting from the present Convention. 

Art. 3. In view of the grave obstacles to 
international trade caused by import and ex
port prohibitions and restrictions, the Con
tracting States undertake to adopt and apply, 
as soon as circumstances permit, all measures 
calculated to reduce such proh.ibitions and 
restrictions to the smallest number; they 
undertake in any case, as regards import and 
export licences, to do everything in their power 
to ensure: 

a. That the conditions to be fulfilled 
and the formalities to be observed ia order 
to obtain such licences should be brought 
immediately in the clearest and most 
definite form to the notice of the public; 

b. That the method of issue of the 
certificates of licences should be as simpte 
and stable as possible ; 

c. That t he examination of applica
tions and the issue of licences to the appli 
cants should be carried out with the least 
possible delay ; 

d. That the system of issuin~ licences 
should be such as to prevent the traffic 
in licences. With this object, licences 
when issued to individuals, should state 
the name of the bolder and should not 
be capable of being used by any other 
person; 

e. That, in the event of the fixing of 
rations, the formalities required by the 
importing country should not be such as 
to prevent, an equîtable allocation of 
the quantities of goods of which the im
portation is authorised. 

Art. 4. The Contracting States shall pu
blish promptly all regulations relating to 
Customs and similar formalities and all modi-

' fications therein, which have not been already 
publisbed, in such a manner as to enable per
sons_ concerned to become acquainted with 
them and to avoid the prejudice which might 
result from the application of Customs for
malities of which they are ignorant. 

The Contracting States agree that no Cus
toms regulations shall be enforced before such 
regulations have been published, either in the 
Official Journal of the country concerned or 
through some other suitable official or private 
cwtnnel of publicity. 

This obligation to publish in advance 
extends to all matters affecting tariffs and im
port and export prohibitions or restrictions. 

In cases, however, of an exceptional nature, 
when previous publication would be likely to 
injure the essential interests of the country, 
the provisions of the second and third para
graphs of this Article will lose their obligatory 
force. In such cases, however, publication 
shall, so far as possible, take place simul
taneously with the enforcement of the measure 
in question. 

Art. 5. Every Contracting State whose 
tariff has been modified bv successive addi
tions and alterations effecting a considerable 

number of articles shall publish a complete 
statement, in an easily accessible form, of all 
the duties levied as a result of all the measures 
in force. 

For this purpose all duties levied by tho 
Customs authorities by reason of importation 
or exportation shall be methodically stated, 
whether they are Customs duties, supplement
ary, charges, taxes on consumption or circu
lation, charges for handling goods or similar 
charges, and in genera! all charges of any 
descript ion, it being understood that the above 
obligation is limited to duties or charges wh.ich 
are levied on imported or exported goods on 
behalf of the State and by reason of clearing 
goods through the Customs. 

The charges to which goods are liable being 
thus clearly stated, a clear indication shall be 
given in the case of taxes on consumption and 
other taxes levied on behalf of the State by 
reason of clearing goods throullh the Customs, 
whether foreign goods are subiect to a special 
tax owing to the fact that, as an exceptional 
measure, goods of the country of importation 
are not or are only partially liable to such 
taxes. 

The Contracting States undertake to take the 
necessary steps to enable traders to procure 
official information in regard to Customs tariffs, 
particularly as to the amount of the charges 
to which any given class of goods is liable. 

Art. 6. In order to enable Contracting States 
and their nationals to become acquainted as 
quickly as possible with all the measures 
referred to .in Articles 4 and 5 which affect 
their trade, each Contracting State undertakes 
to communicate to the diplomatie represen
tative of each other State, or such other re
presentative residing in its territory as may 
be designated for the purpose, all publications 
issued in accordance with the said Articles. 
Such communication wil! be made in duplicate 
and so soon as publication is effected. If 
no such diplomatie or other representative 
exists, the communication will be made to 
the State concerned through such channel as 
it may designate for the :purpose. 

Further, each Contractmg State undertakes 
to forward to the Secretariat of the Leagne 
of Nations, as soon as they appear, ten copies 
of all publications issued in accordance with 
Articles 4 and 5. 

Each Contracting State also undertakes to 
communicate, as soon as they appear, to the 
"International Office for the publication of 
Customs Tariffs" at Brussels, which is entrusted 
by the International Convention of July 5th, 
1890, with the translation and publication of 
such tariffs, ten copies of all Customs tariffs 
or modifications therein which it may esta
blish. 

Art. 7. The Contracting States undertake 
to take the most appropriate measures by 
their national legislation and administra
tion both to prevent the arbitrary or unjust 
application of their laws and regulations with 
regard to Customs and other similar matters, 
and to ensure redress by administrative, 
judicia! or arbitral procedure for those who 
maj" have been prejudiced by such abuses. 

All such measures which are at present in 
force or which may be taken hereafter shall 
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be published in the marmer provided by 
Artioles 4 and 5. 

Art. 8. Apart from oases in whioh their 
importation may be prohibited, and unless 
it is indispensable for the solution of the dispute 
that they should be produoed, goods whioh 
form the subject of a dispute as to the appli
oation of the Customs tariff or as to their 
origin, place of departure or value, must, at 
the request of the declarant, be at onoe plaoed 
at his disposal without waiting for the solution 
of the dispute, subject, however, to any mea
sures that may be neoessary for safeguardin~ 
the interests of the State. It is understooct 
that the refund of the amount deposited in 
respect of duties or the oanoellation of the 
undertaking ~ven by the declarant shall take 
place immediately upon the solution of the 
aispute, whioh must, in any oase, be as speedy 
as possible. 

Art. 9. In order _to indioate the progress 
whioh has been made in all matters relating 
to the simplifioation of the Customs and other 
similar formalities referred to in the preoeding 
Artioles, eaoh of the Contraoting States shall, 
within twelve months from the coming into 
force in its own oase of the present Convention, 
furnish the Seoretary-General of the League 
of Nations with a summary of all the steps 
whioh it has taken to effect suoh simplifi
oation. 

Similar summaries shall thereafter be fur
nished every three years and whenever re
quested by the Council of the League. 

Art. 10. Samples and specimens whioh are 
liable to import duty, and the importation of 
whioh is not prohibited, shall, when imported 
by manufaoturers or traders established in 
any of the Contraoting States, either in person 
or through the agency of commercial travellers 
be temporarily admitted free of duty to the 
territory of eaoh of the Contraoting States, 
subject to the amount of the import duties 
being deposited or seourity being given for 
payment if neoessary, 

To obtain this privilege, manufaoturers or 
traders and commercial travellers must oom
ply with the relevant laws, regulations and 
Customs formalities presoribed by the said 

tates; these laws and regulations may re
quire the parties oonoerned to be provided with 
an identity card. 

For the purpose of the present Artiole, all 
objeots representative of a speoified oategory 
of goods shall be oonsidered as samples or 
specimens, provided, first, that the said artioles 
are suoh that they can be duly identified on 
re-exportation, and seoondly, that the artioles 
thus imported are not of such quantity or 
value that, taken as a whole, they no Jonger 
oonstitute samples in the usual sense. 

The Customs authorities of any of the Con
traoting States shall reoognise as suffioient for 
the future identifioation of the samples or 
specimens the marks which have been affixed 
by the Customs authorities of any other Con
traotingjll3tate, provided that the said samples 
or specimens are aooompanied by a desoriptive 
list oertified by the Customs authorities of 
the Jatter State. Additional marks may, 
however, be affixed to the samples or specimens 
by the Customs authorities of the importiag 

country in all oases in whioh the Jatter cou
sider this additional guarantee indispensable 
for ensuring the identification of the samples 
or specimens on re-exportation. Exoept in 
the Jatter case, Customs verification shall be 
oonfined to identiiying the samples and deoiding • 
the total duties and charges to whioh they 
may eventually be liable. 

The period allowed for re-exportation is 
fixed at not less than six months, subject to 
prolongation by the Customs administration 
of the importin$ country. When the period 
of graoe has expired, duty shall be payable on 
samples whioh have not been re-exported. 

The refund of dut,ies paid on importation, 
or t.he release of the seourity for payment of 
these duties, shall be effected witnout delay 
at any of t.he offices situated at the frontier 
or in the interior of the country whioh possess 
the nooessary authority, and subject to the 
edduotion of the duties payable on samples or 
specimens not produoed for re-exportation. 
The Contraoting States shall publish a list 
of the offices on which the said authority has 
been oouferred. 

Where identity cards are required, they 
must conform to the specimen annexed to this 
Artiole and be delivered by an authority desig
nated for this purpose by the State in whioh 
the manufaoturers or traders have their busi
ness headquarters. Subject to reoiprooity, no 
oonsular or other visa shall be required on 
identity oards, unless a State shows that such 
a requirement is rendered necessary by special 
or exoeptional ciroumstanoes. When a visa 
is required, its oost shall be as low as pos
sible and shall not exoeed the oost of the 
service. 

The Contraotin$ States shall, as soon as 
possible, oommumcate direct to each other, 
and also to the Seoretariat of the League of 
Nations, a list of the authorities reoognised 
as competent to issue identity oards. 

Pending the introduotion of the system 
defined above, faoilities at present granted by; 1 

States shall not be ourtailed. . 
The provisions of the present Artiole, exoept 

those referring to identity cards, shall be appli
cable to samples and specimens whioh are 
liable to import duties and the importation 
of whioh is not prohibited, when imported by 
manufaoturers, traders, or commercial tra
vellers, established in any of the Contraoting 
States, even if not aooompanied by the said 
manufaoturers, traders, or commercial tra.
veilers. 

[SPECIMEN.] 

[NAME OF STATE.] 

( I ssuing office.) 

IDENTITY CARD FOR COMMERCIAL 
TRA VELLERS. 

Valid /or twelve moruhs including the day of issue. 

Good for _____ N°. of identity card ____ _ 
It is hereby oertified that the bearer of 

this card 
M. , born at ___ _ 
living at ____ N°. __ Street ____ _ 
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; s the owner of 1 

at 
for the purpose of trade _______ _ 

(or) is a commercial traveller{the firms of 
employed by the firm of __ _ 

at 

{ 
possess 1 

which ------------
possesses 

for the purposes of trade _______ _ 

The bearer of this card intends to solicit 
orders in the above-mentioned countries and 
to make purchases for the firm(s) referres to. 
It is hereby certified that the said firm(s) is 
(are) authorised to carry out its (their) business 
and trade at ............ - .. -· and that it pays (they pay) 
the taxes, as provided by law, for that purpose. 
--··,the ______ 19 __ ... _ 

Signature of the head of the firm(s) 

Description of the bearer. □ 
Age ·-------
Height ·------
Hair ·-------
Special marks . 

Signature of the bearer. 

Art. ll. The Contracting States shall 
reduce as far as possible the number of cases 
in which certificates of origin are required. 

In accordance with this principle, and sub. 
ject to the understanding that the Customs 
Administrations will retain fully the right of 
verifying the real origin of goods and con• 
sequently amo the power to demand, in spite 
of the production of certificates, any other 
proof they may deern necessary, the Contrac
ting States agree to comply w:ith the following 
provisions : 

1. The Contracting States shn,11 take steps 
to render as simpte and equ:itable as possible 
the procedure and formalities connected with 
the issue and acceptance of certificates of 
origin, and they shall bring to the notice of 
the public the cases in which such certificates 
are requ:ired and the conditions on which they 
are issued. 

2. Certificates of origin may be issued not 
only by the official authorities of the Contrac. 
ting States, but also by any ot,her organ:isa• 
tions which possess the necessary authority 
and offer the necessary guarantees and are 
previously approved for this purpose by each 
of the States concerned. Each Contracting 
State shall communicate as soon as possible 
to the Secretariat of the League of Nations 
a list of organisations which it has designated 
for the purpose of delivering certificates of 
origin. Each State retains the right of with• 
drawing its approval from any organisation 
which has been so noti.fied to it, if it is shown 
that such organ:isation has issued certificates 
in an improper marmer. 

1 State the articles or nature of the tra.de. 
N.B. - The first entry should only be com

pleted for heads of commercial or manufac
turing businesses. 

3. In cases where goods are not imported 
direct from the country of origin, hut are 
forwarded through the territory of a third 
contracting country, the Customs admin:i&tra
tions shall accept the certificates of origin 
drawn up by the approved organ:isations of 
the third contracting country, retraining, 
however, the right to satisfy themselves that 
such certificates are in order in the sa.me man
ner as in the case of certificates issued by the 
country of origin. 

4. The Customs administrations shall not 
require the production of a certificate of origin : 

a. In cases where the person concerned 
renounces all claim to the benefit of a 
régime which depends for application 
upon the production of such a certificate. 

b. When the nature of the goods 
clearly establishes their origin, and an 
asreement on this subject has been pre
v10usly concluded between . the States 
concerned; 

c. When the goods are accompan:ied by 
a certificate to the effect that they are 
entitled to a regional appellation, pro
vided that this certificate has been issued 
by an organisation designated for this 
purpose and approved by the importing 
State. 

5. If the law of their respective countries 
permits, and subject to reciprocity, Cu toms 
admin:istrations shall : 

a. Except in cases where abuse is 
suspected, dispense with proof of origin 
in regard to imports which are man:ifestly 
not of a commercial nature, or which, 
although of a commercial nature, are of 
small value ; 

b. Accept certificates of origin issued in 
respect of goods which are not exported 
immediately, /rovided that such goods 
are despatche within a period of either 
one month or two months, according as 
the exporting country and the country 
of destination are or are /not contiguous ; 
this period may be extended, provided that • 
the reasons given for the delay in com
pleting the transport of the goods appear 
satisfactory. 

6. When, for any sufficient reason, the 
importer is unable to produce a certificate of 
origin when he imports his goods, the Customs 
autborities may grant him the period of grace 
necessary for the production of this document, 
subject to such conditions a~ they may judge 
necessary to guarantee the charges which may 
eventually be payable. Upon the certificate 
being subsequently produced, the charges 
which may have been paid, or the amount 
pa.id in excess, shall be refunded at the earliest 
possible moment. 

In applying the above provision, such con
ditions as may result from the exhaustion of 
the quantities which may be imported under 
a rationing system shall be taken into account. 

7. Certificates may be in either the language 
of the ·importing country or the language of 
the exporting country, the Customs authorities 
of the importing country retaining the right 
to demand a translation in case of doubt as 
to the effect of the document. 

8. Certificates of origin shall not in prin-
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ciple req uire a consular visa, particularly, when 
they originate from the Customs administra
tions. If, in exceptional cases, a consular visa 
is required, the persons concerned may at 
their discretion submit their certi.ficates of 
origin either to the Consul of their district 
or to the Consul of a neighbouring district 
for a visa. The cost of the visa must be as 
low as possible, and must not exceed the cost 
of issue, especially in the case of consignments 
of small value. 

9. The provisions of the present Article 
shall apply to all documents used as certifi
cates of origin. 

Art. 12. The documents known as "Con
,sular invoices" will not be required, unless 
their production is necessary either to establish 
the origin of the goods imported in cases where 
the ongin may affect the conditions under 
which the goods are admitted, or to ascertain 
the value of the latter in the case of an ad 
valorem tariff, for the application of which the 
commercial invoice would not suffice. 

The form of Consular invoices shall be 
simplified so as to obviate any intricacies or 
difficulties and to facilitate the drawing up 
of these documents by the branch of trade 
concerned. 

The cost of a visa for Consular invoices shall 
be a fixed charge, which should be as low as 
possible ; the number of copies of any single 
invoice required shall not exceed three. 

Art. 13. Where the régime applicable to 
any class of imported goods depends on the 
fulfilment of particular technica! conditions 
as to their constitution, purity, quality, sani
tary condition, district of production, or 
other similar matters, the Contracting States 
will endeavour to conclude agreements under 
which certificates, stamps or marks given or 
affixed in the exporting country to guarantee 
the satisfaction of the said conditions will be 
accepted without the goods being subjected 
to a second analysis or other test in the country 
of importation, subject to special guarantees 
to be taken where there is a presumption that 
the req uired conditions are not fulfilled. The 
importing State should be afforded every 
guarantee as to the authorities appointed to 
issue the certificates and the nature and stan
dard of the tests applied in the exporting 
country. The Customs administrations of the 
importing State should also retain the right 
to make a second analysis whenever there are 
special reasons for doing so. 

To facilitate the genera! adoption of such 
agreements, it would be useful that they 
should indicate : 

a. The methods to be uniformly adop
ted by all laboratories appointed to make 
analvses or other tests, these methods 
being open to revision from time to time 
at the request of one or more of the States 
parties to suc~ agreements : 

b. The nature and standard of the tests 
to be carried out in each of the States 
parties to such agreements, due care 
being taken that the standard of purity 
requrred for the various products is fixed 
in such a way as not to be tantamount 
to virtual prohibitior. 

Art. 14. The Contracting States shallcon
sider the mo t appropriate methods of sim
plifying and mal<lng more uniform and reaso
nable, whether by means of individual or 
concerted action, the formalities relating to 
the rapid passage of goods through the Cus
toms, the examination of travellers' luggage, 
the system of goods in bond and warehousing 
charges, and the other matters dealt with 
in the Annex to this Article. 

In giving effect to this Article, the Contrac
ting States will extend favourable consideration 
to the recommendations contained in that 
Annex. 

Annex to article 14. 

A - RAPID PASSAGE OF Goons THROUGH THE 
OUSTOMS. 

Organisation and working of the service. 
1. In order to avoid congestion at certain 

frontier Customs Offices, it is desirable that 
the practice of clearing goods at inland offices 
or warehouses should be encouraged whenever 
domestic regulations, transport conditions and 
the nature of the goods permit of this being 
done. 

2. It is desirable that, unless abuse is sus
pected, and subject t-0 the rights of States 
under their own legislat.ion, the.lead or other 
Customs seals affixed by a State to goods which 
are in transit or on their way to warehouses 
should be recognised and respected by other 
States, apart from the right of the latter to 
affix new Customs marks in addition to the 
lead or other seals. 

Passage of goods through the Gustoms. 
3. It is desirable that the States should, 

as far as is po'ssible, but without prejudice to 
their right to levy special charges : 

a. facilitate the cleà.ring of perishable 
goods outside ordinary office hours and 
on days other than worl<lng davs ; 

b. authorise, as far as their legislation 
permits, the lading and unlading of vessels 
and boats outside the ordinary Customs
House worl<lng days and office hours. 

Facilities granted to persona declaring goods. 
4. I t is desirable that the consignee should 

always be free, except in so far as otherwise 
provided by Article 10 of the Berne Conven
tion of October 14th, 1890, regarding the Car
riage of Goods by Rail, which was amended 
by the Berne Convention of September 19th, 
1906, to deciare, in person, goods in a Customs 
Office, or to cause this declaration to be made 
by some person designated by him. 

5. It is desirable, wherever it is considered 
that such a system could usefully be employed, 
to adopt a printed form, including the Customs 
declaration, to be filled in by the party con
cerned, the certi.ficate of veri.fication, and, if 
the country in question regards it as advisable, 
the receipt for the payment of the import 
duties. 

6. It is desirable that States should re
frain, so far as J?OSsible, from inflicting severe 
penalties for tnfling infractions of Customs 
procedure or regulations. In particular, if 
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an act of omission or an error has been com
mitted which is obviously devoid of any 
fraudulent intent and which can easily be put 
right, in respect of cases in which the pro
duction of documents is required for the 
clearing of goods through the Customs, any 
fine which may be imposed should be as small 
as possible so as to be as little burdensome as 
possible and to have no character other than 
that of a forma! penalty, i .e. a simple warning. 

7. Consideration should be given to the 
possibility of using postal money-orders or 
cheques, against security of a permanent 
character, of the payment or guarantee of 
Customs duties. 

8. It is desirable that the Customs autho
rities should as far as possible be authorised, 
when the identity of the goods can be esta
blished to their satisfaction, to refund on re
exportation of goods the duties paid. on their 
importation, provided that they have re
mained continuously under the supervision of 
the Customs authorities. It is also desirable 
that no export duties should be imposed when 
such goods are re-exported. 

9. Suitable measures should be taken to 
avoid all delay in the passage through the 
Customs of commercial catalogues and other 
printed matter of the same kind intended for 
advertisement when they are sent by post or 
packed with the goods to which they refer. 

10. It is desirable, in cases in which cer
tain documents necessary for purposes of 
Customs formalities must bear the visa of 
a consulate or other authority, that the office 
which grants the visa should endeavour so 
far as possible to keep the hours of business 
which are habitual in the commercial circles 
of the locality in which such office is situated ; 
it is also desirable that charges for attendances 
out of office hours, whert levied, should be 
fixed at as reasonable a figure as possible. 

B. - EXAMINATION OF BAGGAGE. 

11. It is desirable that the practice of 
examining hand baggage in trains consisting 
entirely of corridor stock, either en route or 
when the train stops at a frontier station, 
should if possible be generally applied. 

12. It is desirable that the practice re
commended in paragraph 11 above as regards 
the examination of travellers' baggage should, 
as far as possible, be extended to journeys 
by sea and on rivers. The examination should, 
as far as practicable, be carried out on board 
ship, either during the voyage, when the crossing 
is not long, or on the ship's arrival in port. 

13. It is desirable that notices should be 
posted on the Customs-House premises and, 
as far as possible, in railway carriages and on 
boats, stating the · charges and du ties payable 
on the chief articles which travellers usually 
carry, and also a list of the articles the im
portation of which is prohibited. 

C . - TREATMENT OF Goons IN W AREHOUSES 
AND WAREHOUSING CHARGES. 

14. It is desirable that States in which 
such institutions do not already exist should 
establish or approve the establishment of so 
called "constructive" and "special" warehouses, 
which might be used for goods requiring special 

care on account of their peculiar character. 
15. It is desirable that warehouse charges 

should be drawn up on a reasonable basis 
so as to be as a rule no more than sufficient 
to cover ~eneral expenses and interest on the 
capita! laid out. 

16. It is desirable that all persons having 
goods in warehouses should be allowed to 
withdraw damaged goods ; the Jatter should 
be either destroyed in the presence of the 
Customs officials or returned to the consignor 
without the payment of any Customs duties. 

D. - Goons SHOWN ON THE MANIFEST BIJT 
NOT LANDED. 

17. It is desirable that the payment of 
import duties should not be required in the 
case of gQods which, although they are shown 
on the manifest, are not actually introduced 
into the country, provided that sufficient 
evidence of the fact is furnished either by the 
carrier or by the captain within a time-limit 
fixed by the Customs authorities. 

E. - ÜO-OPERATION OF THE SERVICES 
CONCERNED. 

18. It is desirable to develop the system 
of international railway stations and to obtain 
effective co-operation among the various 
national organisations established therein. 

It would also be advisable to establish the 
closest possible concordance between the 
functions and office hours of the corresponding 
offices of two contiguous countries, whether 
in the case of roads, rivers or railways. The 
practice of establishing the Customs offices 
of contiguous countries in the same place, and, 
if feasible, even in the same building, should 
if possible be made genera!. 

With a view to carrying out the recomman
dations contained in the present Section E, 
it is desirable that an international conference 
should be convened, in which representatives 
of all the administrations and organisations 
concerned should take part. 

Art. 15. E a.ch of the Contracting States 
undertakes, in return for adequate guarantees 
on the part of the transport agents, and subject 
to legal penalties in case of fraud or illegal 
importation, to allow baggage registered from 
the place of despatch abroad to be forwarded 
as of right, and without a Customs exami
nation at the frontier, to a non-frontier Cus
toms office in its territory, if such office is 
qualified for this purpose. The Contracting 
States shall publish lists of Custom0 office• thus 
qualified. It i~ understood that the traveller 
will have the choice of declaring his baggage 
at the first office of entry. 

Art. 16. The Contracting States, while 
reserving all their rights in respect of their 
own system of law regarding temporary im
portation and exportation, will be guided as 
far as possible by the principles laid down 
in the Annex to this Article as regards the 
regime to be applied to goods which are im
ported or exported in order to undergo a 
ma.nufacturing process, to articles intended 
for exhibitions of a public character, whether 
for industrial, commercial, artistic or scien
tific purposes, to apparatus and articles em-
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ployed for experiments or demonstrations to 
touring ~ehicles, or furniture vans, to samples, 
to packmg-cases and wrappings, to goods 
exported subjeco to an undertakrng that they 
w11l be returned, and to other goods of a ~imi
lar kind. 

Annex to Artice 16. 

1. It is desirable that the provisions of 
~aws and regulations rela'ing to temporary 
1mportat10n and exportation shall be simplified 
as far as circumstances allow, and sball be 
ma~e public in the manner provided for in 
Art1cles 4 and 5 of the present Convention. 

2. lt is desirable that the measures of 
app!ication should so far as possible form the 
sub3ect of genera! regulations, in ordei· that 
the persons or firms concerned may be.acquain
ted with and able to take advantage of them. 

~- lt is desirable that the procedure adop
ted for the idt:ntification of goods should be 
as simple as possible, and that for this pur
pose: 

a. the guarantee afforded by the 
presence on the articles of marks affixed 
by the Customs administrations of other 
States should be taken into consideration ; 

b. the system of iclentification by 
specimens or samples, by drawings or by 
complete and detailed descriptions should 
be instituted. especially in cases in which 
the aflixing of marks is impossible or 
offers disadvantages. 

4. lt is desirable that the formalities in 
connection both with declaration and veri
fication should be carried out not only in the 
frontier offices but also in anv offices sit,uated 
in the intcnor of the country "tmncernerl which 
possess the necessary authority. 

5. It is desirable that an adequate time
limit should be allowed for the execution of 
undertakings which involve temporary im
portation or exportation, and that due consi
deration should be given to any unforeseen 
circumstances which may delay their execution, 
and the time-limit prolonged in case of need. 

6. It is desirable that guarantees should 
be accepted in the form either of properly 
secured honds or of payments in casli. 

7. It is desirable that the seourity given 
should be refunded or re]p,asecl as soon as all 
the obligations wbich bad been oontracted 
have been fu]filled. 

Art. 17. The present Convention does not 
prejudice exceptional measures of a genera! 
or particular character which a Contracting 
State may be obliged to take in the event of 
~n emergenoy affecting the safety or vita! 
mterests of the country, it being understood 
that the principle of the equitable treatment 
of commerce must be observed to the utmost 
possible extent. Nor does it prejudice the 
measures which Contracting States may take 
to ensure the health of human beings, animals 
or plants. 

Art. 18. The pre ent Convention does not 
impose upon a Contracting State any obliga
tions conflicting with its rights and duties as 
a Member of the League of Nations. 

Art. 19. The coming into force of the pre
sent Convention wil! not a-brogate the obli-

gations of Contracting States in relation to 
Customs regulations under Treaties, Conven
tions or Agreements concluded by them be
fore November 3rd, 1923. 

In consideration of such agreements being 
kept in force, the Cont-raoting States under
take, so soon as circumstances permit, and 
in any case on the termination of the agree
ment, to introduce into agreements so kept 
in force which contra.vene the provisions of 
the present Convention the modifications re
quir~d. to bri?g th~m into harmony with such 
provis10ns ; 1t bemg understood that this 
obligation is not applicable to the provisions 
of the treaties wh10h terminated the war of 
1914--1918, and which are in no wise affec
ted by the _present Convention. 

Art. 20. In conformity with Artiole 23 (e) 
of the Covenant of the League of N ations, any 
Contracting State which can establish a good 
case against the application of any provision 
of the present Convention in some or all of 
its territory, on the ground of the grave econo
mie situation arising out of the acts of devasta
tion perpetrated on its soil during the war of 
1914--1918, shall be deemed to be relieved 
temporarily of the obligations arising from 
the application of such provision, it being 
understood that the principle of the equitable 
treatment of commerce, which is accepted as 
binding by the Contracting States, must be 
observed to the utmost possible extent. 

Art. 21. It is understood that the present 
CQilvention must not be interpreted as regu
lating in any way right~ and obligations inter 
se of territories forming part or placed under 
the protection of the same sovereign State, 
whethcr or not the e territories are indivi
dually Contracting States. 

Art. 22. Should a dispute arise between two 
or more · Contracting States as to the inter
pretation or application of the provisions of 
the present Convention, and should such 
dispute not be settled either directly between 
the parties or by the employment of any other 
means of reaching agreement, the parties to 
the dispute may, before resorting to any 
arbitral or judicia! procedure, submit the 
dispute, with a view to an amioable settlement, 
to such technica! body as the Counoil of the 
League of Nat-ions may appoint for this pur
pose. This body will give an advisory opinion 
after hearing the'Jarties and effecting a meeting 
between them · necessary. 

The advisory opinion given by the said 
body will not be binding upon the parties to, 
the d:ispute unless it is accepted by all of them, 
and they are free either after resort to suc 
procedure or in lieu thereof to have recourse 
to any arbitral or judicia! procedure which 
they may select, including · reference to the 
Permanent Court of International Justice as 
regards any matters which are within the 
competence of that Court under its Statute. 

If a dispute of the nature r!Jferred to in the 
first · paragraph of this Article should arise 
with regard to the interpretation or appli
cation of paragraphs 2 or 3 of Article 4, or 
Article 7, of the present Convention, the parties 
shall, at the request of any of them, refer the 
matter to the decision of the Permanent Court 
of International Justice, whether or not there 
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has previously been recourse to the :procedure 
prescribed in the first paragraph of th1s Article. 

The adoption of the procedure before the 
body referred to above or the opinion given 
by it will in no case involve the suspension of 
the measures complained of ; the same will 
apply in the event of proceedings being taken 
before the Permanent Court of International 
Justice, unless the Court decides otherwise 
under Article 41 of the Statute. 

Art. 23. The present Convention, of which 
the French and English texts are both authen
tic, shall bear this day's date, and shall be 
open for signature until October 31st, 1924, 
by any State represented at the Conference 
of Geneva, by any Member of the League of 
Nations and by any States to which the Coun
cil of the League of Nations shall have com
.municated a copy of the Convention for this 
purpose. 

Art. 24. The present Convention is subject 
to rati.fication. The instruments of rati.fication 
shall be deposited with the Secretary-General 
of the League of Nations, who shall notify 
their receipt to the Members of the League 
which are signatories of the Convention and 
to the other signatory States. 

Art. 25. After October 31st, 1924, the 
present Convention may be acceded to by 
any State represented at the Conference 
referred to in Article 23 which has not signeà 
the Convention, by any Member of the League 
of Nations, or hy any State to which the Coun
cil of the League of Nations shall have com
municated a copy of the Convention for this 
purpose. 

Accession shall be effected by an instrument 
communicated to the Secretary-General of the 
League of Nations to be deposited in the ar
chives of the Secretariat. The Secretary
General shall at once notify such deposit to 
all the Members of the League of Nations 
signatories of the Convention and to the other 
signatory States. 

Art. 26. The present Convention will not 
come into force until it has been ratified by 
five Powers. The date of its coming into 
force shall be the ninetieth day after the re
ceipt by the Secretary-General of the League 
of N ations of the fifth rati.fication. Thereafter, 
the present Convention wil! take effect in the 
case of each Party ninety days after the re
ceipt of its ratification or of the notification 
of i ts accession. 

In compliance with the provisions of Article 
18 of the Covenant of the League of N ations, 
the Secretary-General wil! register the present 
Convention upon the day of its coming into 
force. 

Art. 27. A special record shall be kept by 
the Secretary-General of the Lea.gue of Nations 
showing which of the Parties have signed, 
ratified, acceded to or denounced the present 
Convention. This record shall be open to 
the Members of the League at all times ; it 
shall be pu blished as of ten as possible, in ac
cordance with the directions of the Council. 

Art. 28. The present Conventio~ may be 
denounoed by an instrument in writing ad
dressed to the Secret,ary-General of the League 
of Nations. The denunciation shall become 
effective one year after the date of the receipt 
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of the instrument of denunoiation by the 
Secretary-General, and shall operate only in 
respect of the Member of the League of Nations 
or State which makes it. 

The Secretary-General of the League of 
Nations shall notify the receipt of any such 
denunciations to all the Members of the League 
of ations signatories of or adherents to the 
Convention and to the other signatory or 
adherent States. 

Art. 29. Any State signing or adhering to 
the present Convention may deciare, at the 
moment either of its signature, ratification or 
accession, that its acceptance of the rresent 
Convention does not include any or al of its 
colonies, overseas possessions, proteotorates, 
or overseas territories under its sovereignty or 
authority and may subsequently adhere, in 
conformity with the provisions of Article 25, 
on behalf of any such colony, overseas posses
sion, protectorate or territory excluded by 
such declaration. 

Denunciation may also be made separately 
in respect of any such colony, overseas posses
sion, protectorate or territory, and the pro
visions of Article 28 shall apply to any such 
denunciation. 

Art. 30. The Council of the League ' of 
Nations is requested to consider the desira
bility of summoning a Conference for the 
purpose of revising the present Convention 
if requested by one-third of the Contracting 
States. 

ln faith whereof the above-named Pleni
potentiaries have signed the present Con
vention. 

Done at Geneva, t he third day of November 
one thousand nine hundred and twenty-three, 
in a single copy, which will remain deposited 
in the archives of the Secretariat of the League 
of Nations; certi.fied copies will be transmitted 
to all the States represented at the Conference. 
Gerrnany: WILLY ERNST. 
Austria: E. PFLÜGL. 
Belgium: J. BRUNET. 

A. JANSSEN. 
Brazil : J . A. BARBOZA CARNEIRO. 
British Ernpire: H. LLEWELLYN SMITH. 
Union of South A/rica: 

H. LLEWELLYN SMITH. 
Aiistralia: C . A. B. CAMPION. 
New Zealand: J. ALLEN. 

I hereby declare tbat .my signature 
lncludes the Mandatlld Territory of Wes
tern Samoa. 

India : 
Bulgaria: 
Ohile: 
China: 

-Denmarlc : 
Egypt: 

Spain: 
Finland : 

France: 
Greece: 

Hungary : 
Italy : 
Japan : 

HARDINGE OF PENSHURST. 
D. Mi:KOFF. 
JORGE B ucHANAN. 
J. R. LOUTSENGTSIANG. 
A . ÛLDENBURG. 
T. C. MACAULAY. 
A. ABDEL KHALEK. 
EMILIO DE PALACIOS. 
NIILO A. MANNIO. 
URHO TOIVOLA. 
E. BOLLEY. 
V. COLOCOTRONIS. 
D. CAPSALI. . 
F. DE PARCHER. 
CARLO PuGLIESI. 
Y. SUGIMURA. 
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Lithuania: DOBKEVICIUS. 
DR. P. KARVELIS . 

Luxemburg: OH. G. VERMAIRE. 
French Protectorate of Morocco: 

Norway: 
P. SERRA. 
FRIDTJOF NANSEN. 
R. V. ÜABALLERO. Paraguay: 

The NeJherlands: 
With reference to Article 29 of the 

Con,entinn, I have the honour to declare 
that, although the Netherlands Govern
ment only acceps the Convention in reepect 
of its European terrltories, it does not 
def!nit.ely retuse its adh!l'lion 88 regards 
its overseas possessions. The Netherlands 
Government wishes, however, to postpone 
such adhesion, and reserves the right sub
sequently to adhere in respect of all or 
any of its overeeas posses,:ions. 

E. MENTEN. 

For the overROOS territories : Netherlands 
India,, Surinam and Curaçao. 

Poland: 
W. D OUDE VAN TuooSTWIJK. 
J. MODZELEWSKI. 

Portugal: A. M. BARTHOLOMEU FERREIRA. 
Roumania: 

On behalf of the Royal Roumaman 
Government I make the sa.me reAervations 
88 the.se formnlated by the otber Govern
ment.q and lnserted in Alticle !i of the 
Protocol, anrl I would add that the Royal 
Government understands that Article 22 
of. the Convention confcrs the right to have 
recourre to the procedure provided for in 
tbi~ Article for questions of a genera! nature 
solely on the High Contracting Parties, 
private persona being only entitled to 
appeal to their own judicia! authorities 
in care any dispute arises with the autho
rities of the Kingdom. 

. P. ÜOMNÈNE . 
Kingdom of the Serbs, Oroats and Slovenes: 

Siam: 
Sweden: 
Switzerland : 

.RADMlLO BOUYDITCR. 
Dr. V ALDEMAR LOUNATCHEK. 
PRYA SANPAKITCR PREECRA. 
HJ. BRANTING. 
H äUSERMANN. 
E. LEUTÉ. 

Ozechoslovakia : J. DvORACEK. 
D. ScnöNBACR. 

Regency of Tunis (French Protectorate): 
ODE. 

Uruguay: E. E. BUERO. 

PROTOCOL to the international convention 
relating to the simplification of customs 
formalities. 

At the moment of signing the Convention 
of to-day's date relating to the simplification 
of Customs formalities, the undersigned, duly 
authorised, have agreed as follows : 

l. It is understood that the obligations of 
the Contracting States under the Convention 
referred to above do not in any way affect 
those which they have contracted or may in 
future contract under internat ional treaties 
or agreements relating to the preservation of 
the health of human beings, animals or plants 
(particularly the International Opium Con
vention), the protection of public merals or 
international security. 

2. As regards the application of Art,icle 3, 
the obligation accepted by Canada binds only 
the Federal Government and not the Provincial 

Governments, wruch, under the Constitution, 
possess the power ·of prorubiting or restricting 
the importation of certain products into their 
territories. 

3. As regards the application of Articles 4-
and 5, the acceptance of these Articles by 
Brazil and Canada only involves, in the case 
of these States, the responsibility of the Federal 
Government to the extent to which the measures 
relating to tariffs or regulations referred to in. 
those Articles are taken by itself, and without 
its assuming any responsibility as regards such 
measures taken by the States or Provinces 
under rights conferred on them by the Con
stitution of the country. 

4. In regard to the application of Article 4 
and of the second paragraph of Article 5, the 
undertaki.ng entered into by Germany does not 
entail any obligation on her part to publish 
certain tri.fling taxes which she collects or 
certain special formalities which she applies, but 
which are not imposed by her but by Federal 
States or by local authorities. 

5. As regards the application of Article 11, 
the Contracting States recognise tbat the rules 
which they have established constitute the 
minimum guarantees which all the Contracting 
States may claim, and do not exclude the 
voluntary extension or adaptation of such 
rules by bilateral or other agreements volun
tarily concluded between the said States. 

6. In view of the special circumstances 
in which they are placed, the Governments. 
of Spain, Finland, Poland and Portugal have 
stated that they reserve the right of excepting 
Article 10 at the time of ratification and that 
they will not be bound to apply the said Article 
until after a period of five years from this day . 

A similar declaration has been made by 
the Governments of Spain, Greece and Portugal 
in respect of paragraph 8 of Article 11 of tbe 
Convention, and by the Governments of Spain 
and Portugal in respect of paragraph 3 of the 
same Article. The Government of Poland 
has made a similar declaration in respect of 
the application of the whole of the same Article, 
with the exception of paragraphs l, 2, 4, 5, 
7 and 9, which it agrees to apply as lrom the 
coming into force in its own case of the said 
Convention. 

The other Contracting States, while stating 
their acceptance of the reserves so formulated, 
deciare that they wil] not be bound, in regard 
to the States wruch have made the said reserves, 
as regards the matters to which they relate, 
until the provisions in question are applied by 
the said States. 

Any exceptions wruch may subsequently be 
formulated by other Governments, at the time 
of their ratification or accession, ,vith reference 
to Article 10, Article 11, or any particular 
provisions of those Articles, shall be accepted, 
for the period referred to in the first paragraph 
above, and subject to the conditions laid down 
in the third paragraph, if the Council of the 
League of Nations so decides after consulting 
the technica! body mentioned in Article 22 
of the Convention. 

The present Protocol will have the same 
force, effect and durn '.i'ln as the Convention 
of to-days' date, of wruch it is to be considered 
as an integral part. 
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In faith whereof the above-named Pleni
potentiaries have signed the present Protocol. 

Done at Geneva, the third day of November 
one thousand nine hundred and twenty-three 
in a single copy which wil] remain deposited 
in the archives of the Secretariat of the League 
of Nations; certified copies wil! be transmitted 
to all the States represented at the Conference. 

Germany: 
Austria: 
Belgium: 

WILLY ERNST. 
E. PFLÜGL.· 
J. BRUNET. 
A. JANSSEN. 

Brazil : J. A. BARBOZA CARNEIRO. 
British Empire: H. LLEWELLYN SMITH. 
Union of South Africa : 

H. LLEWELLYN SMITH. 
Australia: C. A. B. CAMPION. 
New-Zealand: J. ALLEN. 

I hereby declare that my ~ignature 
lnclude<, the 111andated Territory of We'ltern 
Samoa. 

India : 
Bulgaria: 
Ghile: 
China: 
Denmark: 
Egypt: 

Spain: 
Finland: 

France: 
Greece: 

Hungary: 
ltaly: 
Japan: 
Lithuania: 

HARDINGE OF PENSHURST. 
D. MlKOFF. 
JORGE BUCHANAN. 
J. R. LOUTSENGTSIANG. 
A. ÛLDENBURG. 
T. C. MACAULAY. 
A. ABDEL KHALEK. 
EMILIO DE PALACIOS. 
NIILo A. MANNio. 
URHO TorvOLA. 
E. BoLLEY. 
V. CoLOCOTRONIS. 
D. CAPSALI. 
F. DE PARCHER. 
CARLO PUGLIESI. 
Y. SuoIMURA. 
DOBKEVICIUS. 
Dr. P . KARVELISl 

Luxemburg: CH. G. VERMAIRE. 
French Protectorate of Morocco: 

P. 8ERRA. 
Norway: FRIDTJOF NANSEN. 
Paraguay:. R. V. CABALLERO. 
The N etherlands : 

Subject to the reeervation lndicated in 
the Convention. 

E. MENTEN. 
For the overeeas territories of the King

dom : Nethedands Indies, Snrinam and 
Curaca.o. 

W. DouDE VAN TROOSTWIJK. 
Poland: J. MODZELEWSKI. 
Portugal: A. M. BARTHOLOMEU FERREIRA. 
Roumania: 

Subject to the re!!fil"Vatlons made and 
explanat.ions glven when the Conventlon 
was signed. 

N . P. CoMNÈNE. 
K ingdom of the Serbs, Groats and Slovenes : 

Siam: 
Sweden: 
Switzerland : 

RADMILO BOUYDITCH. 
Dr. V ALDEMAR LOUNATCHEK. 
PHYA SANPAKITCH PREECHA. 
H ,T. BRANTING. 
HäUSERMANN. 
E. LEUTÉ. 

Gzechoslovakia: J. DvoRACEK. 
D. ScH;;NBACH. 

Regency of Tunis (.French Protectorate): 
ÛDE. 

Uruguay: E. E. BUERO. 

26 Maart 1925. WET, houdende goedkeuring 
van de voorloopige regeliJ:!.i der handels
betrekkingen tusschen 1V ederland en 
Litauen op 10 Juni 1924 te Kowno tot stand 
gekomen, door wisseling van nota's tus
schen Harer Majesteits Gezant te Kopen
hagen en den Minister van Buitenlandsche 
Zaken van Litauen. S. 119. 

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

dat de voorloopige regeling der handelsbetrek
kingen tusschen Nederland en Litauen, op 
10 Juni 1924 te Kowno tot stand gekomen 
door wisseling van nota's tusschen Harer 

· Majesteits Gezant te Kopenhagen en den 
Minister van Buitenlandsche Zaken van 
Litauen, ingevolge artikel 58 der Grond.vet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De voorloopige regeling ·der handels

betrekkingen tusschen Nederland en Litauen, 
op 10 Juni ,1924 te Kowno tot stand gekomen 
door wisseling van nota's tusschen Harer 
Majesteits Gezant te Kopenhagen en den 
Minister van Buitenlandsche Zaken van 
Litauen, van welke not.a's afdrukken nevens 
deze wet zijn gevoegd, wordt goedgekeurd. 

Art. IL Deze wet treedt in werking met 
ingitng van den dag, volgende op dien vau 
hare afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 26sten Maart 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Min. van Binnenl. Za,ken en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUOK. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
De 1l1inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

AfLBERSE. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 14 April 1925.) 

République de Lithuanie. 

Ministère des Affaires Etrangères. 

Kaunas, Ie 10 juin 1924. 
Excellence, 

I. Les Gouvernements lithuanien et néer
landais désirant développer les relations com
merciales entre la Lithuanie et les Pays-Bas, 
j'ai l'honneur d'informer Votre Excellence 
que le Gouvernement de Lithuanie est disposé 
à garantir, à la réserve des restrictions expri
mées aux paragraphes 6, 7 et 8 de la présente 
et à condition de réciprocité, aux ressortissants 
néerlandais, aux soCJétés néerlandaises (ano
nymes et autres) commerciales, industrielles 
et financières, y compris les compagniP,s de 
navigation, et aux produits du sol et de !'indu
strie des Pays-Bas, dans Ie territoire lithuanien 
un traitement sous tous les rapports au moins 
aussi favorable que celui, accordé ou à accorder 

Son Excellence 
Monsieur Willem L. F. C. Chevalier de Rappard, 
Envoyé Extraordinaire et J1 inistre Plénipoten
tiaire des Pays-Bas, à Gopenhague. 

17* 
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aux ressorti ssants, aux sociétés et aux produits 
du sol et de !'industrie du pays étranger Ie 
plus favorisé. · 

Cette disposition ne portera pas atteinte aux 
dispositions en v;ïgueur en Lithuanie en matière 
de la délivrance ou de la prorogation de visas ; 
ni aux droits de la Lithuanie de refuser l'en• 
trée ou ie séjour prolongé aux personnes qui 
seront jugées indésirables. 

2. Ce traitement sera accordé en tout ce 
qui concerne l'établissement des ressortissants 
et des sociétés néerlandais en Lithuanie ; 
l'exercice du commerce, de !'industrie et des 
professions; ainsi qu'en tout ce qui concerne 
les affaires de commerce et de navigation, 
à l'égard de l'importation, de l'exportation 
e~ du transit ; les droits et formalités de douane 
et les opérations commerciales ; Je paiement 
des impöts. 

3. :Ges batiments néerlandais jouiront dans 
les ports, rivières et eaux territoriales de la 
Lithuanie d'un traitement non moins favo
rable que celui accordé ou à accorder aux bati
ments lithuaniens ou à ceux de la nation 
étrangère la plus favorisée, Ie Gouvernement 
lithuanien se réservant toutefois Je droit de ne 
permettre l'exercice du cabotage qu'aux bati
ments lithuaniens. 

4. Le Gouvernement lithuanien s'engage 
en outre à concéder, à condition de réciprocité, 
Ie libre passage à travers la Lithuanie y com
pris les eaux territoriales, aux personnes, mar
chandises, batiments, voitures, wagons et en
vois postaux, venant des ou destinés aux 
Pays-Bas, et à leur accorder en matière de 
fa.cilités, frais, restrictions etc. un traitement 
au moins aussi favorable que celui accordé 
ou à accorder aux personnes, márchandises, 
batiments, voitures, wa?ions et envois postaux 
lithuaniens ou à ceux ct'une autre nationalité, 
origine, importation ou propriété plus favorisée. 

Cette disposition pour autant qu'elle concerne 
Je libre transit de ma.rchandises, ne préju
diciera en rien aux prescriptions légR.les sur 
Ie transit d'armes et de provisions de guerre. 

5. Le Gouvernement lithuanien s'engage 
de plus à appliquer, à condition de réciprocité, 
les dispositions du présent arrangement aux 
Indes néerlandaises, au Surinam et au Curaçao, 
ainsi qu'aux produits du sol et de !'industrie 
de ces pays et à leurs ressortissants, sociétés 
et batiments. 

6. Il est bien entendu que les dispositions 
du présent arrangement n'accordent à aucune 
des parties contractantes aucun droit ou ne 
leur imposent aucune obliga.tion dérogeant 
à une convention générale internationale à 
laquelle Ie Gouverne..ue:-.. lithuanien ou Ie 
Gouvernement néerlandais ont adhéré ou 
adhéreront à l'avenir. 

7. Les Pays-Bas ne pourront par suite des 
dispositions précitées exiger les faveurs que 
la Lithuanie a accordées au accordera à l'avenir 
à un des Etats Baltiques (Finlande, Esthonie, 
Lettonie) ou à ces trois pays, tant que ces 
avantages n'auront été accordés à un état 
t-iers. 

8. Les Pays-Bas ne pourront pas exiger les 
faveurs relatives aux communications, au 
trafic et au commerce de frontière qui pour 
des raisons locales, seraient accordées par 
la Lithuanie à des Etats limitrophes. 

9. Tout différend sur l'interprétation, l'ap
plication et l'exécution du présent arrangement 
qui n'a pu être résolue entre les Hautes Parties 
Contractantes par la voie diplomatique sera 
soumis à la Cour Permanente de Justice Inter
nationale. 

10. Les dispositions de eet arrangement 
seront mis à exécution Ie plus töt possible dès 
que les formalités prescrites à eet égard par 
les lois constit,utionnelles des deux rarties 
contractantes auront été accomplies. L arran
gement continuera à être en vigueur jusqu'à 
la conclusion entre les deux pays d' un traité 
définitif de commerce et de navigation, étant 
toutefois bien entendu que chacune <les deux 
parties contractantes aura la faculté de dénon
cer Ie présent arrangement, qui alors demeurera 
exécutoire jusqu'à l'expiration de trois mois 
à partir de la date de dénonciation. 

Veuillez agréer, Votre Excellence, les assu
rances de ma très haut,e considération. 

(signé) GALVANAUSKAS. 
Président du Oonseil, 

Ministre des Affaires Etrangères. 

Légation des Pays-Bas. 

No. 17 H. 202. 

Kowno, Ie 10 juin 1924. 
Monsieur Ie Ministre, 

Les Gouvernements néerlandais et lithuanien 
désirant développer les relations commerciales 
entre les Pays-Bas et la Ljthuanie, j'ai l'honneur 
d'informer Votre Excellence que Je Gouverne
ment de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
est disposé à garantir, à la réserve des restric
tions exprimées aux paragraphes 6 et 8 de la 
présente et à condition de réciprocité, aux 
ressortissants lithuaniens, aux sociétés lithua
niennes (anonymes et autres) commerciales, 
industrielles et financières, y compris les com
pagnies de navigation, et aux produits du sol 
et de !'industrie de la Lithuanie, dans Ie terri
toire néerlandais un traitement sous tous les 
rapports au moins aussi favorable que celui, 
accordé ou à accorder aux ressortissants, aux 
sociétés et aux produits du sol et de !'industrie 
du pays étranger Ie plus favorisi. 

Cette disposition ne portera pas atteinte 
aux dispositions en vigueur dans les Pays-Bas 
en matière de la délivrance ou de la proro
gation de visas, ni aux droits des Pays-Bas de 
refuser l'entrée ou Ie éjour prolongé aux per
sonnes qui seront jugées indésirables. 

2. Ce traitement sera accordé en tout ce 
qui concerne l'établissement des ressortissants 
et des sociétés lithuaniens aux Pays-Bas ; 
l'exercise du commerce, de l'indust,rie et des 
professions, ainsi qu'en tout ce qui concerne 
les affaires de commerce et de navigation, 
à l'égard de l'importation, de l'exportation 
et du transit; les droits et formalités de douane 
et les opérations commerciales; Ie paiement 
des impöts. 

3. Les batiments lithuaniens jouiront dans 
les ports, rivières et eaux territoriales du 
Royaume des Pays-Bas d'un traitement non 

Son Excellence 
Monsieiir le Ministre des Affaires Etrangères, 

à Kowno. 
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moins favorable que celui accordé ou à ac
corder aux batiments néerlandais ou à ceux 
de la nation étrangère la plus favorisée, Ie 
Gouvernement de la Reine se réservant toutefois 
Ie droit de ne permettre l'exercice du cabotage 
qu'aux batiments néerlandais. 

4. Le Gouvernement de la R eine s'engage 
en outre à concéder, à condition de réciprocité, 
Ie libre passage à travers les Pays-Bas, y com
pris les eaux territoriales, aux personnes, mar
chandises, batiments, voitures, wagons et 
envois postaux, venant de ou destinés à la 
Lithuarue, et à leur accorder en matière de 
fa,cilités, frais, restrictions etc. un traitement 
au moins aussi favorable que celui accordé ou 
à accorder aux personnes, marchandises, 
batiments, voitures, wagons et envois postaux 
néerlandais ou à ceux d'une autre nationalité, 
origine, importation ou propriété plus favorisée. 

Cette disposition pour autant qu'elle con
cerne Ie libre transit de marchandises, ne 
préjudiciera en rien aux prescriptions légales 
sur Ie transit d'armes et de provisions de guerre. 

5. Le Gouvernement de la Reine s'engage 
de plus à appliquer dans les Indes Néerlan
daises, dans Ie Surinam et dans Ie Curaçao, 
à condition de réciprocité, les dispositions du 
présent arrangement à la Lithuanie, ainsi 
qu'aux produits de son sol et de son i~dustrie 
et aux ressortissants, aux sociétés et aux bati
ments lithuaniens. 

6. Il est bien entendu que les dispositions 
du présent arrangement n'accordent à aucune 
des parties contractantes aucun droit ou ne 
leur imposent aucune obligation dérogeant 
à une convention générale internationale à 
la quelle Ie Gouvernement de la Reine ou Ie 
Gouvernement lithuanien ont adhéré ou ad
héreront à l'avenir. 

7. Les Pays-Bas ne pourront par suite des 
dispositions précitées exiger les faveurs que 
la Lithuanie a accordé ou accordera à l'avenir 
à un des Etats Baltiques (Finlande, Esthonie, 
Lettonie) ou à ces trois pays, t.ant que ces 
avanta__ges n'auront été accordés à un Etat tiers . 

8. La Lithuanie ne pourra pas exiger les 
faveurs relatives aux communications, au 
t.rafic et au commerce de front-ière qui pour 
des raisons locales, seraient acMrdées par les 
Pays-Bas à des Etats lirnitrophes. 

9. Tout différend sur l' interprétation, l'ap
plication ou l'exécution du présent arrange
ment qui n'a pu être résolu entre les H autes 
Parties Contractantes par la voie diploma
tique sera soumis à la Cour Permanente de , 
J ustice Internationale. 

10. Les dispositions de eet arrangement 
seront mises à exécution Ie plus töt possible 
dès que les formalités prescrites à eet égard 
par les lois constitutionnelles des deux farties 
contractantes auront été accomplies. L arran
gement continuera à être en vigueur jusqu'à la 
conclusion entre les deux pays d'un traité défi
nitif de commerce et de navigation, étant toute
fois bien entendu que chacune des deux parties 
contractantes aura la faculté de dénoncer Ie 
:présent arrangement qui alors demeurera 
exécutoire jusqu'à l'exJ?iration de trois mois 
à partir de la date de denonciation. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, l'as
suranoe de ma plus haute considération. 

(signé) ·w. L. F. C. VAN RAPPARD. 

26 Maart 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Girobesluit 1924 (Staatsblad n°. 451). 
s. 120. 

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

Waterstaat van 18 Februari 1925, n°. M. 51, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State geboord (advies van 17 
Maart 1925, n°. 38) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
melden Minister van 23 Maart 1925, n°. M. 82, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen als volgt : 
Art. I. In artikel 8, lid 1 onder a. en lid 3 

van het Girobesluit 1924 (Staatsblad n° .. 451), 
wordt i_n pl~,ats van "vijf duizend" gelezen 
,,zes dmzend . 

Lid 5 van dit artikel wordt aangevuld met 
het volgende : 

"Aan kennisgevingen, welke later dan 14 
"dagen na den daarin vermelden datum van de 
,,chèque op het girokantoor worden ontvangen, 
,,wordt alleen gevolg gegeven, als zulks schrif
,,telijk ~?or den rekeninghouder wordt ge
,,vraagd. 

Lid 7, alinea 2 van dit artikel wordt gelezen 
als volgt: 

,,Ingeval rekeninghouders schriftelijk door
,,loopende machtiging geven tot het doen af
,,schrijven van periodieke betalingen, verschul
"digd aan andere rekeninghouders, hetzij aan 
"den directeur, hetzij onder de door dezen nader 
,,te stellen voorwaarden, aan die andere reke
,,ninghouders, kan af- en overschrijving ge
,,schieden op andere, niet van Rijkswege ver
"strekte formulieren, mits door den Directeur 
,,goedgekeurd." 

Art. II. Na lid 2 van artikel 9 van het Giro
besluit 1924 (Staatsblad n°. 451) wordt een nieuw 
lid 3 opgenomen, luidende als volgt : 

"3. Voor zoover het bedrag van de ch èques 
"niet hooger is dan één duizend gulden, kan 
degene, aan wien blijkens aanwiJzing in de 
,,chèque het bedrag moet worden uitbetaald, 
"verzoeken de uitbetaling te doen geschieden 
"aan een door hem aan te wijzen persoon. Hij 
"stelt dan aan de keerzijde van de chèque de 
"gedagteekende en door hem onderteekende 
,,verklaring: 

,, ,, Verzoeke het aan ommezijde vermelde 
bedrag te doen uitbetalen aan .. ....... . " " 
"In dit geval kan de oorspronkelijke houder 

,, van de chèque het Rijk niet tot schade
,, vergoeding aanspreken, op grond dat de voren
" bedoelde machtiging niet door of namens hem 
"Of. de chèque zou ziJn gesteld geworden, tenzij 
,,hrj zich voór de uitbetaling schriftelijk daar
"tegen heeft verzet bij het kantoor, waar de 
,,chèque betaalbaar i8 · 

Lid 3 van dit artikel wordt genummerd als 
lid 4. 

Art. III. Vóór den bestaanden tekst van 
artikel 15 van het Girobesluit 1924 (Staatsblad 
n°. 451) wordt het volgende als lid 1 aan het 
artikel toegevoegd : 

,,1. Spoedbehandeling kan worden ver
"langd van gedane stortingen, alsmede van 
"ingezonden girobiljetten en adviezen van 
,,chèques. 

"De formulieren, waarvan spoedbehandeling 
,,verlangd wordt, a.lsmede eventueel de om-



1925 26 MAART. 262 

"slagen, waarin zij zijn ~esloten, behooren te 
"zijn voorzien van de dmdelijk leesbare in het 
,,oog loopende aanduiding "Spoedbehandeling". 

"Voor spoedbehandeling is een bijzonder 
,,recht verschuldigd van 40 cent per storting, 
,,per girobiljet, of per chèque, met dien ver
"stande, dat als bij éénzelfde girobiljet opdracht 
,,tot meer dan één overschrijving wordt ge
,,geven, het recht voor elke overschrijving ver
"schuldigd is. Het recht wordt in mindering 
"gebracht van het tegoed der postrekening 
"van afschrijving of voor zooveel het stortingen 
,, betreft, voldaan door middel van frankeer
,,zegels op de stortingsformulieren." 

De leden I, 2, 3, 4 en 5 van dit artikel worden 
genu=erd als lid 2, respectievelijk lid 3, 4, 
5 en 6. 

In het bestaande lid 6, hetwelk wordt ge
nummerd als lid 7, wordt in de eerste en de 
tweede zinsnede in plaats van "4e" en "5e" 
gelezen "5e", respectievelijk "6e". 

De leden 7 en 8 van dit artikel worden ge 
nummerd als lid 8, respectievelijk lid 9. 

Art. IV. Aan artikel 16, lid 1 van het Giro
besluit 1924 (St,a,a,tsblad n°. 451) wordt too
gevoegd: 

"Voor bijzondere werkzaamheden, bij het 
"samenstellen of verzenden der afrekeningen 
"op verzoek der rekeninghouders in acht te 
,,nemen, kan eene veq~oeding worden geheven, 
"waarvan het bedrag m elk afzonderliJk geval 
"door den directeur wordt vastgesteld. Zij 
"wordt in mindering gebracht van het tegoed 
,,der postrekening van den verzoeker." 

Art. V. Vóór den bestaanden tekst van 
artikel 17 van het Girobesluit 1924 (Swtsblad 
n°. 451) wordt het volgende als lid 1 aan het 
artikel toegevoe~d : 

" 1. De rekerunghouders zijn niet bevoegd 
"zich bij voorbaat te verzetten tegen het doen 
,,van bijschrijvingen op hunne postrekeningen, 
,, waartoe door derden opdracht wordt gegeven." 

In den bestaanden tekst, welke wordt ge
nummerd als lid 2, wordt in plaats van "Reke
ninghouders hebben" gelezen : ,,Evenwel hebben 
zij". 

Art. VI. Artikel 25 van het Giro besluit 1924 
(Swtsblad n°. 451) wordt gelezen als vol$t: 

"1. De ambtenaren, die met de uitvoermg 
"van den dienst worden belast, zijn verplicht 
,.tot stipte geheimhouding ten aanzien van : 

,,a. de ~edane stortingen ; 
,,b. de uitbetaalde chèques ; 
,,c. de boekingen op de postrekeningen ; 
"d. alle overige zaken, welke door hunne 

,,ambtsvervulling te hunner kennis komen. 
"2. Onze Minister is bevoegd in bijzondere 

"omstandigheden bij wijze van uitzondering 
,,ontheffing van de verplichting van geheim
"houding ten aanzien van de zaken, bedoeld 
,,onder d van het vorige lid, te verleenen." 

Art. VII. llfet afwijking van het bepaalde 
in artikel 14, Ie lid onder d. van het Giro besluit 
1923, (St,a,a,tsblad n°. 139) wordt goedgekeurd, 
dat van hen, voor wie eene nevenrekening als. 
bedoeld onder 2 van artikel 9 van dat besluit 
is geopend geweest, het volgens genoemd 
artikel 14 verschuldigd recht, niet is ingevord,erd 
geworden. 

Art. VIII. Dit besluit treedt in werking 
op den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het St,a,a,tsblad, waarin het is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1925. 
WILHELMlNA. 

De Minister van Watersf,a,a,t, G. J. VAN SwAAY. 
( U .:tgeg. 6 April I 925.) 

26 Maart 1926. BESLUIT, tot verlenging van 
de schorsing van het besluit van den ge
meenteraad van Dordrecht, van 26 Augustus 
1924, waarbij het gebouw van het voor
malig Zuid-Afrikaansch Museum aldaar. 
gelegen in de nabijheid van Dordrechts 
Museum, is verhuurd als autogarage met 
showroom en werkplaats. S. 121. 

Verlengd tot 1 Juli 1925. 

26 Maart 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 7, tweede lid, III onder 
1 °. ben 2°. der Ongevallenwet 1921. S. 122. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Januari 
1925, n°. 113, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 7, tweede lid, III onder 1°. 
b en 2°. der Ongevallenwet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 3 Maart 1925, n°. 48) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 Ma:11t, 1926, n°. 887, 
Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Het da~loon van werklieden in eenig 

verzekeringsplichtig bedrijf, die van hun werk
gever geen loon ontvangen en niet behooren 
tot de personen, bedoeld in artikel 8 der Onge
vallenwet 1921, wordt gerekend te bedragen 
een driehonderdste gedeelte van het loon, dat 
gedurende het aan den dag van het ongeval 
voorafgaande jaar gemiddeld is verdiend door 
de minst betaald volslagen werklieden van 
hetzelfde geslacht in hetzelfde bedrijf, die 
wel loon van den werkgever ontvangen, tenzij 
het dagloon, berekend volgens de bepalingen 
van artikel 7, tweede lid, I of II, hooger zou 
zijn, in welk geval het dagloon op dat hoogere 
bedrag wordt vastgesteld. 

2. Het bedrag, dat met inachtneming van 
ihet bepaalde in artikel I voor de daarbij be
doelde groep van werklieden als dagloon wordt 
beschouwd, zal bij de premieberekening als 
werkelijk verdiend loon worden aangemerkt. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van tate. 

's-Gravenhage, den 26sten Maart 1926. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 9 April 1925.) 
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:28 Maart 1925. BEsLmT tot wijziging van de 
Modellen I en II behoorende bij het Ko
ninklijk besluit van 27 April 1922 (Staats. 
blad n°. 230) sedert gewijzigd, tot uit
voering van artikelen der Kieswet, der 
Provinciale Wet en der Gemeentewet. 
s. 123. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
:27 Februari 1925, n°. 1558, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur. 

Den Ra.ad van State gehoord, advies van 
17 Maart 1925, n°. 34; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 Maart 1925, n°. 2240, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in de na te noemen modellen behoorende bij 

Ons besluit van 27 April 1922 (Staatsblad n°. 230) 
sedert gewijzigd, de navolgende wijziging aan 
te brengen : · 

In Model I worden aan het slot de woorden : 
"dat hij bewilligt in de plaats hem op de lijst 
.aangewezen (art. 39 der Kieswet)", vervangen 
door .: ,,dat hij bewilligt in zijn candidaat
stelling op de l\jst (art. 39 der Kieswet)". 

In Model II wonlen aan het slot de woorden : 

"en verkfa.art dat h~j bewilligt in de plaats hhem zu aar 
op die lijst aangewezen", vervangen door: ,,en 

kl t d t hij b ·11. t · zijne did t ver aar a zij ew1 1g m hare can aa . 

stelling op die lijst". 
Dit besluit treedt in werking met ingang 

van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 16 April 1925.) 

28 Maart 1925. BESLUIT, tot vernietiging 
wegens strijd met de wet van artikel 11 
van het Reglement voor de schoolver
gaderingen aan de openbare lagere scholen 
te Amsterdam, vastgesteld door Burge
meester en Wethouders dier gemeente bij 
besluit van 16 Juli 1923. S. 124. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
30 Mei 1924, n°. 4006/2, afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen, en van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van 24 Januari 1925, n°. 593, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, 

tot vernietiging wegens strijd met de wet 
van artikel 11 van het Reglement voor de 
schoolvergaderingen aan de openbare lagere 
scholen te Amsterdam, vastgesteld door Burge
meester en Wethouders dier gemeente bij be
s luit, van 16 Juli 1923; 

Overwegende, dat genoemd artikel 11 luidt 
als volgt: 

,,Acht de voorzitter een door de schoolver-

gadering genomen besluit in strijd met wet, 
verordening, met dit reglement, met het be
lang der school of zou de uitvoerin~ uitgaven 
teweeg brengen, die tot over~chr1jding der 
beschikbare kredieten zouden leiden, dan roept 
hij onverwijld de beslissing in van Burgemeester 
en Wethouders en doet daarvan terstond 
sphriftelijk mededeeling aan den secretaris der 
schoolvergadering". 

Overwegende, dat blijkens artikel 27, eerste 
juncto derde lid, der Lager-onderwijswet 1920 
aan het hoofd der school een onderwijzer is 
geplaatst en aan dezen het bestuur der school 
is toevertrouwd ; dat in verband met boven
aangehaalde bepalingen besluiten der school
vergadering slechts de beteekenis kunnen 
hebben van een advies; dat het karakter 
van een advies inhoudt, dat aan hem, wien 
het wordt uitgebracht,, de beslissiQg blijft 
zoodanig advies al dan niet op te volgen; 

dat evenwel het hoofd der school in de in 
artikel 11 genoemde gevallen, na kennisne
ming van het advies der schoolvergadering, 
niet vrij is als bestuurder van de school te 
handelen of niet te handelen, vermits de be
paling hem de verplichting oplegt in die ge
vallen onverwijld de beslissing van Burge
meester en Wethouders in te roepen, zoodat 
dan aan dat College en niet meer aan hem, 
voor zoover elk dier gevallen betreft, het 
bestuur der school zou zijn toevertrouwd ; 

dat mitsdien artikel 11 van genoemd Regle
ment in strijd is met artikel 27, eerste en derde 
lid, der Lager-onderwijswet 1920; 

Gelet op dit artikel en op de artikelen 153, 
158, 159 en 160 der gemeentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
24 Februari 1925, n°. 32; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 4 Maart 1925, n°. 1962/1, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, en van 
24 Maart 1925, n°. 1812, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
artikel 11 van het Reglement voor de school

vergaderingen aan de openbare lagere scholen 
te Amsterdam, vastgesteld door Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente bij besluit van 
16 Juli 1923, te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad ge
plaatst, en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K iinsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De Min: van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 9 April 1925.) 

28 Maart 1925. BESLUIT tot regeling van de 
betalingen tusschen Rijk en Gemeenten. 
s. 125. 

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

Financiën van 5 Februari 1925, n°. 172, Afdee
ling Generale Thesaurie ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Februari 1925, n°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 25 Maart 1925, n°. 147, 
Afdeeling Generale Thesaurie ; 

Overwegende, dat het wenscbelijk is maat
l'Bgelen te treffen tot regeling van de weder
zijdsche betalingen tusschen het Rijk en de 
Gemeenten. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Betalingen van het Rijk aan de 

gemeenten en van de gemeenten aan het Rijk 
geschieden voorzoover zij door Onzen Minister 
van Financiën daartoe zijn aangewezen door 
vorderingen en schulden over en weer te ver
effenen. 

Te dien einde zal tusschen het Rijk en elke 
gemeente of tusschen een door Onzen Minister 
van Financiën aan te wijzen instelling en elke 
gemeente en in dat geval ook tusschen die 
instelling en het Rijk eene rekening worden 
geopend, overeenkomstig door Onzen Minister 
van Financiën te geven voorschriften. 

2. Onze Minister van Financiën draarit zorg 
dat de gemeentebesturen omtrent alle- wijzi
gingen in den stand der rekening hunner ge
meente zoo spoedig mogelijk worden ingelicht 
en dat zij over de batige saldi der rekening in 
den door die besturen te bepalen vorm knnnen 
beschikken. 

3. De Hoofden der Departement.en van 
Algemeen Bestuur dragen zorg, dat van alle 
bij artikel 1 bedoelde betalingen, voorzoover 
ZÎJ daarbij betrokken zijn, tijdig opgave wordt 
gedaan aan de Generale Thesaurie van het 
Departement van Financiën, met vermelding 
van den naam der gemeente, de omschrijving 
der betaling of der vordering, het bedrag, als
mede den datum waarop de betaling moet 
plaats hebben of de vordering opeischbaar 
wordt. 

Voorzoover het betalingen betreft ten laste 
der begrooting moeten die opga.ven VArgezeld 
gaan van aanvragen tot kredietopening. 

4. Dit besluit treedt in werking op een na.der 
door Onzen Minister van Financiën te bepalen 
datum. 

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

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 15 April 1925.) 

28 Maart 1925. BESLUIT, houdende regeling 
van de vrijwillige hulpverleening aan zieke 
en gewonde personen, behoorende tot de 
legers of vloten van oorlogvoerende mogend
heden en voorziening in de hulpverleening 
en inlichtingendienst ten aanzien van krijgs
gevangenen en geïnterneerden. S. 126. 

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

Oorlog en van Marine van den 13 December 
1924, l• afd., n°. 69, en van 20 December 1924, 
Afdeeling I /B, l• Bureau, n°. 50; 

Overwegende, 
dat bij het Tractaat, te Genève gesloten op 

den 6den Juli 1906, en goedgekeurd bij de wet 

van 25 Mei 1908 (Staatsblad n°. 152), zijn vast
gesteld de voorwaarden waaronder door per
soneel van vrijwillige vereenigingen tot hulp
betoon medewerking mag worden verleend 
aan den militairen geneeskundigen dienst, ten 
einde mede de bescherming volgens het Trac
taat te kunnen genieten ; 

dat ter zake bepalingen zijn gemaakt bij het 
Koninklijk besluit van 22 October 1917 (Staats
blad n°. 607), gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 15 December 1917 (Staatsblad n°. 693} 
en het Koninklijk besluit van 22 October 1921 
(Staatsblad n°. 1143), ten doel hebbende zoowel 
eenheid te waarborgen in die vrijwillige hulp
verleening in tijd van oorlog, als de richtige 
uitvoering daarvan door een doelmatige voor
bereiding in tijd van vrede te verzekeren; 

dat genoemd Koninklijk Besluit nadere 
wijziging en aanvulling behoeft ; 

Gezien artikel 2 van het Koninklijk Besluit 
van 19 Maart 1913 (Staatsblad n°. 113) waarbij 
de Nederlandsche Afdeeling der Souvereine 
Orde van Malta, de Commenderij Neder
land der Johanniter Orde en de Vereeniging 
·het Nederlandsche Roode Kruis zijn gemach-. 
tigd om in tijd van oorlog hulp te verleenen 
aan gewonden en zieken, behoorende tot de 
legers of vloten van oorlogvoerende mogend
heden; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
17 Februari 1925, n°. 29; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 3 Maart 1925, I e afd., 
n°. 22, en van 25 Maart 1925, Afd. B, le Bu
reau, n°. 54 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan, met 
intrekking van het Koninklijk Besluit van. 
22 October 1917 (Staatsblad n°. 607), van het 
Koninklijk Besluit van 15 December 1917 
(Staatsblad n°. 693) en van het Koninklijk 
Besluit van 22 October 1921 (Staatsblad n.0 _ 

1143) te bepalen: 
Art. 1. Vereenigingen welke hulpbetoon 

aan zieken en gewonden ten doel hebben, 
kunnen door Ons als zoodanig worden erkend 
en toegelaten tot vrijwillige hulpv,irleening 
aan zieke en gewonde personen, behoorende 
tot de le~ers of vloten van oorlogvoerende 
mogendhecten. Op deze vereenigingen, als
mede op de reeds erkende en toegelaten ver
eenigingen, zijn de bepalingen van dit besluit 
van toepassing. Voor de Vereeniging het 
Nederlandsche Roode Kruis, in deze hierna 
te noemen : het Roode Kruis, gelden de te 
haren aanzien in dit besluit afzonderlijk ge
stelde bepalingen. 

2. Omtrent de erkenning en toelating van 
vereenigingen wordt het Hoofdbestuur van 
het Roode Kruis, in deze hierna te noemen : 
het Hoofdbestuur, gehoord. 

3. I . Afgescheiden van het doel van het 
in artikel 1 genoemde Roode Kruis, omschreven 
in zijn statuten, heeft het tot taak, in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden : 

a. hulp te verleenen aan zieken en gewonden 
onder den Militairen Geneeskundigen Dienst ; 

b. de algemeene leiding van de vrijwillige 
hulpverleening te voeren onder den Militairen 
Geneeskundigen Dienst ; 

c. in werking te hebben een Informatie
bureau, zijnde bureau van inlichtingen omtrent 
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zieken, gewonden, dooden en vermi ten, tevens 
bureau van inlichtingen nopens krijgsgevan
genen en geïnt"lrneerden, overeenkomstig ar
tikel 14 van het Reglement betreffende de 
wetten en gebruiken van den oorlog te land, 
vastgesteld bij het Haagsch Verdrag van 18 
October 1907, bekend gemaakt bij Koninklijk 
besluit van 22 Februari 1910 (Staatsblad n°. 73) ; 

d. in werking te hebben eene bijzondere 
commissie (commission spéciale) belast met 
het verstrekken van hulp en met de controle 
op de verzending van geschenken aan krijgsge
vangenen en geïnterneerden in Nederland en 
andere landen, overeenkomstig artikel 15 van 
genoemd Reglement betreffende de wetten en 
gebruiken van den oorlog te land. 

II. Ingeval van algemeene of gedeeltelijke 
mobilisatie zal het Roode Kruis alles doen 
wat noodig is om de vrijwillige hulpverleening 
in gereedheid te brengen en zich belasten met 
de verzorging van de zieke en gewonde mili
tairen in de evacuatiegebieden, een en ander 
·voor zoover dit door den Inspecteur van den 
Militairen Geneeskundigen Dienst der Land
macht verlangd wordt. 

m. Ingeval van oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden kunnen door 
Ons voorschriften worden gegeven omtrent 
de taak door het Roode Kruis, onder den Mili
tairen Geneeskundigen Dienst, OP. zich te nemen. 

IV. Ten einde in staat te zijn zijn oorlogs
taak te vervullen, is het Roode Kruis verplicht 
in tijd van vrede : 

a. de noodige voorbereidingen te treffen, 
om, bij uitbreken van oorlog, te kunnen be
schikken over : 

1. doelmatige geneeskundige inrichtingen 
met het daarb~j noodige personeel, en de ver
eischte bedrijfsmiddelen ; 

2. vertrouwd en geoefend personeel, tot 
vervoer en geleide van gewonden ; 

3. doelmatig transportmaterieel voor ge
wonden; 

b. de noodige voorbereidingen te treffen 
om in bedrijf te brengen een Informatiebureau, 
zijnde bureau van inlichtingen omtrent-zieken, 
gewonden, dooden en vermisten, tevens bureau 
van inlichtingen nopens krijgsgevangenen en 
geïnterneerden, overeenkomstig artikel 14 van 
het Reglement betreffende de wetten en ge
bruiken van den oorlog te land, vastgesteld 
bij het Haagsch Verdrag van 18 October 1907, 
bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 
22 Februari 1910 (Staatsblad n°. 73) ; 

c. in te stellen een bijzondere commissie 
(commission spéciale) belast met het ver
strekken van hulp en met de controle op de 
verzending van geschenken aan krijgsgevan
genen en geïnterneerden in Nederland en andere 
Tanden, overeenkomstig artikel 15 van genoemd 
Reglement betreffende de wetten en gebruiken 
van den oorlog te land ; 

d. zoodanige middelen aan te wenden, dat 
de belangstelling in zijn streven bij de .natie 
levendig gehouden, zijn ledental vermeerderd 
en het vormen van kapitaal en het verkrijgen 
van de noodige hulpmiddelen bevorderd worden 
en voorts door arbeid op maatschappelijk 
gebied zijn practische waarde te verhoogen. 

Voor zoover een goede vervulling' van zijn 
oorlogstaak daardoor niet in gevaar wordt ge
bracht, zal het Roode Kruis naar vermogen 

1 kunnen medewerken tot leniging van den 

1 

nood bij rampen binnenslands. in Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao, en in het buiten

[ and, alsmede bij oorlog tusschen buiten
landsche mogendheden. 

4. Andere erkende en toegelaten vereeni
gin~en hebben tot taak, in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden, waarin Nederland betrokken is, 
of bij mobilisatie : 

a. naar vermogen mede te werken, om het 
Roode Kruis in staat te stellen, te voldoen 
aan zijne verplichtingen ; 

b. zich te onderwerpen aan de, ingevolge 
art. 3. door het Roode Kruis te voeren alge
meene leiding van de vrijwillige hulpverleening. 

Tot goede vervulling van die taak zijn zij 
verplicht in ta ndvavrede: 

a. de noodige voorbereidingen te treffen 
, om vertrouwd en geoefend personeel, genees

kundige inrichtingen en vervoer- en verple
gingsmiddelen beschikbaar te kunnen stellen; 

b. mede te werken, in overleg met het 
Hoofdbestuur, bij de maatregelen, welke dat 
Hoofdbestuur noodzakelijk acht om de onder a 
bedoelde voorbereidingen doeltreffend te doen 
zijn; 

c. de inlichtingen te geven, welke het 
Hoofdbestuur behoeft om de aan deze ver
eeniging opgelegde verplichtingen te kunnen 
nakomen. 

Van de in dit artikel genoemde taak en ver
plichtingen kan door Ons geheel of gedeeltelijk 
ontheffing verleend worden, het Hoofdbestuur 
gehoord. 

Wanneer de in dit artikel bedoelde erkende 
en toegelaten vereenigingen hare verplichtingen 
niet nakomen, kan de erkenning en toelating 
worden ingetrokken, het Hoofdbestuur gehoord. 

5. Het arbeidsveld van het Roode Kruis 
omvat zoowel het Rijk in Europa als Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

In het Roode Kruis worden onderscheiden : 
a. de Afdeelingen ; 
b. de Kringen ; 
c. het Dagel~jksch Bestuur ; 
d. het Hoofdbestuur ; 
e. de Algemeene Vergadering. 
6. In alle gemeenten kunnen, onder goed

keuring van het Hoofdbestuur, Afdeelingen 
worden opgericht. Zij dragen den naam van : 

.,~deeling van ,~et Nederlandsche Roode 
Knus------

Zij moeten rechtspersoonlijkheid bezitten. 
In eene gemeente kan niet meer dan één 

Afdeeling gevestigd zijn. 
Eene Afdeeling moet uit ten minste 20 

gewone leden bestaan ; hare statuten en regle
menten, alsmede de daarin te brengen ver
anderin~en, moeten door het Dagelijksr.h Be 
stuur zijn ~oedgekeurd. 

De afdeelingen kiezen haar bestuur en regelen, 
onder goedkeuring van het Dagelijksch Bestuur. 
de wijze waarop zij zullen werken. 

De Afdeelingen maken, op de wijze als in 
artikel 11 omschreven, de aanbeveling op ter 
benoeming van den in artikel 10 genoemden 
Kringcommissaris. 

De Afdeelingsbesturen mogen over de be
zittingen der Afcleeling niet, beschikken zonder 
goedkeuring van het Dagel(jksch Bestuur. 

Zij zenrlen jaarlijks aan het Dagelijksch Be-
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stuur een verslag van den toestand der Afdeeling 
met opgave van haar bestuur, het aantal harer 
gewone leden, buitengewone leden, leden van 
verdienste en donateurs, een overzicht van 
de geldmiddelen, het personeel en het materiëel, 
waarover zij beschikken of in oorlogstijd de 
beschikking zul len verkrijaen. 

Zij dra~enjaarlijks aan hetDageljjksch Bestuur 
af het bij de statuten vastgestelde percentage 
der contributies der leden, bestemd voor de 
algemeene kas der Veraeniging. 

Ieder jaar wordt door de Afdeelingen een 
begrooting opgemaakt, welke zjj aan de goed
keuring van het Dagelijksch Bestuur onder
werpen. Uitgaven, de hegrooting te boven 
gaande, mogen niet worden gedaan zonder 
goedkeuring van het Dagelijksch Bestuur. 

Elke Afdeeling is bevoegd, afgevaardigden 
te zenden naar de Algemeene Vergaderingen. 

De Afdeelingsbesturen geven aan het Hoofd
bestuur, aan het Dagelijksch Bestuur, aan den 
Kringcommissaris en aan de in artikel 24 be
doelde Gedelegeerden de gevraagde voor
lichting en medewerking. 

Het Hoofdbestuur is bevoegd bestaande 
Afdeelingen op t e heffen. Indien een Afdee
lingsbestuur in zijne verplichtingen nalatig 
is, is het Dagel\iksch Bestuur bevoegd namens 
die Afdeeling alles te doen wat het Afdeelings
bestuur bad behooren te doen, den Kring
commissaris gehoord. 

Van beslissingen van het Dagejjjksch Bestuur 
kunnen de Afdeelingen in beroep komen bij 
het Hoofdbestuur. 

7. Het Rijk in Europa is verdeeld in 
Kringen, wier grenzen samenvallen met die 
der Provinciën. Op voorstel van het Hoofd
bestuur kan echter eene Provincie door Ons 
in meer Kringen worden verdeeld, of wel een 
gedeelte van eene Provincie bij eenen Kring 
van eene andere Provincie worden gevoegd. 
Het Besluit daartoe regelt tevens de begren
zing en de benaming dier Kringen. 

8. Het Roode Kruis heeft, ter voorbe
reiding van zijn oorlogstaak, in tijd van vrede 
steeds beschikbaar te houden ten minste 
7500 bedden - zijnde ongeveer 25 pct. van het 
bij mobilisatie benoodigde aantal - zoomede 
de noodige artsen, hoofdverpleegsters en ver
pleegsters ; voorts 2000 helpsters en 2400 leden 
van transportcolonnes. 

9. Door Onzen Minister van Oorlog zal 
de taak van eiken Kring, voor zoover b_etreft 
het aantal bedden, artsen, hoofdverpleegsters, 
verpleegsters, helJ?Sters en leden van transport
colonnes, dat hiJ beschikbaar moet stellen, 
omschreven worden, in overleg met het Hoofd
be tuur. 

In tijd van vrede moet in iederen Kring 
door middel van de Afdeelingen de vervulling 
van die taak worden voorbereid. 

Tot die voorbereiding behoort : 
1. het zich verzekeren van de gebouwen, 

welke tot noodziekeninricht.ingen moeten wor
den ingericht ; 

2. het zich verzekeren van de benoodigde 
artsen, hoofdverpleegsters, verpleegsters, help
sters, leden van transportcolonnes en het verder 
benoodigde personeel ; 

3. het bevorderen van de opleiding van 
,erpleegsters en helpsters en de vorming van 
transportcolonnes. 

De eischen waaraan de beschikbaar te stellen 
personen moeten voldoen, de plaatsen waar 
geneeskundige inrichtingen zullen worden voor
bereid en het aantal ligplaatsen, dat in de ver
schillende inrichtingen beschikbaar zal worden 
gesteld, de vorm en de afmetingen van het 
vervoer- en verplegingsmaterieel, worden door 
Onzen voornoemden Minister vastgesteld, in 
overleg met het Hoofdbestuur. 

Door Onzen voornoemden Minister zal wor
den bepaald in welke Kringen en in welke 
plaat.sen Kringmagazijnen gevestigd zullen 
zijn, zoomede het aantal en de aard van de 
noodige artikelen voor ligging, kleeding en 
verpleging, welke daarin opgeslagen moeten 
zijn. 

10. Aan het hoofd van eiken Kring staat 
een Kringcommissaris. 

De Kringcommissarissen vertegenwoordigen 
in het Hoofdbestuur de Afdeelingen van hunnen 
Kring. Zij treden af, wanneer zi,t den leeftijd 
van 65 jaren hebben bereikt. 

11. De Kringcommissarissen worden door 
Ons benoemd voor een tijdvak van 5 jaren. 
Tusschentijdsch ontslag wordt door Ons ver
leend. 

De gezamenlijke Afdeelingen in eiken Kring 
maken in de na te melden Kringvergadering 
eene aanbeveling op van drie personen (alpha
betisch gerangschikt), welke aan het Hoofd
bestuur wordt ingezonden. 

Het Hoofdbestuur zendt deze aanbeveling 
met zijn advies tijdig aan Ons in. 

Bij ontstentenis of verhindering van den 
Kringcommissaris wordt door het Dagelijksch 
Bestuur een plaatsvervanger aangewezen, zoo 
mogelijk na overleg met den Kringcommissaris. 
Deze aanwijzing kan reeds tevoren geschieden. 

De Kringvergadering, waarin de aanbeveling 
voor den Kringcommissaris wordt opgemaakt, 
wordt bijeengeroepen en voorgezeten door den 
Kringcommissaris of diens plaatsvervanger. 

Recht van ste=en hebben in de Kringver
gaderingen : 

de Kringcommissaris één stem en voorts : 
de afgevaardigden der Afdeelingen, met dien 

verstande, dat wordt uitgebracht voor eene 
Afdeeling 
van 20 tot en met 

101 
100 Ji g 1 stem, 
200 g 1J 2 stemmen, 
400 ~ ~ 3 201 

401 " 
701 

700 8~ 4 
,, ., 1000 .S.!P 5 
boven 1000 "' .., 6 " 

12. De Kringcommissaris h~~ft ~et __ toe
zicht op het beheer van de magaz1Jnen m z1Jnen 
Kring, gevoerd door de Afdeelingen 

Hi.J is verplicht zich op de hoogte te houden 
van alles wat met de taak der Afdeelingen in 
zijnen Kring verband houdt en de richtige 
vervulling van die taak te bevorderen. Daar
toe houdt hij voortdurend voeling met de 
Afdeelingen in zij~en Kring en. bevord~rt de 
noodige samenwerkmg tusschen die Afdeelmgen. 
Wanneer zulks hem noodig voorkomt, is hij 
bevoegd de Afdeelingen in e_ene Kr~gver
gadering bijeen te roepen. H1J gaat hiertoe 
over, wanneer dit wordt verlangd door ten 
minste 1/3 der Afdeelingen binnen zijnen 
Kring. ' 

HiJ geeft aan het Dagelijksch Bestuur, aan 
het Hoofdbestuur en aan de in artikel 24 
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bedoelde Gedelegeerden alle gewenschte voor
lichting en medewerking. 

De werkzaamheden van den Kringcommis
saris en diens plaatsvervanger worden door het 
Hoofdbestuur in eene instructie vastgelegd. 
In alle gevallen, waarin de Kringcommissaris 
of diens plaatsvervanger verhinderd is of in 
gPbreke mocht zijn, treft het Dagelijksch Be
stuur de noodige maatregelen. 

13. Het Hoofdbestuur, dat zijn zetel heeft 
te ' -Gravenhage, heeft de algemeene leiding 
van het Roode Kruis, met inachtneming der 
bij dit Besluit en de Statuten gegeven voor
schriften, en is belast met de uitvoering der 
besluiten van de Algemeene Vergadering, de 
werkzaamheden welke bij dit Besluit en de 
Statuten aan het Hoofdbestuur zijn opge
dragen, het toezicht op de Kringen en de Af
deelingen en het aan Ons aanbieden van alle 
voordrachten tot biinoeming van hen, die daar
voor, ingevolge dit Besluit, in a-anmerking 
komen. 

14. Het Hoofdbestuur bestaat uit: 
den Voorzitter, tevens Voorzitter van het 

Dagelijksch Bestuur ; 
de overige leden van het Dagelijksch Bestuur ; 
de Kring-Commissarissen ambtshalve ; 
vertegenwoordigers van instellingen van goed 

omschreven nut voor de Vereeniging door Ons 
te benoemen, op voordracht van de Alge
meene Vergadering ; 

den Directeur van het Informatiebureau, 
genoemd in artikel 25, ambtshalve ; 

een Opper- of Hoofdofficier van den Generalen 
taf door Ons te benoemen op voordracht van 

Onzen Minister van Oorlog ; 
een rechtskundig vertegenwoordiger van het 

Departement van Oorlog door Ons te benoemen 
op voordracht van Onzen Minister van Oorlog. 

15. De Voorzitter en de leden van het Hoofd
bestuur en van het Dagelijksch Bestuur wor
den, voor zoover zij niet ambtshalve zitting 
hebben, door Ons benoemd voor den tijd van 
vijf jaren; zij zijn dadelijk herbenoembaar. 

Zii treden af wanneer zij den leeftijd van 
70 jaren hebben bereikt. 

Het Hoofdbestuur wordt bijgestaan door 
een of meer Secretarissen, die door Ons benoemd 
en ontslagen worden op voordracht van het 
Hoofdbestuur. 

16: Het Dagelijksch Bestuur, dat zijn zetel 
heeft te 's-Gravenhage, is belast met de dage
lijksche leiding van het Roode Kruis en be
staat uit: 

een Voorzitter, door Ons te benoemen; 
een Eersten Ondervoorzitter, door Ons te 

benoemen, op voordracht van de Algemeene 
Vergadering ; 

den Inspecteur van den Geneeskundigen 
Dienst der Landmacht, ambtshalve, tevens 
Tweeden Ondervoorzitter; 

den Inspecteur van den Geneeskundigen 
Dienst der Zeemacht, ambtshalve; 

den Hoofdcommissaris van het Nederland
sche Roode Kruis, genoemd in artikel 24, 
ambtshalve ; 

één afgevaardigde van de ederlandsche 
Afdeeling der Souvereine Orde van Malta, 
door Ons te benoemen op voordracht van 
Onzen Minister van Oorlog na overleg met 
het Kapittel dier Afdeeling ; 

één afgevaardigde van de Commenderij 

rederland der Johanniter Orde. door Ons te 
benoemen, op voordracht van Onzen Minister 
van Oorlog na o,erleg met het Convent dier 
Commenderij ; 

vijf leden door Ons te benoemen, op voor
dracht van de Algemeene Vergadering. 

Het Dagelijksch Bestuur heeft de bevoegd
heid zich voor bepaalde onderwerpen, te zijner 
beoordeeling, adviseurs toe te voegen. 

17. Het Dagelijksch Bestuur verdeelt zijn 
functiën onderling in dier voege, dat één der 
leden wordt aangesteld tot Secretaris-Generaal, 
één tot Penningmeester ; een der leden is in 
het bijzonder belast met het transportwezen; 
en een met het ziekenhuiswezen. 

18. Ten minste , éénmaal per jaar wordt 
een Algemeene Vergadering gehouden. Deze 
bestaat uit de leden van het Hoofdbestuur, 
de afgevaardigden der Afdeelingen, en van 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

19. De Algemeene Vergadering stelt de 
Statuten van het Roode Kruis vast, heeft het 
recht van controle op de handelingen van het 
Hoofdbestuur, stelt de begrooting vast en 
maakt de voordracht voor de benoeming van 
de leden van het Hoofdbestuur en van het 
Dagelijksch Bestuur, voor zoover dit recht bij 
dit Besluit aan baar is toegekend. 

20. Voor alle benoemingen, welke geschieden 
op voordracht van de Algemeene Vergadering, 
kunnen het Hoofdbestuur, alsmede de Afdee
lingsbesturen door tusscbenkomst van het 
Hoofdbestuur, aanbevelingslijsten indienen bij 
de Algemeene Vergadering. 

21. De Eereleden van het Roode Kruis 
worden door Ons benoemd, op voordracht van 
het Hoofdbestuur. 

22. Voor zoover daarop bij de Staatsbe
grooting is gerekend, wordt door Ons aan het 
Roode Kruis een ,eubsidie toegekend, ten einde 
het in do vervulling van zijn taak behulpzaam 
te zijn. 

Het subsidie wordt uitgekeerd aan het 
Hoofdbestuur en door dat Bestuur uitsluitend 
besteed ter voorbereiding van de oorlogstaak 
van het Roode Kruis. 

Onze Minister van Oorlog is bevoegd bepaalde 
bestemming van het subsidie aan te geven. 

23. Reeds in tijd van vrede wordt zooveel 
mogelijk door het Roode Kruis de aansluiting 
van de vrijwillige hul.pverleening bij den Mili
tairen Geneeskundigen Dienst voorbereid en 
geregeld. 

De Inspecteurs van den Geneeskundigen 
Dienst der Land- en der Zeemacht ontvangen 
daartoe doorloopend van het Hoofdbestuur 
alle inlichtingen omtrent het personeel, waar
ovpr het Roode Kruis en de andere erkende 
en toegelaten Vereenigingen beschikken, of 
in tjjd van oorlog beschikking zullen verkrijgen, 
omtrent de ingerichte en voorbereide genees
kundige inrichtingen, alsmede omtrent de 
hoeveelheid en den aard van hes beschikbare 
materieel; zij zijn bevoegd, de geneeskundige 
inrichtingen en het materieel zoo dikwijls hun 
dit noodig voorkomt, in oogenschouw te nemen, 
en de oefeningen van het personeel bij te 
wonen. 

De Inspecteurs voornoemd, zijn bevoegd om 
het Hoofdbestuur gelegenheid te geven zich 
op de hoogte te stellen van het mat.erieel, waar
over de Militaire Geneeskundige Dienst voor 
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de vervulling van zijn taak in oorlogstijd kan 
beschikken. 

In vredestijd wordt vóór 1 Juni van elk 
jaar door het Hoofdbestuur aan Onze Ministers 
van Oorlog en van Marine een rapport toege
zonden betreffende het personeel, de genees
kundige inrichtingen en het materieel, dat het 
Roode Kruis en de andere erkende en toege
laten Vereenigingen voor oorlogstijd beschik
baar hebben. 

24. Ingeval van mobilisatie wordt aan den 
Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst 
der Landmacht, aan het Hoofdkwartier van 
het Veldleger, aan de Stafkwiirtieren der 
Divisiegroepen en der Lichte Brigade, aan de 
Etappen-Directie, aan de Hoofdkwartieren der 
tellingen en aan den Territorialen Bevelhebber 

in Zeeland een Gedelegeerde van het Roode 
Kruis toegevoegd. 

De Gedelegeerde, toegevoegd aan den In
specteur van den Geneeskundigen Dienst der 
Landmacht, draagt den t;tel van Hoofdcom
missaris van het Nederlandsche Roode Kruis, 
eP heeft, onder dien Inspecteur, de algemeene 
leiding van de vrijwillige hulpverleening. 

De Gedelegeerde, toegevoegd aan het Hoofd
kwartier van het Veldleger, draagt den titel 
van Legercommissaris van het Nederlandsche 
Roode Kruis, en heeft, onder den Legerarts, 
de algemeene leiding van de -vrijwillige hulp
verleening bij het Veldleger. 

De overige Gedelegeerden dragen den titel 
van Commissaris van het Nederlandsche Roode 
Kruis (b.v. bij de Ie Divisie-groep enz., of: 
in de Vesting Holland, enz.). Zij hebben, 
onder den Chef van den geneeskundigen dienst 
van het onderdeel, waarbij zij zijn in dienst 
gesteld, de algemeene leiding van de vrijwillige 
hulpverleening. 

Op verlangen van Onzen Minister van Oorlog 
worden door het Dagelijksch Bestuur Gedele
&eerden benoemd, belast met de leiding van 
cte vrijwillige hulpverleening bij andere dan 
de bovengenoemde onderdeelen van de Krijgs
macht. 

De H oofdcommissaris en de Commissarissen 
worden reeds in vredestijd door Ons benoemd, 
O:{> voordracht van het Hoofdbestuur, voor den 
tiJd van 5 jaren. Zij zijn dadelijk herbenoem
baar. 

Zij t reden af, wanneer: zij den leeftijd van 
65 jaren hebben bereikt. 

25. Door Ons wordt reeds in vredestijd, 
ol' voordracht van het Hoofdbestuur, voor den 
tijd van 5 jaren benoemd een Directeur van 
het Informatiebureau, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 3, onder Ic, tevens belast met 
de uitvoering van de besluiten van de Com
mission Spéciale, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 3, onder Id. Hij is dadelijk herbe
noembaar en treedt af wanneer hij den leeftijd 
van 70 jaren heeft bereikt. 

26. Het bij artikel 18 van het Tractaat van 
Genève - goedgekeurd bij de Wet van 25 Mei 
1908 (Staatsblaá n°. 152) en bekend gemaakt 
bij Koninklijk Besluit van 19 Januari 1909 
(Staatsblad n°. 14) - ingestelde teeken, be
staande in een rood kruis op een witten grond, 
is ook het onderscheidingsteeken van het 
Nederlandsche Roode Kruis. 

Voormeld onderscheidingsteeken kan, over
eenkomstig het gestelde in artikel 23 van het 

Tractaat, ook in gewone tijden door het Roode 
Kruis worden gebruikt, volgens regelen door het 
Hoofdbestuur te stellen. 

Ingeval van algemeene of gedeeltelijke mo
bilisatie is het in functie gestelde personeel 
van het Roode Kruis, van de Malthezer en de 
Johanniter Orde, en van vereenigingen, als 
bedoeld in artikel 1 van dit Besluit, verplicht 
een aan den linkerarm vastgehechten band 
met het roode kruis op wit veld te dragen, 
verstrekt en gestempeld door den Inspecteur 
van den Geneeskundigen Dienst der Land
macht, en wat de Marine betreft, door den 
Inspecteur van den Geneeskundigen Dienst 
der Zeemacht, en daarenboven moet het voor
zien zijn van een door voormelde autoriteiten 
verstrekt identiteitsbewijs met portret. Ten 
aanzien van vorenvermeld personeel is van 
kracht artikel 77 van de Wet van 5 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 841) tot invoering van het Wet
boek van Militair Strafrecht en van cl"l Wet 
op de Krijgstucht, dan wel artikel 36 van de 
Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128). zooals 
die is gewijzigd bij eerstgenoemde Wet. 

De genoemde Inspecteurs regelen in over
leg met het Hoofdbestuur alle verdere aange
legenheden ten aanzien van de armbanden 
voor oorlogstijd. 

Bij afzonderlijk Besluit wordt door Ons 
va.stgesteld eene regeling betreffende het toe
kennen van militaire rangen en het à1agen 
van velduniformen door personen, behoorende 
tot het Roode Kruis, dan wel tot de Malthezer 
of de Johanniter Orde. 

Het voeren van de onderscheidinl!svlag op 
geneeskundige formaties en inrichtmgen zal 
in tijd van oorlog of oorlogsgevaar niet ge
schieden dan met toestemming van de be,oegde 
militaire overheid ; op geneeskundige inrich
tingen zal de vlag slechts mogen geheschen 
worden, wanneer deze ten behoeve van zieke 
en gewonde militairen in bedrijf zijn gebracht. 

Het hijschen van de onderscheidingsvlag 
op voer- en vaartuigen, welke geen zieke of 
gewonde militairen vervoeren, zal in tijd van 
oorlog of oorlogsgevaar niet geschieden dan 
met een bepaalde tijdelijke of doorloopende ver
gunning van of namens den Opperbevelhebber 
van Land- en Zeemacht. In landstreken, welke 
in staat van oorlog of van beleg verklaard zijn, 
behoeven zij daarenboven de vergunning van 
den militairen Commandant ter plaatse. 

Ingevolge artikel 21 van het Tractaat zal 
steeds naast de onderscheidingsvlag de nationale 
vlag moeten geheschen worden. 

27. Door Ons wordt aan het Hoofdbestuur 
de bevoegdheid verleend, voor belangrijke 
diensten in of jegens het Roode Kruis bewezen, 
een zichtbaar te dragen "Kruis van Verdienste" 
of "Medaille van Verdienste" te verleenen. 
De kosten hieraan verbonden komen ten laste 
van het Roode Kruis. 

28. Ten aanzien van Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao treft het Hoofdbestuur 
onder Onze goedkeuring afzonderlijke rege
lingen. 

29. Ingeval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden wordt 
alle bevoegdheid, in dit Besluit toegekend aan 
de Afdeelingen, de Kringcommissarissen, het 
Hoofdbestuur en de Algemeene Vergadering 
aan het Dagelijksch Bestuur gegeven, hetwelk 
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gemachtigd is een gedeelte van die bevoegd
heid over te dragen hetzij aan de in dit Be
sluit genoemde organen, hetzij aan anderen. 

Overgangsbepaling. 
30. Bij het in werking treden van dit 

Besluit treden de bestaande Kringcommis
sarissen en Kringbesturen af. Een afgetreden 
Kringcommissaris, die bij het in werking 
treden van dit besluit den leeftijd van 65 jaren 
reeds heeft bereikt, kan, in afwijking van 
artikel 10 van dit Besluit, als zoodanig wederom 
worden benoemd, doch zal bij het bereiken 
van den leeftijd van 70 jarèn aftreden. 

Binnen eene maand dragen de Kringbesturen 
de onder hunne berusting zijnde bezittingen 
aan het Hoofdbestuur af. Ten aanzien van 
deze bezittingen, zoomede van de bestaande 
Kringmagazijnen, treft het Hoofdbestuur de 
noodige schikkingen. 

Het Hoofdbestuur neemt alle · maatregelen 
tot het zoo spoedi~ mogelijk in werking doen 
treden van den meuwen toestand, noodig ge
worden door de bepalingen van dit Besluit. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem aangaat, belast 
met de uitvoering van dit Besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan Onze 
Ministers van Buitenlandsche Zaken, van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
Justitie, van Koloniën en van Arbeid, Handel 
en Nijverheid, aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer en dat in het 
Staatsblad en in de Staatscourant zal worden 
geplaatst. 

's-Gravenhage, den 28sten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

(Uitgeg. 9 April 1925.) 

28 Maart 1925. WET, houdende definitieve 
vaststelling van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1925. 
(Hoofdstuk I. Uitgaven in Nederland). 
(verkort). S. 127. 

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

dat volgens artikel 4 der Indische Compta
biliteitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 
n°. 275; Indisch Staatsblad 1917 n°. 521), de 
begrooting van Nederlandsch-Indië jaarlijks, 
voor elk hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij 
de wet wordt vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het lste hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1925, betreffende de uitgaven in 
Nederland, wordt definitief vastgesteld als volgt: 

1 • Afd. Regeering en Hooge 
Colleges . . • . . . . • . . • f 

2•· Afd. Departement van Jus-
titie .•..•.••••..• 

3• Afd. Departement v!ln Fi-
nanciën ..•..•..•••• 

Afd. 3a Indische schuld . . . 
4• AJd. Departement van Bin

nenlandsch Bestuur • • . • 
5• Afd. Departement van On

derwijs en Eeredienst • . . • • 

78,400 

233,600 

32,478,660 
86,612,519 

372,200 

680,645 

ö• Afd. Departement van Land-
bouw, Nijverheid en Handel .• f 240,007 

7• Afd. Departement der Bur-
gerlijke Openbare Werken . . • 289,760 

8• Afd. Departement van Gou-
vernementsbedrijven • . . • • • 14,714,680 

9• Afd. · Departement van Oor-
lo~. . . • . • • . • . 10,464,669 
10• Afd. Departement der Ma-

rine • • . • • • . . . • . . . H,916,602 

Totaal van de begrooting f 160,081,232 

28 Maart 1925. WET, houdende definitieve 
vaststelling van de begrooting van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1926. 
(Hoofdstuk II. Uitgaven in Nederlandsch
Indië). (verkort.) S 128. 

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

dat volgens a1tikel 4 der Indische Comptabili
teitswet (Ned-,rlandsch Staatsblad 1917 n°. 275; 
.Indisch Staatsblad 1917 n°. 521), de begrooting 
van Nederlandsch-Indië jaarlijks, voor elk 
hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij de wet 
wordt va~•gesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Ilde hoofdstuk der begrooting 

van uitgaven van Nederlandsch-Indië voor het 
dienstjaar 1925, betreffende de uitgaven in 
Nederlandsch-Indië, wordt definitief vastge
steld als volgt : 

1 • Afd. Regeering en Hooge 
Colleges. • • • . • . . . . . . f 2,276,809 

2• Afd. Departement van Jus-
titie ••.••••••••.• 

8• Afd. Departement van Fi-
nanciën •••.•••••••• 

Afd. Ba Indische schuld • • • 
4• Afd. Departement van Bin

nenlandsch Bestuur ••.••. 
6• Afd. Departement van On

derwijs en Eeredienst. • • • • • 
6• Afd. Departement van Land

bouw, Nijverheid en Handel • • 
7• Afd. Departement der Bur. 

gerlijke Openbare Werken •.. 

17,166,683 

88,476,261 
2,691,600 

72,813.,888 

68,712,036 

18,777,201 

49,520,110 
8• Afd. Departement van Gou

vernementsbedrijven • • . • • 189,745,195 
9• Afd. Departement van Oor-

log .••••...•••••• 57,öö6,696 
108 Afd. Departement der Ma-

rine ...•••..•••.• 27,988,810 

Totaal van de begrooting f 630,238,188 

28 Maart 1925. WET, houdende definitieve 
aanwijzing van de middelen tot goed
making van de uitgaven begrepen in de 
begrooting van Nederlandsch-Indiê voor 
het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk I. Mid
delen in Nederland) (verkort.) S. 129. 

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

dat volgens artikel 4 der Indische Comptabili
teitswet (Nederlandsch Staatsblad 1917 n°. 275; 
lndisch Staatsblad 1917 n°. 521) de begrooting 
van Nederlandsch-Indiê jaarlijks, voor elk 
hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij de wet . 
wordt vastgesteld ; 
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Zoo is het, dat vVij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Tot goedmaking van de uitgaven, 

begrepen in de beide hoofdstukken der be
grooting van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1925, worden voor dat jaar definitief 
aangewezen de na t e noemen in Nederland te 
ontvangen middelen, t e weten : 

AFDEELING I. 
Regeering en Hooge Colleges. 

101. Ontvangsten, enz. 
(Zie verder de lijst Raming der Middelen.) 
2. In het bedrag, dat aan de in Nederland 

en in Nederlandsch-Indië te ontvangen midclelen 
tot goedmaking der in artikel 1 dezer wet 
bedoeldP uitgaven ontbreekt, wordt zoo noodig 
voorzien door eene geldleenmg op den voet 
van het Perste lid van a rt ikel 18 der Indische 
Comptabiliteitswet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten Maart 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van K owniën, DE GRAAFF. 
( Uit,geg. 23 April 1925.) 

RAMING DER MIDDELEN IN NEDER
LAND VOOR HET DIENSTJAAR 1925. 

1 • Afd. Regeering en H ooge 
Colleges . . . . . . . . . . . Memorie 

2° Afd. Departement van Jus-
titie . . . . . . . . . Memorie 

38 Afd. Departement van Fi-
nanciën . • • • . • . . . . . . f 2.290.600 

Afd. 3a. Indische schuld . . . Memorie 
4° Afd. Departement van Bin-

nenland•ch Bestuur . . . . . . M emorie 
5° Afd. Departement van On-

derwijs en Eeredienst . . . . . Memorie 
6• Afd. Depn.rtement van Land-

bouw. Nijverheid en Handel . . . 796,000 
7.0 Afd. Departement der Bur-

gerlijke Openbare W erken . . . . 180,000 
8° Afd. Departement vttn Gou-

vernementsoedrijven • • . • . . 7,880,000 
9° Afd. Departement van Oor-

log . • . • . . . . . . . • • . 47.400 
10• Afd. Departement der Ma-

rine . • . . . . . . . . 680,000 

Hoofdstuk I der middelen .•. f 11,773,900 

28 Maart 1925. WET, houdende aefinitieve 
aanwijzing van de middelen tot goed
making _ van de uitgaven, begrepen in de 
begrootmg van Nederlandsch-lndië voor het 
dienstjaar 1925. (Hoofdstuk IL Middelen 
in Nederlands,:,h-lrul,ië) (verkort.) S. 130. 

WIJ WILHELMINA, E~z ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens artikel 4 der Indische Comptabili
teitswet (NP.derlandsch Staatsblad 1917 no. 275; 
Indisch Staatsblarl, 1917 n°. 521) de begrooting 
van Nederlandsch-lndië jaarlijks, voor elk 
hoofdstuk afzonderlijk, definitief bij de wet 
wordt vastgesteld; 

Zoo is h,]t, dat Wij, den Raad van State, enz. : 

Eenig artikel. 
Tot goedmaking van de uitgaven, begi;epPn 

in de beide hoofdstukken der begrooting van 

NPderlandsch-lndië voor het dienstjaar 1925' 
worden voor dat jaar definitief aangewezen de 
na te noemen in Nederlandsch-lnaië t e ont
vangen middelen, te weten : 

AFDEELI!<G l. 
Rege~ring en Hooge Colleges. 

101. Enz. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 28sten 

Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
( Uitgeg. 23 April }925. ) 

RAMING DER MIDDELEN IN 
NEDERLANDSCH-INDIË VOOR HET 

DIENSTJAAR 1925. 
1° Afd. Regeering en Hooge 

Colleges . • . . • . • • • . . f 
. ~• Afd . Departement van Jus-

titie . . . . . . • • • • . • . • 
3• Afd. Departement van Fi-

nanciën . ..•••. . •••. 
Afd. 3a. Indische schuld . . . 
4° Afd. Departement van Bin

nenlandsch Bestuur • . • . • • 
5° Afd. Departement van On

derwijs en Eeredienst • • • . . 
6• Àfd. Departement van Land

bouw, Nijverheid en Handel . . • 
7• Afd. Departement der B•1r

gerlijke Openbare W erken . •• 
8• Afd. Departement van Gou

vernementsbedrijven • . • . . • 
9• Afd. Departement van Oor-

log ..•••.•••• • •.. 
10• Afd. D epartement der Ma-

rine ••.••••• . .• 

16,000 

7,393,400 

296,231,797 
Memorie 

62,831,223 

9,387,100 

18,464,583 

27,439,518 

192,745,660 

9,365,262 

16,551,700 

H oofdstuk II der middelen . . f 640,426,243 

28 Maart 1925. WET, houdende regeling van 
de inkomsten en uitgaven van de Poste
rijen, de Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1925. S. 131. 

De begrwting wordt vastgestel,d op f 89,713,386. 

28 Maart 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
H et bouwen van gemeentewege van een 

woring voor een onderwijzer, waarvan de 
kosten zoo hoog zijn dat redelijkerwijze 
niet te verwachten is dat ooit een huur zal 
kunnen worden bedongen die opweegt 
tegen de te betalen rente, komt neer op 
het aan dien onderwijzer toekennen van 
eene buitengewone toelage, welke zic)l 
niet verdraagt met art. 30 dei L.-O.wet. 

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

den Raad der gemeente Haskerland tegen het 
besluit va.n Gedeputeerde Staten van Friesland 
van 8 October 1924, n°. llO, 2• afd . F, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het raadsbesluit 
van 24 September 1924, n°. 102, tot wijziging 
der gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1924; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge -
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schillen van bestuur, gehoord, advies van 
4 Februari 1925, no. 26; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
24 Maart 1925, n°. 1811, afd. B.B. ; 

0. dat de Raad der gemeente H~.skerland bij 
besluit van 24 September 1924 op de gemeente
begrooting voor 1924 een uitgaafpost van f 8000 
heeft gebracht voor den bouw van eene woning 
voor het hoofd der uitgebreid lager onderwijs. 
school te Joure, tegenover welke uitgaaf in 
ontvang is geraamd de opbrengst eener geld
leening tot hetzelfde bedrac, ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 8 Ûc• 
tober 1924 aan het besluit tot wijziging der 
begrooting de goedkeuring hebben onthourlen 
uit overweging dat zij bij hunne besluit-en van 
9 Juli 1924, n°. 4 en 30 Juli 1924, n°. 90, 2• 
afd. F, reeds hebben te kennen gegeven, dat bij 
her> bezwaar bestaat tegen bovenbedoelden 
bouw, omdat naar hun oordeel de huur zou 
moeten worden gesteld op zeven procent der 
stichtingskosten en het te vreezen is, dat zooal 
het tegenwoordige hoofd der bchool deze huur
som zou willen betalen, op den duur een zoo 
hooge huur niet zou kunnen worden bedon
gen; dat het nader besluit van den Raad, met 
bijbehoorende toelichting, in dit standpunt 
geen wijziging heeft kunnen brengen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen, 
onder_ verwijzing naar de gronden, vermeld in 
de b1J het beroepschrift gevoegde correspO)l · 
dentie ; 

0. dat de bouwkosten dermate hoog zijn 
dat redelijkerwijze' niet te verwachten is dat 
ooit een huur zal kunnen worden bedongen 
welke opweegt tegen de te betalen rente ; 

dat mitsdien het verschaffen van deze wo
ning aan het hoofd der school neerkomt op 
het aan hem toekennen van een buitengewone 
toelage welke zich niet verdraagt met art. 30 
van de Lager-Onderwijswet 1920; 

Gezien de Gemeentewet en de Lager-Onder• 
wijswet 1920 ; 

'Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

30 JII aart J 925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Verbod te plaatsen of te hebben reclame

borden; art. 23 Verord. Utrecht betref. 
fende de politie op de openbare wegen enz. 

De verbodPbepaling omvat ook borden 
van te koopstelling. 

Zij betreft, reeds omdat zij een alge
meene regeling betreffende aan den open
baren weg zich bevindende of van daaruit 
zichtbare voorwerpen, de huishoudin11, der 
gemeente. 

(Gemeentewet art. 135.) 

Mrs. Fentener v. Vlissingen, Segers, Hesse, 
Jhr. Feith, Taverne. 

1. D. H. enz. ; 
2. I. E. enz., requiranten van cassatie t egen 

een te hunnen laste gewezen vonnis van het 
Kantongerecht t e Utrecht van 24 December 
1924 (N. J . 1925 bi. 478. Red.), waarbij zij, t er 

zake van : ,,het t e de Bilt, zonder toestemming 
van Burgemeester en Wethouders, aan den 
openbaren weg op een bebouwd terrein zicht
baar van den openbaren weg, een bord hebber>, 
hetwelk tot reclame dient", met toepassing 
van de artikelen 23 en 90 der Verordening 
houdende regelen betreffende de politie op de 
openbare wegen, enz. in de gemeente de Bilt 
en 23 Sr., zijn veroordeeld ieder tot betaling 
van een geldboete van één gulden en Mn dag 
vervangende hechtenis ; (Gepleit door Mr. J. A. 
Moll te Utrecht). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de requiranten voorgesteld bij pleidooi : 
I. Schending, althans verkeerde toepassing 

van artikel 23 der Politieverordening der 
Gemeente de Bilt, door t e beslissen, dat het bij 
inleidende dagvaarding bedoeld bord, waarop 
gemeld was .,te koop, te bevragen Centraal 
Woningbureau Janskerkhof N°. 24 Utrecht, 
tel. 4050", was een bord, dat tot reclame diende ; 

II. Schending, althans verkeerde toepassing 
van artikel 135 en 161 der Gemeentewet en 
artikel 23 der Politieverordening der gemeente 
de Bilt,, door te beslissen, dat laatstgemelde 
verordening, althans artikel 23 van die ver
ordening verbindend is, hoewel de Kanton
rechter met juistheid aanneemt, dat gemeld 
artikel ten doel heeft het weren van alle r eclame- • 
borden aan den openbaren weg en van daaruit 
zichtbaar, zoowel fraaie of minder fraaie, groote 
of kleine. of van welken aàrd ook en hoewel 
volgens deze verordening het plaatsen en hebben 
van borden "te koop of te huur" van bepaalde 
afmetingen zonder nadere motiveering wordt 
verboden ; 

0. dat bij het bestreden vonnis - met qua
lificatie en strafoplegging als voormeld -
wettig en overtu:i_~end is bewezen verklaard dat 
requiranten op 8 ~ovember 1924, des namiddags 
omstreeks 1 uur te de Bilt, als leden van den 
raad van bestuur van de te Utrecht zetelende 
Naamlooze Vennootschap Centraal Woning
bureau, zonder toestemming van Burgemeester 
en Wethouders van eerstgenoemde gemeente, 
aan den openbaren weg de K erklaan, op een 
bebouwd terrein, zichtbaar van gemelden 
openbaren weg. een tot r eclame dienend bord 
te hebben gehad, op welk bord vermeld stond: 
"te koop, te bevr. : Centraal Woningbureau 
Janskerkhof N°. 24 Utrecht, Tel. 4050"; 

0. dat het hier toegepaste artikel 23 van 
voormelde Verordening onder meer verbiedt, 
t enzij met toestemming van Burgemeester en 
Wethouders en onder door dezen te stellen 
voorwaarden . ,,aan den openbaren weg op 
bebouwde of onbebouwde terreinen, zichtbaar 
van den openbaren weg, te plaatsen of te hebben 
borden of andere voorwerpen, welke tot r eclame 
dienen", terwijl het artikel verder bepaalt, 
dat van vorenbedoelde borden zijn uitgezonderd 
"borden voor het t.e koop of t e huur stellen van 
gebouwen of terreinen, mits de lengtemaat van 
een hord niet meer dan 100 c.M. en de opper
vlakte van een bord hoogstens 1 / 4 M2 bedraagt 
en mits er niet meer dan twee borden op ieder 
perceel worden geplaatst ; 

0. dat uit het onderling verband dezer be-
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palingen duidelijk blijkt, dat de verbodsbepaling 
van genoemd artikel 23 ook borden van te koop• 
stelling omvat, zoodat de KantonrechtAr 
terecht heeft beslist, dat zulk een bord, onder 
de nader in die bepaling genoemde en hier 
bewezen verk!ltarde omstandigheden, in den 
zin der Verordening, tot reclame diende; 

0. dat het eerste cassatiemiddel derhalve 
geen doel kan treffen ; 

0. betreffende het tweede middel van cas
satie, dat, ongeacht de daarin vermelde be
schouwingen des Kantonrechters, de aan
gevallen verbodsbepaling, reeds omdat zij eene 
algemeene regeling geeft betreffende aan den 
openbaren weg zich bevindende of van daaruit 
zichtbare voorwerpen, de huishouding der 
gemeente betreft, zoodat die bepaling terecht 
verbindend is geacht en ook dit middel niet tot 
cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

Uit de concl. Ad•· .. Gen. Mr. Besier halen wij 
aan m. b. t. het tweede cassatiemiddel : 

,,Ook hiermede kan ik mij niet vereenigen. 
De aangehaalde verbodsbepaling maakt het 
hebben van reclameborden (in den zooeven 
bedoelden uitgebreiden zin) aan den openbaren 
weg en van daar zichtbaar, afhankelijk van de 
toestemming van B. en W., die hieraan voor
waarden kunnen verbinden. B. en W. krijgen 
het daardoor in de hand te waken onder meer 
tegen ontsierende reclameborden en tegen 
reclameborden, welke het door het verkAer 
vereischte uitzicqt op zijwegen zouden be
lemmeren. 

Hiermede kan het huishoudelijk belang der 
gemeente gemoeid zijn, waaruit volgt, dat de 
verbodsbepaling ligt op het terrein, waarop 
art. 135 der Gemeentewet den gemeentelijken 
wetgever tot het maken van strafverordeningen 
heeft toegelaten". (N. J.) 

31 Maart 1925. BESLUIT, houdende bepa• 
lingen omtrent het verleenen van terug• 
gaaf van accijns voor suiker gebezigd voor 
de bereiding van alcoholvrije advocaat 
die naar het buitenland wordt uitgevoerd. 
s. 132. 

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

Financiën van 13 Maart 1925, n°. 217, Ac
cijnzen; 

Gezien art. 83 der Suikerwet (Staatsblad 
1924, n°. 425), alsmede het Koninklijk besluit 
van 5 Augustus 1897 (Staatsblad n°. 186), 
laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 13 
Januari 1923 (Staatsblad n°. 13) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Maart 192/i, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 26 Maarr 1925, 
no. 113, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
De bepalingen van voormeld gewijzigd 

Koninklijk besluit mede van toepassing te 
·verklaren op alcoholvrije advocaat. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblaà zal worden geplaatst en waarvan 

afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 3lsten Maart 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 9 April 1925.) 

31 Maart 1925. CENTRALE RAAD VAN BEROEP. 
Een bPslissing van den Pensioenraad 

dat bewezen diensten niet voor pensioen 
in aanmerkin11: komen, is een beslissing, 
welke van belang kan zijn voor het bedrag 
van een eventueel toe te kennen pensioen. 
Op grond van art. 127a l • lid sub b, is dus 
de Minister van Financiën bevoegd, tegen 
die beslissing beroep in te stellen. 

Uit het ontbreken in de Burgerlijke 
Pensioenwet van een bepaling al~ die van 
art. 130 P. W. 1922 volgt niet, dat onder 
de werking der eerstgenoemde wet het 
recht tot herziening van eenmaal genomen 
bindende beslissingen in het nadeel van 
den daarbij betrokkene onbeperkt was, 
doch dat zoodanig recht niet bestond. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de vol
gende uitspraak gegeven in zake : 

de Minister van Financiën, klager, proce• 
deerende door zijn gemachtigde Mr. E. Oudkerk, 
hoofdcommies bij het Departement van Finan• 
ciën, wonende te 's-Gravenhage, in persoon 
ter openbare terechtzitting verschenen, 

tegen: 
den Pensioenraad, voor wien ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
M. J. Jansen, commies bij dien Raad, wonende 
te 's -Gravenhage, 

en tegen: 
X. te Y., niet verschenen. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de boven

genoemde gemachtigden ; 
Wat de feiten aangaat : . 
0. dat de Minister van Financiën bij beslis

sing van 11 Mei 1920 aan bovengenoemden X., 
sedert 1 Augustus 1918 vast opzichter-bureel
ambtenaar der genie, heeft medegedeeld, dat 
krachtens de Burgerlijke Pensioenwet het tijd
vak van 1 Februari 1904 tot en met 31 Juli 
1918 bij de regeling van zijn pensioen als dienst. 
tijd in aanmerking komt tegen betaling van 
f 232,735, welk bedrag op zijn traktement zal 
worden ingehouden ; 

0. dat de Pensioenraad bij beslissing van 
11 Augustus 1924 voormelde beslissing heeft 
ingetrokken en aan X. heeft medegedeeld : 

1°. dat de door hem van 17 Augustus 1904 
tot en met 31 Juli 1918 bewezen diensten voor 
eventueele vergelding met pensioen in aan
merking komen zonder dat deswege een in
koopsom verschuldigd is, en 

2°. dat de van 1 Februari 1904 tot en met 
16 Augustus 1904 door hem bewezen tijdelijke 
burgerlijke diensten niet op grond van art. 15 
der vroegere Burgerlijke Pensioenwet in aan
merking komen ; 

0. dat de Minister van Financiën bjj klaag• 
schrift, gedagteekend 19 December 1924 en 
den 23en dier maand bij dezen Raad ingekomen, 
tegen het hierboven onder 2°. vermelde gedeelte 
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dezer beslissing beroep heeft ingesteld en naar 
aanleiding van de daarbij uitvoerig ontwikkelde 
gronden heeft geconcludeerd tot vernietiging 
van die beslissing, voor zoover het onder punt 2 
gestelde betreft en bepaling, dat de door X. in 
de functie van tijdelijk opzichter-teekenaar der 
genie doorgebrachte diensttijd van 1 Februari 
1904 tot en met 16 Augustus 1904 op grond 
van de bij de wet van 11 Juli 1904 (S. 134) 
gewijzigde en aangevulde wet van 19 Juli 1890 
(S. 109) voor pensioen geldig is ; 

0. dat de Pensioenraad bij contra-memorie 
vooreerst heeft betoogd, dat de Minister van 
Financiën niet bevoegd is tot instelling van het 
beroep, daar de beslissing niet een verplichting 
oplegt tot betaling van een bijdrage, zoodat 
art. 127, a. 1. onder letter b der Pensioenwet 
1922 daarop niet van toepassing is, 

en voorts uitvoeri~ de juistheid zijner be
slissing heeft verdedigd ; 

Wat het recht betreft : 
0. dat naar art. 127. a. 1 der Pensioenwet 

1922 onder lett er b de Minister van Financiën 
bij den Centralen Raad van Beroep beroep kan 
instellen onder meer "tegen alle beslissingen 
van den Pensioenraad, welke van belang kun
nen zijn voor de t e betalen bijdrage, het r echt 
op en het bedrag van pensioen" ; 

0. dat de beslissing van den Pensioenraad 
van 11 Augustus 1924, ook voor wat het ge
deelte onder 2°. betreR, zeer zeker van belang 
kan zijn voor het bedrag van een eventueel aan 
X. toe te kennen pensioen ; 

0. dat dus de Minister van Financiën be
voegd was, tegen dat gedeelte dier beslissing 
beroep in te stellen ; 

0. dat de voormelde beslissing van den 
Minister van Financiën van 11 Mei 1920 strekte 
om voor X., die door zijn aanstelling tot vast 
opzichter-bureelambtenaar der genie met in
gang van 1 Augustus 1918 viel onder d e bepa
lingen der Burgerlijke P ensioenwet, vast t e 
stellen het door hem ingevolge art. 15 dier 
wet voor inkoop voor pensioen te betalen 
bedrag; 

0. dat de bevoegdheid van den Minister tot 
het nemen dezer beslissing steunde op art. 12 
van het Koninklijk besluit van 17 Maart 1914 
(S. 150), tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in art. 52 
der Burgerlijke Pensioenwet ; 

0. dat alsnu in de eerste plaats de vraag 
behoort te worden beantwoord, of de Pensioen
raad bevoegd was de bestreden beslissing voor 
wat het gedeelte onder 2°. betreft te nemen ; 

0. dat die vraag alleen bevestigend kan 
worden beantwoord, indien de Minister van 
Financiën onder de werking der Burgerlijke 
P ensioenwet daartoe bevoegd was geweest, in 
welk geval die bevoegdheid ingevolge art. 170 
der Pensioenwet 1922 op den Pensioenraad zou 
zijn overgegaan ; 

0. dat vaststaat, dat bedoeld gedeelte der 
bestreden beslissing de beslissing van den 
Minister van Financiën herzag in het nadeel 
van den daarbij betrokkene en uitsluitend 
berust op eene wetsuitlegging, afwijkende van 
die, welke aan de beslissing van den Minister 
van Financiën t en grondslag lag ; 

0. dat de Pensioenraad ingevolge art. 130 
der P ensioenwet 1922 alleen bevoegd is een 
door hem gegeven beslissing in het nadeel van 

1925, 

den daarbij betrokkene t e herzien op 1;irond 
van gebleken onjuistheid van aan de beslissing 
ten grondslag gelegde feiten en dus niet op 
grond van verschil in wetsuitlegging ; 

0. dat de Burgerlijke Pensioenwet een der
gelijke bepaling niet bevat en de gemachtigde 
van den Pensioenraad heeft betoogd, dat daar
uit zou volgen, dat de Minister van Financiën 
onder de werking dier wet die bevoegdheid ten 
opzichte van een beslissing als de hierbedoelde 
zonder eenige beperking bezat ; 

0. dat de Raad echter van oordeel is, dat 
uit het ontbreken in de Burgerlijke Pensioenwet 
van een bepaling als die van art. 130 der Pen
sioenwet 1922 niet volgt, dat onder de werking 
der eerstgenoemde wet het recht tot herziening 
van eenmaal genomen bindende beslissingen in 
het nadeel van den daarbij betrokkene onbe
perkt was, doch dat zoodanig recht niet be
stond; 

Rechtdoende in naam der Koningin ! 
Vernietigt de voormelde beslissing van den 

P ensioenraad van 11 Augustus 1924: 
a. t en aanzien vàn de daarbij uitgesproken 

intrekking van de voormelde beslissing van 
den Minister van Financiën van 11 Mei 1924, 
voor zoover die betrekking had op het tijdvak 
van 1 Februari 1904 tot en met 16 Augustus 
1904, en 

b. voor wat betreR het in de beslissing 
onder 2°. bepaalde. (A. B.) 

2 April 1925. BESLIDT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van d<'Il l 7den Sep
tember 1924 (Staatsblad n°. 455) tot in
trekking van het Koninklijk besluit van 
den 29sten December 1920 (Staatsblad 
n°. 922) en tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur betreffende 
voorschriften voor de door de Raden van 
Arbeid te voeren administratie. S. 133. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 3 Maart 1925, 
n°. 670, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

°'3zien artikel 98 der Radenwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

24 Ma11,rt 1925, n°. 39) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 30 Maart 1925, n°. 967, 
afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wijzigen Ons besluit van 17 September 1924 

(Staatsblad n°. 455) tot intrekking van Ons 
besluit van den 29sten December 1920 (Staats
blad n°. 922) en tot vaststelling van een alge
meenen maatregel van bestuur betreffende voor
schriften voor de door de Raden van Arbeid 
te voeren administratie en te bep:i.len als volgt : 

Eenig artikel. 
De punt !;!eplaatst aan het slot van den 

tweeden volzm van artikel 2 van Oas voren
bedoeld besluit van 17 September 1924 wordt 
vervangen door een komma. Aan dien volzin 
worden t0egevoegd de woorden: ,,waarvan de 
Verzekeringsraad overlegging noodig acht." 

Onze Ministllr van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit hesluit, 

18 
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hetwelk in het Staaliiblaà zal worden geplaatst 
en waar,an afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 2den April 1925. 
WILHELMINA. 

D11 Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 16 April 1925.) 

4 April 1925. BESLUIT ter bepaling, dat het 
Koninklijk besluit van 30 December 1924 
(Staat.sblad n°. 616), nà 1 April 1925 zal 
blijven gelden, nadat enkele wijzigingen 
en aanvullingen zijn aangebracht. S. 134. 

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

Binnenlanclsche Zaken en Landbouw van 21 
Maart 1925, Directie van den Landbouw, 
no. 458, 3• Afdeeling ; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 25 April 
1922 (Staát.sblad n°. 219), ter uitvoering van 
artikel 2 der Veewet, zooals dit is gewijzigd bij 

· Koninklijk Besluit van 10 Juni 1924 (Staats
blad n°. 289) en opnieuw gewijzigd bij Koninklijk 
Besluit van !'lO December 1924 (Staatsblad 
n°. 616); · 

Den Raad van State gehoord /advies van 
31 Maart 1925, n°. 25) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
2 April 1925, Directie van den Landbouw, 
no. 529, 3• Afdeeling ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

Ons besluit van 30 December 1924 (Staats 
blad n°. 616) zal nà 1 April 1925 blijven gelden, 
nadat de samenstelling van onderstaande 
districten is gewij~!lid en _aangevuld als volg_t : 

District Noordel]Jk Zuid-lfolland- WesteTijk 
Utrecht wordt aangevuld met de gemeente 
Zegveld. 

District Oostelijk Noord-B1abant wordt al
dus gelezen : 

De provincie Noord-Brabant, met uitzon~e
ring van de gedeelten ~~hoorende tot de dis
tricten Zeeland WestehJk Noord-Brabant en 
Limburg, benevens de Limburgsche gemeenten 
Mook, Gennep, Ottersum en Bergen. 

District Limburg wordt aldus gelezen : . 
De provincie Limburg, met uitzondermg 

van het gedeelte, behoorende tot het district 
Oostelijk Noord-Brabant, benevens de oord
Brabantsche gemeenten Budel en Maarheeze. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 April 1925. 

Onze voornoemde Minister is bela~t met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden toegezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

Het Loo, den 4den April 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 4 Mei 1925. ) 

6 April 1925. BESLUIT, tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van den 19den Oc
tober 1922, waarbij aan de Vereeniging 
tot Opvoeding en Verpleging van Idioten 
en Achterlijke kinderen, gevestigd te 
Utrecht, vergunning is verleend tot <?P· 
richting van een gesticht vo?_r zwakzm
nigen in de gemeente NoordwiJk. S. 135. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
1 April 1925, no. 520, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad no. 96), laatstelijk gewiJzigd bij de Wet 
van 27 ovember 1919 (Staatsblad n°. 784) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 3 van Ons besluit van 19 October 

1922 (Staatsblad n°. 565) wordt gelezen ali< 
volgt: 

In het gesticht voor zwakzinnigen, be
staande uit twee paviljoenen, mogen ~ et 
meer dan 114 zwakzinnigen, 86 mannehJke 
en 28 vrouwelijke, verpleegd worden. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw bt:r,aal_t, na voltooi_in~ van e~k 
paviljoen, het tijdstip, waarop dit ~n gebrwk 
mag worden genomen en het maximum van 
het aantal verpleegden, dat daarin mag worden 
opgenomen. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
ge);>laatst. 

Het Loo, den 6den April 1925. 
WILHELJ\HNA. 

De Min. van B innenl. Zaken en Landbouw. 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

(Uitgeg. 30 April 1925.) 

6 April 1925. BESLUIT, tot wijz_iging ~ru 
aanvulling van het "West-Indisch Uit
zendingsbesluit 1925" (Staatsblad n°. 15). 
s. 136. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Mini.ster yan: 

Koloniën van 6 Maart 1925, 10• afdeelrng, 
n°. 51; 

Gelet op de artikelen 38 en 48 van de Re
glementen op het be\eid der Re11ering in de 
kolonie Surinmne en m de kolorue Curaçao;: 

Den Raad van State gehoord (advies van. 
24 Maart 1925 n°. 41); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Maart 1925, 10• af 
deeling, n°. 42; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Aan artikel 1 van Ons besluit van 

15 Januari 1925 (Staaliiblad n°. 15), ~ot v3:st
stelling van regelen betreffende de wtzending. 
van personeel, bestemd voor plaatsing i~ tot 
den tijdelijken of den vasten Landsdienst 
in Suriname of Curaçao behoorende ambten, 
wordt het navolgende als vierde l~d toegevoegd~ 

4. Indien aan de betrekking eene ver
anderlijke jaarwedde verbonden is, ma~ in 
zeer bijzondere gevallen d_e aan den wtf!;e• 
zondene toegedachte jaarliJksche bezoldigmg_ 
bij een met redenen te omkleeden beslmt of 
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beschikking gesteld worden op een hooger 
bedrag dan de aan het ambt, waarin de uit
gezondene zal worden geplaatst, verbonden 
laagste jaarwedde ; zij mag echter de hoogste 
aan dat ambt verbonden jaarwedde niet te 
boven gaan." 

2. In het eerste lid van artikel 4 van voor
meld besluit wordt in plaats van het woord 
,,krachtens" gelezen: ,,op den voet van". 

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

Het Loo, den 6den April 1925. 
WILJIELMINA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 21 April 1925.) 

8 April 1925. BESLUIT, houdende toekenning 
van vrijdom van invoerrecht voor hout
geest en daaruie bereide of oaarmede 
vermengde stoffen. S. 137. 

WIJ WILRELM1NA, ENZ. 
Op do vooraracht van 0,'lZer> Minister van 

Financiën v,i,n 16 Maart 1925, P 0 . 133, Accijnzen; 
Gezien artikel 4 der wet van 30 December 

1910 (Staatsblad po, 377), houdende bepalingen 
omtrent het belR,sten van hontgeest; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Maart 1925, n°. 30); 

Gelet op het naèler rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 2 April 1925, 
no. 90, Accijnzen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
A1t. 1. Er wordt vrijdom verleend van 

iDvoer,echt voor houtgeest, voor alle daaruit 
bereide of daarmede vermengde vloeistoffen 
en voor alle vaste stoffen die houtgeest bo
vatt,en: 

a. bestemd om te dienen als mengmiddel 
voor andere goederen, waarvoor vrijdom van 
accijns of invoerrecht wordt genoten; 

b. benoodigd als hulpmiddel bij de ·iverk
zaamheden in fabrieken of trafieken ; 

c. benoodigd in fabm1ken of trafieken, 
waarin de hout~eest zoodanige bewerking 
ondergaat, dat hiJ uit het daarbij verkregen 
produrt niet weder is af te scheiden. 

De voorzieningen, noodig tot werin$ van 
misbruik van den sub a bedoelden vrijdom, 
worden vastgesteld door Onzen Minister van 
Financiën. 

Ten aanzien van den sub b en c bedoelden 
vrijdom zijn van toepassing de bepalingen 
vervat in de artikelen 16 tot en met 20 van 
Ons besluit van 23 Maart 1925 (Staatsblad 
n°. 103) of de bepalin$en die in bijzondere 
gevallen door Onzen Minister van Financiën 
zullen worden vastgesteld ; met dien verstande, 
dat de vrijdom sub c, in afwijking van artikel 
16 van bedoeld besluit ook wordt verleend, 
indien de goederen waarvoor de vrijdom wordt 
verlangd niet als hulpmiddel, doch als grond
stof worden gebezigd. 

2. Artikel 39 van Ons be$luit van 30 No
vember 1908 (Staatsblad n°. 346), blijft ook 
verder alleen van kracht voor vernissen en 
dergelijke niet tot inwendig gebruik bestemde 
vloeistoffen, die buitenslands niet met hout
geest zijn bereid. 

Het te$enwoordig_ be~luit brengt geen ve.~
andering m de geldigheid van bestp.ande vrIJ
dommen en vergunningen. 

3. Ons besluit van 18 Juni 1915 (Staateblad 
no. 276) is ingetrokken. 

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

Het Loo, den Ssten April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN, 
( Uitgeg. 22 April 1925.) 

8 April 1925. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28 October 
1880 (Staatsblad n°. 185), omtrent, neder
lagen van goederen in het terrein van 
toezicht langs de grenzen. S. 138. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voorçlracht van Onzen Minis~r van 

Financiën van 21 Maart 1925, n°. 94, Acc1Jnzen; 
Gezien artikel 1, tweeèle lid, der wet van 

28 December 1879 (Staatsblad n°. 250) ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

31 Maart 1925, n°. 27) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 2 April 1925, n°. 89, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 
Het tweede lid van artikel 1 van b.ilt Konink

lijk besluit van 28 October 1880 (Staatsblad 
no. 185), wordt gelezen als volgt : 

Hiervan zijn uitgezonderd : 
a. azijnaether (aether aceticus), chloral

hydraat, chloroforme, collodion, diaethylbar
bituurzuur, mierenaether, (aether formicicus), 
salpeteraether (spiritus nitri dulcis) en zwavel
aether ( aether sulfuricus) ; 

b. goud- en zilverwerk ; 
c. kant, tulle en zijden manufacturen ; 
d. geraffineerd zout, ongeacht de herkomst; 
e. speelkaarten ; 
/. sigar_ettei:i papier; 
g. geheimrmddefen; 
h. alle goederen, waarvan blijkt dat zij 

zonder de vereischte aangifte voor het in
voerrecht zijn ingevoerd. 

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

Het Loo, den Ssten April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 22 April 1925.) 

8 April 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Voor een ondenvijzer, die niet in het 

bezit is van het bewijs, bedoeld in art. 107 
Je lid sub c. en die derhalve niet bevoe$d 
is tot het geven van bijzonder onderwiJS, 
kan door het schoolbestuur geen aanspraak 
op rijksvergoeding worden gemaakt. 

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

het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der Pa
rochie "St. Jozef" te Hooglanderveen, gemeente 

18* 
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Hoogland, tegen de beslissing van Onzen Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen van 19 December 1924, n°. 16796, afd. 
L. 0. F., houdende weigering der Rijksver
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager-Onder
wijswet 1920, voor de onderwijzers P. H. 
Smeets, M. W . van Nes en A. H. Steylen over 
het jaar 1923 ten behoeve van de bijzondere 
lagere school aldaar, Burgemeester van Tuyl
straat, gemeente Hoogland ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
.(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
29 Januari 1925, n°. 5661 A; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
18 Maart 1925, n°. 148 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 April 1925, n°. 4970, afd. L.-O. F. ; 

0. dat, nadat het schoolbestuur tot Onzen 
Minister de aanvrage had gericht om over het 
tijdvak van 1 October-31 December 1923 in 
het genot te worden gesteld van de Rijksver
goeding, bedoeld in art. 97 der Lager-Onder
wijswet van 1920, voor de onderwijzers P. H. 
Smeets, M. W. van Nes en A. H. Steylen, 
Onze Minister bij bovengemelde beschikking 
heeft verklaard dat de gevraagde vergoeding 
niet kan worden verleend uit overwe~ng dat 
tot het geven van bijzonder onderwijs onder 
meer wordt vereischt het bezit van het bewijs, 
bedoeld in art. 107, onder c der Lager-Onder
wijswet 1920; dat men zonder het bezit van 
dit bewijs onbevoegd is bijzonder onderwijs 
te geven; dat de onderwijzers dezer school te 
weten P. H. Smeets, M. W. van Nes en A. H. 
Steylen in 1923 niet in het bezit waren van dit 
bewijs; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert 
dat de aanspraak op Rijksvergoeding voor 
het schoolbestuur niet kan verloren gaan 
tengevolge van het feit dat de onderwiJzers 
niet in het bezit waren van bovenbedoeld 
bewijs ; dat toch art. 107 der wet uitsluitend 
betrekking heeft op de onderwijzers en geen 
enkele verplichting oplegt aan het school
bestuur; dat deze verplichting den onderwij 
zers opgelegd, hare sanctie vindt in art. 436 
van het Wetboek van Strafrecht ; dat naar het 
oordeel van requestrant een schoolbestuur 
alleen dan aan,sprakelijk zou kunnen worden 
gesteld voor de naleving van art. 107, eerste 
lid, der wet, wanneer zulks uitdrukkelijk in 
de wet zou zijn vastgelegd; dat echter een 
desbetreffende bepaling niet in de wet voor
komt ; dat de voorwaarden waaraan moet 
worden voldaan om voor Rijksvergoeding in 
aanmerking te komen, uitsluitend in de artt. 89 
tot en met 96 zijn vermeld ; dat r equestrant 
dan ook van oordeel is, dat, nu i. c. aan alle 
evenbedoelde subsidievoorwaarden is voldaan, 
de gevraagde Rijksvergoeding niet kan worden 
geweigerd; 

0. dat de onderwijzers P. H. Smeets, M. W. 
van Nes en A. H. Steylen gedurende het 
tijdvak 1 October-31 December 1923 niet in 
het bezit waren van het bewijs, in art. 107, 
1° lid onder c der Lager-Onderwijswet 1920 
genoemd; 

dat zij derhalve niet tot het geven van bij
zonder onderwijs bevoegd waren, zoodat voor 

hen door het bestuur der school waaraan zij 
verbonden waren over genoemd tijdvak geen 
aanspraak op vergoeding kan worden gemaakt ; 

dat uit het bovenstaande voortvloeit, dat 
in dezen geen beroep kan worden gedaan op 
de omstandigheid dat het bezit van bedoeld 
bewijs niet in de artikelen 89 tot en met 96 
der wet uitdrukkelijk verplichtend is gest eld ; 

dat misdien bij de bestreden beschikking 
de Rijksvergoeding terecht is geweigerd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

H et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Omderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

8 April 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Verordening der gemeente Arnhem tot 
heffing van schoolgeld voor het volgen 
van het onderwijs aan het gemeente-gym
nasium of aan een der Gemeente-Hoogere 
Burgerscholen. 

Art. 3 der bovenbedoelde verordening, 
voorschrijvende, dat het schoolgeld voor 
het volgen van ondenvijs a.an het gym
nasium en daarmede op één lijn gestelde 
scholen berekend wordt naar het belast
baar inkomen, waarvoor de schoolgeld
plichtige bij den aanvang van het heffings
iaar in de R~jksinkomstenbelasting is 
aangeslagen, is in dien zin te versta.an, 
dat grondslag der heffing is het inkomen 
volgens den aanslag over het bij den aan
vang van den heffingstermijn loopende, 
op 1 Mei tevoren ingetreden belastingjaar, 
dus, waar het heffingsjaar voor het school
geld aanving met l Jan. 1924, met het 
belastingjaar 1 Mei 1923-30 April 1924.. 

In het middel van cassatie wordt over 
het hoofd gezien, dat aan deze verordening 
eene rationeele opvatting dient te worden 
gegeven, tenzij de bepalingen der veror
dening duidelijk anders leeren. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0., dat de belanghebbende, aan wien in 

het schoolgeld van het gemeente-gymnasium 
te Arnhem voor het heffingsjaar 1924 een 
aanslag was opgelegd naar het inkomen, waar
voor hij in de Rijksinkomstenbelasting was 
aangeslagen voor het belastingjaar 1922/1923, 
na vruchteloos bij den controleur der gemeente
belastingen te Arnhem bezwaren te hebben 
ingediend, van diens beschikking beroep heeft 
ingesteld bij den Raad van Beroep te Arnhem, 
en heeft staande gehouden, dat zijn aanslag 
in het schoolgeld had moeten zijn berekend 
naar een inkomen als volgens zijnen aanslag 
in de Rijksinkomstenbelasting voor het belas
tingjaar 1923/1924 ; 

O. dat de Raad van Beroep bij de bestreden 
uitspraak den aanslag heeft vernietigd en dien 
heeft vastgesteld naar een inkomen als volgens 
den aanslag van belanghebbende in de inkom
stenbelasting over het belastingjaar 1923/1924; 

0. dat daartegen is gericht het middel van 
cassatie; 

Schending of verkeerde toepassing van art-. 3, 
sub a der verordening tot heffing van school
geld voor het volgen van het onderwijs aan het 
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gemeente-gymnasium of aan een der gemeente
Hoogere Burgerscholen, vastgesteld door den 
Raad der gemeente Arnhem, den 28sten Aug. 
1922, tot t.oelichting waarvan is aangevoerd, 
dat de schoolgeldplichtige, bij den aanvang 
van het he:ffingsjaar voor het schoolgeld, in de 
Rijksinkomstenbelasting was aangeslagen voor 
het, belastingjaar 1922/23, welke aanslag was 
vastgesteld den 5en Februari 19'l3, terw1jl de 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting voor het 
belastingjaar 1923/24 eerst werd vastgesteld 
den 12en Febr. 1924, alzoo na den aanvang van 
het he:ffingsjaar voor h et schoolgeld en dus niet 
voor de schoolgeldregeling m aanmerking 
kon komen; 

0 . dienaangaande : 
dat volgens a-rt. 2 van de iJ1 het middel ge

noemde verordening het schoolgeld wordt be
rekend naar het belastbaar inkomen van de in 
art. 1 aangewezen schoolgeldplichtigen en wel 
overeenkomstig de regeling vervat in de tabel 
in art. 3 opgenomen. terwijl in laatstgenoemd 
artikel onder ais bepaald, dat voor de toepassing 
van een en ander als inkomen wordt aangemerkt 
dat, waarover de schoolgeldplichtige bij den 
aanvang van het he:ffingsjaar is aangeslagen in 
de Rijksinkomstenbelastiog en volgens art. 9 
het he:ffingsjaar aanvangt met l Jan.; 

dat, waar a ldus een nauw verband is gelegd 
tussch!'ln het inkomen volgens den aanslag 
in de Rijksinkomstenbelasting en het verschul
digde schoolgeld, welk verband nader is uitge
werkt in de bovenbedoelde tabel, met deze rege
ling kennelijk is beoogd om het bedrag van het 
schoolgeld te bepalen naar de uit genoemde aan
slagen blijkende financieele draagkracht van 
de schoolgeldplichtigen ; 

dat nu, waar het schoolgeld wordt geheven 
van Jan. tot J an., voormelde strekking wordt 
verwezenlijkt, indien grondslag van de heffing 
is het inkomen volgens den aanslag over het 
bij den aanvang van den heffingstermijn 
loopende, op 1 Mei tevoren ingetreden belasting
jaar, in dit geval dus, waar het h e:ffingsjaar voor 
het schoolgeld aanving met 1 Jan. 1924, over 
het belastmgjaar 1923/1924; 

dat deze rationeele opvatting dient te worden 
gevolgd, tenzij de bepalingen der verordening 
duidelijk anders leeren, wat echter niet het geval 
is ; 

dat immers de tekst van art. 3 der verorde
ning "inkomen, waarover de schoolgeldplichtige 
bij den aanvang van het he:ffingsjaar is aange
slagen in de Rijksinkomstenbelasting" zelfs 
geen andere opvatting toelaat, omdat, neemt 
men niet aan, dat hieronder is te verstaan de 
aanslag over het b\j den aanvang van het 
he:ffingsjaar ingetreden belastin~jaar, men 
elk houvast aan de bepaling verliest en met 
evenveel recht 21ou kunnen staande houden, 
dat is bedoeld de aanslag over het daaraan 
voorafgaande a ls dat is gemeend die over eenig 
nog verder in het verleden liggend belasting
jaar; 

dat toch, wordt met dit middel aangenomen, 
dat in den zin der verordening iemand is aan
geslagen in eene belasting op een tijdstip, 
waarop het desbetreffende belastingjaar reeds 
is verstreken. dit zal gelden niet enkel van het 
op dat tijdstip laatstelijk verloopen belasting
jaar; 

dat dan ook ten onrechte in de toelichting 

tot het middel er van is uitgegaan, dat hier 
beslissend zou zijn niet het belastingjaar, 
waarop de aanslag betrekking heeft, :p1aar de 
datum, waarop de aanslag i~ tot stand gekomen; 

dat van deze opvatting ook nog een onaan
nemelijk gevolg zou zijn, dat niet voor alle 
schoolgeldplichtigen voor eenzelfde heffingsjaar 
de aanslag in de R\jksinkomstenbelasting over 
h etzelfde belastingjaar ter bepaling van hun 
inkomen zou moeten worden genomen ; 

dat dit immers afhankelijk zou zijn van de 
omstandigheid, of de aanslag over eenig 
belastingjaar vóór dan wel nà den aanvang 
van het he:ffingsjaar zou zijn vastgesteld ; 

dat dus het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (Gem.Stem.) 

14 April 1925. BRSLUIT, tot vernietiging van 
de besluiten van den Raad der gemeente 
Rozenburg van 24 Mei en 2 Augustus 1924, 
strekkende tot opschorting van de uit
voering, respectievelijk tot intrekking van 
zijn besluit van 22 November 1923, inzake 
het verleenen van medewerking voor de 
uitbreiding van de bijzondere lagere school 
der Vereeniging tot stichting en instand
houding van Christelijke scholen aldaar. 
s. 139. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Januari 1925, n°. l6240n, Afdeeling Lager
Onderwij s-Financiëel, en van Binneplandsche 
Zaken en Landbouw van 31 Januari 1925, 
no. 354, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging 1°. van het besluit van den Raad 
der gemeente Rozenburg dd. 24 Mei 1924, tot 
opschorting van de uitvoering van zijn besluit 
van 22 November 1923, waarbij aan de Ver
eeniging tot, Ptichting en instandhouding van 
Christelijke scholen aldaar medewerking is 
verleend voor de uitbreiding harer school, 
Wijk A, n°. 109a, in die gemeente, zulks in af
wachting van de tot standkoming van het 
toen ·nog aanhangig ontwerp van wet tot wijzi
ging der Lager-Onderwijswet 1920, 2°. van het 
besluit van dien Raad dd. 2 Augustus 1924, 
tot intrekking van zijn hier vorengenoemd 
besluit van 22 November 1923 ; 

Overwegende, dat het besluit, onder 2°. be
doeld, uitgaat van dezen gedachtengang, dat 
krachtens de wet van 30 Juni 1924 (Staatsblad 
·no. 319) tot wijziging der Leerplichtwet en der 
Lager-Onderwijswet 1920, bij de thans aan
wezige schoolbevolking (80 leerlingen) slechts 
twee onderwijskrachten worden vereischt met 
inbegrip van het hoofd der school ; 

dat weliswaar nu nog drie onderwijzers aan 
de school zijn verbonden en ook het door deze 
wijzigingswet vereischt aantal leerkrachten 
wordt verkregen door afvloeiing en niet door 
op wachtgeldstelling, doch niettemin bij hand
h aving van het raadsbesluit van 22 November 
1923 het geval niet is buitengesloten, dat het 
thans aangevraagde derde lokaal in de toe
komst weder buiten gebruik zou moeten worden 
gesteld; 

Overwegende, dat, wat ook zij van de juist
heid dezer beschouwingen, de Raad hiermede 
getreden is in eene beoordeeling van de nood
zakelijkheid van de aangevraagde uitbreiding 
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der school, terwijl hij ingevolge het bepaalde 
in artikel 75, tweede lid, der Lager-Onderwijs
wet slechts heeft na te gaan, of de ingediende 
aanvrage voldoet aan de wettelijke eischen ; 

dat, waar in casu het schoolbestuur bij zijne 
aanvrage de voorschriften van artikel 73 der 
wet heeft in acht genomen, de Raad terecht 
bij zijn besluit van 22 November 1923 die aan
vrage heeft ingewilligd ; 

dat door het enkel verloop van den termijn 
van beroep, gesteld in het tweede lid van artikel 
76 der genoemde wet, dat raadsbesluit onher
roepelijk is geworden en de Raad derhalve 
onbevoegd is hetzij door de uitvoering van dat 
besluit op te schorten, hetzij door eene alge
heele intrekking van dat besluit, terug te komen 
op de eenmaal principieel toegezegde mede
werking; 

dat mitsdien de besluiten van den Raad der 
gemeente Rozenburg van 24 Mei en 2 Augustus 
1924 in strijd zijn met de bepalingen der 
Lager-Onderwijswet ; 

Gelet op de artikelen 72 e. v. der Lager
Onderwijswet 1920, en op de art.ikelen 153 
en 158 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
10 Maart 1925, n°. 27 ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 Maart 1925, n°. 4036, 
Afdeeling Lager-Onderwijs-Financieel, en van 
7 April 1925, n°. 2353, afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenvermelde besluiten van den Raad der 

gemeenta Rozenburg van 24 Mei en 2 Augustus 
1924 te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minisoer van OnderwiJS, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den l4den April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER.' 
De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 6 Mei 1925.) 

14 April 1925. BESLUIT tot uitbreiding van 
de Mijnvelden van de Staatsmijnen "Em
ma" en "Hendrik" . S. 140. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 4 Maart 1925, n°. 176, Af. 
deelin~ Mijnwezen ; 

Gezien artikel 1 der wet van 24 Juni 1901 
(Staatsblad n°. 170), zooals deze laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 17 Maart 1923 (Staats
blad, n°. 102), en Onze besluiten van 24 October 
1906 (Staatsblad n°. 270), 8 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 249), 22 Augustus 1916 (Staats
blad n°. 420) en 4 October 1919 (Staatsblad, 
n°. 595); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Maart 1925, n°. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Waterstaat van 8 April 1925, 
n°. 275, Afdeeling Mijnwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
a. dat de bij Ons bovengenoemd besluit 

van 24 October 1906 aangewezen en bij Ons 
bovengenoemd besluit van 22 Augustus 1916 
uitgebreide mijn (Staatsmijn Emma) nader 
wordt uitgebreid met een terrein, op de bij 
dit besluit behoorende kaart met rood gear
ceerd, en mitsdien wordt begrensd als volgt : 

1. van het noordoostelijke hoekpunt van 
het mijnveld Oranje-Nassau, de grens van dit 
mijnveld volgend tot waar deze de as van een 
hoofdweg naar Overbroek snijdt ; 

2. van dit snijpunt de ·as van dezen hoofd
weg volgend tot waar deze bij Terlinden de as 
van den Staatsspoorweg snijdt ; 

3. van dit snijpunt de as van dezen spoor
weg volgend tot waar deze de as van de dorps
straat van Nuth naar Vaesrade snijdt; 

4. van dit snijpunt de as van deze dorp~
straat volgend, en in aansluiting daaraan de 
as van de Thuller dorpsstraat, de as van den 
Krekelbergweg, de as van de Dorpsstraat van 
Oirsbeek, de as van den Hagerweg, de as van 
de Hagerstraat, de as van de Hoenderstraat, 
de as van den Steenweg en in aansluiting 
daaraan de as van den Mestweg tot waar deze 
de as van den hoofdweg van Raath over de 
Kling en BrurfSSUm naar Rumpen snijdt ; 

5. van dit snijpunt de as van dezen hoofd
weg volgend, en in aansluiting daaraan de as 
van den veldweg van Rumpen naar Heerlerheide 
tot het uitgangspunt ; 

b. dat de biJ Ons bovengenoemd besluit 
van 8 Augustus 1910 aangewezen en bij Ons 
bovengenoemd besluit van 4 October 1919 uit
gebreide mijn (Staatsmijn Hendrik) nader 
wordt uitgebreid met een terrein, op de bij 
dit besluit behoorende kaart met zwart ge
arceerd, en mitsdien wordt begrensd a.ls volgu: 

1. van het noordoostelijke hoekpunt van 
het mijnveld Oranje-Nassau de as van den 
veldweg van Heerlerheide naar Rumpen vol
gend en in aansluiting daaraan de as van den 
hoofdweg van Rumpen over Brunssum en de 
Kling naar Raath tot waar deze de grens 
tusschen de gemeenten Brunssum en Merkel
be,,k snijdt ; 

2. van dit snijpunt de grens tusschen deze 
gemeenten volgend en in aansluiting daaraan 
de $rens tusschen de gemeenten Brunssum en 
Schinveld tot waar deze de as van den Bouw
weg snijdt; 

3. van dit snijpunt de as van dezen weg 
volgend en in aansluiting daaraan de a~ van 
den Ruscherweg tpt waar deze de Rijksgrens 
snijdt; 

4. van dit snijpunt de Rijksgrens volgend 
tot den grenspaal n°. 259; 

5. van dezen grenspaal de grens tusschen 
de gemeenten Brunssum en Waubach volgend 
tot waar deze de as van den weg van Brussum 
naar Waubach snijdt ; 

6. van dit snijpunt de as van dezen weg 
volgend tot waar deze de as van den Wau
bacher Heidewe~ snijdt ; 

7. van dit sniJpunt de as van laatstgenoem
den weg volgend en in aansluiting daaraan 
de as van den Abdissenboschweg en de as van 
den weg van Brunssum naar Nieuwenhagen 
tot waar deze de as van den Kleikuilensweg 
sn,jdu; 

8. van dit snijpunt de as van laatstge-
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noemden weg volgend tot waar deze de grens 
va.n het mijnveld Oranje-Nassau $nijdt; 

9. van dit snijpunt de grens van dit mijn
veld volgend tot het uitgangspunt. 

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

Het Loo, den 14den April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 4 :Jfei 1925.) 

14 April 1925. BESLUIT tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending der Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. 
s. 141. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons be

sluit van 9 Mei 1924 (Staatsblad n°. 237), nader 
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn tot 
afwending der Aziatische cholera en tot wering 
harer uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën 
en van Waterstaat van 7 Februari 1925, 
n°. La A., afd. Volksgezondheid, van 16 Fe
bruari 1925, n°. 129, afd. Invoerrechten en 
van 20 Februari 1925, La V., afdeeling Spoor
wegen; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 954), en op 
de wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Maart 1925, n°. 40); 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid, Handel en Nijverheid, van 
Financiën en van Waterstaat van 26 Maart 
1925, n°. 498H, afd. Volksgezondheid, van 
3 April 1925, n°. 44, afdeeling Invoerrechten, 
en van 7 April 1925, La S.S., afdeeling Spoor
wegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
ALGEMEENE BEl'ALINGEN. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hen aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doel
treffênde toepassing van de bepalingen der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
gewijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 {Staatsblad 
n°. 36/, 15 April 1886 (Staatsblad no. 64), 
8 Apri 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 
157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 208), 27 April 1912 (Staats
blad n°. 165), 26 Juli 1918 (Staatsblad n°. 492) 
en 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op Aziatische cholera 
toepasselijk zijn, en de herinnering daarvan 
aan de ingezetenen van belang moet worden 
geacht, benevens uit den tekst vari dit besluit 
worden vanwege Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, zoodra deze dit noodig 

acht, aan de gemeentebesturen verzonden, 
ten einde in elke gemeente te worden aange-
plakt. -

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering: van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan Aziatische cholera lijdt of verschijn
selen vertoont, welke doen vermoeden dat hij 
door die ziekte is besmet, is verplicht daarvan 
onverwijld kennis te geven aan den burge
meester of den meest nabij zijnden ambtenaar 
van Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders ·van vervoermiddelen en daarbij ge
ëmployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de 
personen, die aan Aziatische cholera lijden of, 
op grond van een ingewonnen advies van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid of van een geneeskundige, doen 
vermoeden dat zij door die ziekte besmet zijn 
of de besmetting op anderen kunnen over
brengen, de door hem, gehoord genoemden 
ambtenaar of geneeskundige, noodig geachte 
maatregelen van onderzoek, afzondering en 
ontsmetting te doen toepassen en hen naar 
eene openbare inrichting of andere verblijf
plaats ter verpleging te doen overbrengen, 
wanneer hun toestand overeenkomstig de ver
klaring van den behandelenden geneeskundige 
dit gedoogt. -

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
tens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstalling verleent, wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
vijftig ten honderd in de uitgaven voor die 
schadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd, na ing~
wonnen advies van den ambtenaa.r van het 
Staat~toezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 

1 of voor het overbrengen van besmett.ing vat
bare voorwerpen, van welken aard ook, uit 
het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval 
of een verdacht geval van Aziatische cholera 
voorkwam, anders dan met inachtneming van 
de door hem te geven voorschrüten, te ver
bieden. 

6. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hu·nne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
dezen onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te s•aan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan Aziatische cholera of 
daarvan verdachten, of voor ontsmetting of 
vervoer van besmette goederen. · 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
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het Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert. 

7. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoovflr hem dit noodig voor
komt, toezicht houden op deze inricht.ingen 
en op de aldaar naohtverbliJfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn dezen verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij 
kunnen aantoonen binnen de laatste vijf dagen 
niet, in eene met Aziatische cholera besmette 
plaats vertoefd te hebben, 

De burgemeester doet van hetgeen door 
hem ter bestrijfug der Aziatische cholera of 
van verdachte gevallen dier ziekte worde of 
is verricht, ten spoedigste mededeeling aan 
den ambtenaar van het Staatstoezicht op de 
Volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 
§ 1. Van hei toezicht op landverhuizers en 

dergelijken. 

8. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan 
te w~zen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, 
èlie bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten dan na geneeskundig onder
zocht te zijn en zoo noodig na ontsmetting 
der kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Financiën en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder b 
van het lste lid van dit artikel, aan de land
grenzen in Nederland slechts worden toege
laten over de gemeenten, langs de wegen en 
met de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en treinen worden 
in de N ederlandsche Staat8courant geplaatst ten 
minste één dag, vóórdat zij in werking treden. 

9. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskun
dige, die daartoe door Onze~ Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid met toekenring 
van een door dezen te bepalen vergoeding tot 
wederopzeggens wordt aangewezeD, met in
achtneming van het bepaalde in de artikelen 
10, 11 en 12 van dit besluit . 

10. Het onderzoek valt steeds zooveel moge
lijk samen met het douane-onderzoek eP .vordt 
verricht op de wijze, die door den geneeskun
dige het meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang :r.ijnden der aan-

wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

11. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden, niet aan Aziatische cholera 
te lijden, noch verschijnselen vertoonen, welke 
doen vermoeden, dat zij door die ziekte be
smet, zijn, mogen niet worden aangehouden, 
maar worden terstond tot voortzetting van 
hunne reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
Aziatische cholera deden vermoeden. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan Aziatische cholera te 
lijden, worden onverwij ld, met inachtneming 
van artikel 9 der wet van 4 December 1872 
(Staatsblad n°. 134), overgebracht naar eene 
door den burgemeester der grensgemeente, 
waarin het onderzoek plaats heeft, volgens 
artikel 20 van dit besluit aan te wijzen in
richting voor verpleging van lijders aan be
smettelijke ziekten, en daar afgezonderd en 
verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, indien 
de geneeskundige dit noodig oordeelt, ten op
zichte van · personen, die verschijnselen ver
toonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks 
kosten vervoerd en verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen be
smet moeten worden geacht, worden niet tot 
voortzetting hunner reis toegelaten, dan na 
reiniging en ontsmetting. 

§ 2. Van het grensverkeer. 
13. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan 
te wijzen, worden geen personen toegelaten, 
komende uit door deze Ministers aangewezen 
met Aziatische cholera besmette landen, land
streken en plaatsen, dan na geneeskundig 
onderzocht en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het 
eerste lid worden niet toegestaan, dan met 
inachtneming van de voorschriften, daarom
trent door ó"nze Ministers van Arbeid, Handel 
en Nijverheid en van Financiën ge~even. 

Op dit onderzoek is toepasseliJk het be
paarde in de artikelen 9, 10, 11 en 12 van dit 
besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Financiën en van Water~taat 
kunnen bepalen, dat per~onen, bedoeld in het 
late lid van dit artikel, aan de landgrenzen 
in Nederland slechts worden toegelaten over 
de gemeenten, langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde landen, land~treken en plaatsen, wegen 
en treinen, worden in de N ederlanàsche Staats-



281 14 APRIL. 1925 

courant geplaatst ten minste één dag vóórdat 
zij in werking treden. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 
14. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen 
en plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
H andel en Nijverheid en van Financiën aan 
te wijzen, is verboden in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar, buiden, bont
werk en andere voor het overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen, uit landen 
of plaatsen, mede door Onze genoemde Ministers 
aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of 
doorvoer uit landen, die toegetreden zijn tot 
de op 17 Januari 1912 te Parijs geeloten en 
bij de wet van 26 Februari 1914 (S taa.tsblad 
n°. 57) goedgekeurde internationale sanitaire 
overeenkomst, gedragen Onze genoemde Mi
risters zich naar de bepalingen van die over
eenkomst. 

15. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
boden is, in- , door- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te 
geven aan den burgemeester of den meest 
nabijzijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
ëmployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, 
in-, door- of vervoer plaats heeft, is artikel 6 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134) toepasselijk. 

16. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

17. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aan
gehouden, behoudens dat wagens, die bevuild 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze, door den geneeskundige voorge
schreven, worden ontsmet. 

18. Bagages en lijfgoederen van rersonen, 
als bedoeld in de artikelen 8 en 13, ziJn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden, desverlangd, aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

19. Koopmans- en andere goederen, uit 
het buitenland aangevoerd, waarvan de in
of doorvoer niet verboden is, worden niet 
aangehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht 
kunnen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 

20. De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 8 en artikel 13 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 9 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 8 en 13 van dit besluit bedoelde 
personen, lijdende aan of verdacht van Azia
tische cholera ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 18 en 19 van 
dit besluit bedoelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, 
de ontsmetting of het vervoer van personen 
en goederen, bedoeld in de artikelen 8, 13, 
18 en 19 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meu
belen en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht 
ter voldoening aan artikel 7 van de wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid de som deswege aan de gemeente te ver
goeden. 

21. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geëmplo
yeerden aan een spoor- of tramwegonder
neming zijn, voor zoover hun dienst het toe
laat, verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door den krachtens artikel 9 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmetting, 
behandeling en verpleging en het vervoer van 
personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige, zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 8 en 13, hebben waargenomen en 
van hunne bevinding omtrent de aanwezigheid 
in den trein of tram van voor het overbrengen 
van besmetting vatbare voorwerpen. 

22. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 9, 11, 12, 13, 
18 en 19 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zooveel in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet 
ingevolge eenige andere wettelijke bepaling, 
ten laste van anderen moeten worden gebracht. 

23. De krachtens artikel 9 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, eiken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of van de 
invoerrechten en accijnzen, de stationschefs en 
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de overige geëmployeerden bij eene spoor- of 
tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering 
van wettelijke voorschriften betreffende de 
wering of bestrijding der Aziatische cholera. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, onver
minderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
.aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het scheepvaartverkeer. 
24. Onze Minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid is bevoegd om ,waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
-0iën en van Waterstaat, tot wering van de 
besmetting van Aziatische cholera, toezicht 
te doen houden op schepen, die langs binnen
wateren het land binnenvaren, en zulks met 
toepassing, voor zoover mogelijk en noodig, 
van de artikelen 8 tot en met 12 en 20 tot 
en met 23 van dit besluit. 

25. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht ge
houden op de daarlangs varende schepen . en 
hunne opvarenden door een of meer genees
kundigen, die daartoe door Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, met toe
kenning van een door dezen te bepalen ver
goeding, tot wederopzegging worden aange
wezen. 

De beschikking tot aanw:tizing van bedoelde 
plaatsen wordt in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst ten minste één dag, vóórdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen der Aziatische cholera 
bevoegd, ten koste van de gemeente, genees
kundig toezicht te doen houden op de op
varenden van de in de gemeente vert-Oevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toe
zicht wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich 
daaraan te onderwerpen. 

26. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatsblad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 25 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onder
worpen aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te 
blijven, totdat het gezondheidsonderzoek en · 
de naar aanleiding daarvan bevolen gezond
heidsmaatregelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is ver
plicht de vragen, hem door of namens den met 

het gezondheidsonderzoek belasten genees
kundige gedaan, nauwkeurig en naar waarheid 
te beantwoorden. 

27. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de op
varenden en van de lading of andere op het 
schip aanwezige goederen, op de wijze, die 
hem, na overleg met den burgemeester, het 
meest doeltreffend voorkomt . 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriften van dit be
sluit heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem t-Ot zoo
danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

28. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting geschiedt, zoo noo<lig, volgens 
de regelen, krachtens artikel 25 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) vast
gesteld. 

29. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, in
dien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen 
naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet te lijden aan Aziatische cholera, 
noch verschijnselen van die ziekte te ver
toonen, met toestemming van den met het 
onderzoek belasten geneesk~ndige, terstond 
onbelemmerd aan den wal worden toegelaten. 
Vooraf heeft ontsmetting der kleederen en 
reiniging der personen plaats, indien dit door 
den geneeskundige noo<lig wordt geoordeeld. 

30. Ten bewijze dat het schip t-Ot den ver
deren doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de schipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
<lien der opvarenden en van <lien der lading 
of andere op het schiJ> aanwezige goederen, 
benevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 27 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van een vroegere verklaring in de 
plaats kan treden. 

31. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt als in artikel 25 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtena.ar 
van het Staatstoezicht op de "volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
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geneeskundige, voor het personeel en het ma
terieel, dat de geneeskundige voor het gezond
heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor 
de uitvoering van de naar aanleiding van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maat
regelen, en voorts voor de voortdurende aan
wezigheid van zuiver drinkwater en water voor 
huishoudelijke doeleinden, opdat dit aan de 
schippers, indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt, kunne worden verstrekt. 

Onverminderd het in het voorgaande lid 
bepaalde, zorgt de burgemeester van elke ge
meente, waarin eene plaats ligt, daartoe door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid aangewezen, zoo spoedig mogelijk op 
's Rijkskosten voor de verstrekking van zuiver 
drinkwater en water voor huishoudelijke doel
einden aan de schippers der langs de plaats 
varende schepen. 

32. Op de krachtens artikel 25 van dit be
s luit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelijk het eerste en derde lid van artikel 23 
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken amb
tenaar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van de 
Aziatische cholera. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel de dienst het toelaat, 
verplicht, met a! de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door bedoelde geneeskun
digen voorgeschreven maatregelen. 

H OOFDSTUK III. 
SLOTBEPALING EN. 

33. Onze in dit ·besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwij
zingen, zoo dikwijls de omstandigheden dit 
gedoogen of noodig maken, op dezelfde wijze 
als zij zijn tot stand gekomen, te wijzigen of 
in te trekken. 

34. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de 
Inspecteur, krachtens de Gezondheidswet be
last met het toezicht op de handhanding van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten. 

35. Dit besluit, dat, tenzij het eerder wordt 
in~etrokken, gedurende één jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 
Mei 1925. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid , van Financiën en va):l Waterstaat 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 14den April ·1925. 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SWAAY. 

( Uitgeg. 4 Mei 1925.) 

14 April 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
buitengewone maatregelen tot afwending 
van vlektyphus en tot wering zijner uit
breiding en gevolgen. S. 142. 

WIJ W I LHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat t-oepassing der wet van 

26 April 1884 (Staatsblad n°. 80), aangevuld 
door de wet van 20 Juli 1884 (Staatsblad n°. 164) 
en gewijzigd bij art. 19 van de wet van 15 
April 1886 (Staatsblad n°. 64), bij de wet van 
9 Juli 1915 (Staatsblad n°. 314) en bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 954), 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen 
tot afwending van eenige besmettelijke ziekten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen, 
noodzakelijk is wegens het voorkomen van 
vlektyphus in het buitenland ; 

Op de voordracht van Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën 
en van Waterstaat van 7 Februari 1925, n°. 
La. A, Afdeeling Volksgezondheid, van 16 
Februari 1925, n°. 129, afdeeling Invoerrechten 
en van 20 Februari 1925, La. V, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staats 
blad n°. 80), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 954) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Maart 1925, n°. 40) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, Handel en Nijverheid, van Finan
ciën en van Waterstaat van 26 Maart 1925, 
n°. 498 H, afdeeling Volksgezondheid, van 
3 April 1925, n°. 44, afdeeling Invoerrechten 
en van 7 April 1925, La. S.S., afdeeling Spoor
wegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
meesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
dragen nauwlettend zorg voor eene doeltref
fende toepassing van de bepalingen der wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad b0 • 134), ge
wijzigd bij de wetten van 3 December 1874 
(Staatsblad n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad 
no. 36), 15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 
8 April 1893 (Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 
(Staatsblad n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad 
no. 157), 14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 
17 Juli 1911 (Staatsblad n°. 208), 27 April 1912 
(Staatsblad n°. 165), 26 J ul i 1918 (Staatsblad 
n°. 492) en 27 November 1919 (Staatsblad 
n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor 
zoover de bepalingen op vlektyphus toepasse
lijk zijn, en de herinnering daarvan aan de 
ingezetenen van belang moet worden geacht, 
benevens uit den tekst van dit besluit worden 
vanwege Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid verzonden aan de besturen der 
gemeenten, waar dit noodig wordt geacht, ten 
einde in elk van die gemeenten te worden aan
geplakt. 

2. Een ieder is verplicht de inlichtingen, 
door ambtenaren of geneeskundigen van hem 
verlangd ter zake van de uitvoering van dit 
besluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wij ld te geven. 
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3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
soon aan vlektyphus lijdt of verschijnselen 
vertoont, welke doen vermoeden dat hij door 
die ziekte is besmet, is verplicht daarvan on
verwijld kennis te geven aan den burgemeester 
of den meest nabij zijnden ambtenaar van 
Rijks- of gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
sonen, die aan vlektyphus lijden of, op grond 
van een ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige, doen vermoeden 
dat zij door die ziekte zijn besmet of de be
smetting op anderen kunnen overbrengen, 
de door hem noodig geachte maatregelen van 
onderzoek, afzondering en ontsmetting -
waaronder mede is begrepen het verdelgen van 
ongedierte - te doen toepassen en hen naar 
eene openbare inrichting of andere verblijf
plaats ter verpleging te doen overbrengen, 
wanneer hun toestand overeenkomstig de ver
klaring van den behandelenden geneeskundige 
dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de overige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krachtens 
het eerste lid van dit artikel genomen maatrege
len van afzondering, deswege schadeloosstelling 
verleent, wordt door den Staat aan de gemeente 
eene bijdrage verleend van vijftig ten honderd 
van de uitgaven voor die schadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd bij het voor
komen of dreigen van vlektyphus na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de Volksgezondheid of van 
een geneeskundige, huizen, woonwagens, keeten 
en vaartuigen te doen reinigen en de inwoners 
tijdelijk daaruit en uit de in de nabijheid ge
legen huizen en keeten te vnwijderen, indien 
dit voor de reiniging noodig wordt geacht. 

6. De burgemeester is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van verdachte 
of voor het overbrengen van besmetting vat
bare voorwerpen van welken aard ook, uit het 
huis, erf, voer- of vaartuig, waar een geval of 
een verdacht geval van vlektyphus voorkwam, 
anders dan met inachtneming van de door 
hem te geven voorschriften, te verbieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover de 
dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeester aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van lijders aan vlektyphus of daarvan 
verdachten, of voor ontsmetting of voor ver
voer van besmette of van besmetting ver
dachte goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 

het Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert. 

8. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voorkomt, 
toezicht houden op deze inrichtingen en op de 
aldaar nachtverblijfhoudende reizigers, zoo
mede op woonwagens en woonschepen en op de 
daarin verblijfhoudende personen. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
personen belast is, zijn deze verplicht dien 
geneeskundige bij hen te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de 
uitvoering van dit besluit hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, te verschaffen. 

De burgemeester doet van hetgeen door hem 
ter bestrijding van vlektyphus of van verdachte 
gevallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

HOOFDSTUK II. 
§ 1. Van het toezicht op landverhuizers en 

dergel,ij ken. 
9. In de aan de grenzen des lands gelegen 

gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan 
te ;'izen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohemiens), b. landverhuizers en personen, 
èlie bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten dan na geneeskundig onder
zocht te zijn en, zoo noodig, na ontsmetting 
der kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent door 
Onze Ministers va,n Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Financiën en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder b. 
van het eerste lid van dit artikel, aan de land
grenzen in Nederland slechts worden toege
laten over de gemeenten, langs de wegen en 
met de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten, wegen en treinen, worden in de 
Nederlandsche Staatscourant geplaatst ten
minste één dag, voordat zij in werking treden. 

10. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
personen aankomen, door eenen geneeskundige, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid met toekenning van 
een door deze te bepalen vergoeding tot weder
opzeggens wordt aangewezen, met inacht
neming van het bepaalde in de artikelen 11, 
12 en 13 van dit besluit. 

11. Het onderzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek 
en wordt verricht op de wijze, die door den 
geneeskundige, met inachtnemin$ van het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 24, het 
meest doeltreffend wordt geoordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
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Accijnzen, en, indien het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan vlektyphus te lijden, 
noch verschijnselen vertoonen, welke doen 
vermoeden, dat zij door die ziekte zijn aange
tast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht, mogen niet worden aan
gehouden, maar worden terstond tot voort
zetting van hunne reis toegelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
vlektyphus deden vermoeden. 

13. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden aan vlektyphus te lijden, 
worden onverwijld, met inachtneming van 
artikel 9 der wet van 4 December 1872 (Staats
blad n°. 134), overgebracht naar eene door den 
burgemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel 21 van 
dit besluit aan te wijzen inrichting voor ver
pleging van lijders aan besmetteliJke ziekten 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Mede worden maatregelen van afzondering 
en ontsmetting ~enomen, indien de genees
kundige dit noodig oordeelt, ten opzichte van 
personen, die verschijnselen vertoonen, welke 
doen vermoeden, dat zij door die ziekte zijn 
aangetast of de besmetting op anderen kunnen 
overbrengen of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of erfgenamen vergoed. 
Behoeftigen worden op 's Rijks kosten ver
voerd of verpleegd. 

Personen, wier li chamen of kleederen be
smet moeten worden geacht, worden niet tot 
voortzetting hunner reis toegelaten, dan na 
ontsmetting. 

§ 2. Van het Grensverkeer. 

14. In de aan de grenzen des lands ge
legen gemeenten, door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën 
aan te wijzen, worden geen personen toegelaten, 
komende uit door deze Ministers aangewezen 
met vlektyphus besmette landen, landstreken 
en plaatsen, dan na geneeskunclig onderzocht 
en zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en van Financiën gegeven . 

Op dit onderzoek is toepasselijk het bepaalde 
in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Financiën en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat f ersonen, bedoeld in het 
l • lid van dit artike aan de landgrenzen in 
Nederland slechts worden toegelaten over de 
gemeenten, langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be-

doelde landen, landstreken en plaatsen, wegen 
en treinen, worden in de Nederlandsche Staats
courant geplaatst tenminste één dag voordat 
zij inwerking treden. 

§ 3. Van het goederenvervoer. 
15. Onverminderd de bestaande bepalingen 

omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebruikte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen 
en plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan 
te wijzen, is verboden in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar, huiden, bont
werk en andere voor het overbrengen ~an voor 
besmetting vatbare voorwerpen, uit landen of 
plaatsen, mede door Onze genoemde Ministers 
aan te wijzen. · 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederlandsche Staatscourant ter algemeene 
kennis gebracht. 

16. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- en vervoer ver
boden is, -in-, door- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij 
zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en op het daarbij 
werkzame personeel. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan in-, door- of vervoer verboden is, 
in- , door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

17. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onderworpen. 

18. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin lijders 
aan vlektyphus of personen, clie verdacht 
worden aan vlektyphus te lijden of doen ver
moeden, dat zij de ziekte op anderen kunnen 
overbrengen, of behept zijn met ongedierte of 
daarvan verdacht, of waarin besmette of van 
besmetting verdachte goederen aangebracht 
zijn - indien de geneeskundige het noodig 
oordeelt - van den trein worden gehaakt en 
op de wijze, door den geneeskundige voorge
schreven, worden ontsmet. 

19. Bagages en lijfgoederen van J,Jersonen, 
als bedoeld in de artikelen 9 en 14, ZIJn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in genoemde 
artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd door den 
burgemeester op Rijkskosten aan de eigenaars 
nagezonden. 

20. Koopmans- en ander goederen, uit het 
buitenland aangevoerd, waarvan de in- of 
doorvoer niet verboden is, worden niet aange
houden en aan ontsmetting onderworpen, tenzij 
zij, naar het oordeel van den met het onder
zoek belasten geneeskundige, geacht worden 
besmet te kunnen zijn. 
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§ 4. Ve1 dere bepalingen. 

21. De burgemeester van elke grensge
meente, als in artikel 9 en artikel 14 van dit 
besluit is bedoeld, zorgt., zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambte
naar van het Staatstoezicht op de volksge
zondheid of met den krachtens artikel 10 aan
gewezen geneeskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 
tot afzondering, ontsmetting en verpleging 
van de in de artikelen 9 en 14 van dit pe~luit 
bedoelde personen, lijdende aan of verdacht 
van vlektyphus, zoomede van een gelegen
heid tot huisvesting van gezonde verdachte 
personen en tot het reinigen van personen ; 

b. voor een geschi1.-te plaats voor de ont
smetting van de in de artikelen 19 en 20 van 
dit be~luit be.doelde goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
verpleging, de ontsmetting, of het vervoer van 
personen of van goederen, bedoeld in de ar
tikelen 9, 14, 19 en 20 van dit besluit; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettingsmiddelen, vervoermiddelen, meube
len en ander noodig materieel, en voor alles 
wat noodig is voor een behoorlijke verzorging 
van hen, die zijn afgezonderd. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van dEI inrich
ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 
December 1872 (Staatablad n°. 134), bepaalt 
Onze Mini.ter van Arbeid, Handel en Nijverheid 
de som deswege aan de gemel'nte t vergoeden. 

22. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en het personeel 
werkzaam aan een spoor- of tramwegonder
neming zijn, voor zooveel hun dienst het toe
laat, verplicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de door den krachtens artikel 
10 van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afwndering, de ontsmetting, 
de behandelin~ en verpleging en het vervoer 
van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
zijn conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
komst van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 9 en 14, hebben waargenomen en 
van hunne bevinding omtrent de aanwezig
heid in den trein of tram van voor het over
brengen van voor besmetting vatbare voor
werpen. 

23. De koster>, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 10, 12, 13, 14, 
19 en 20 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voorzoover in genoemde artikelen 
niet anders is bepaald en die kosten niet, 
ingevolge eenige andere wettelijke bepaling, 
ten laste van anderen moeten worden ge
bracht. 

24. De krachtens artikel 10 van dit besluit 
aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid of de ambtenaar Vh.n het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat den burgemeester, elken ambte
naar van Rijks- of ~emeentepolitie, of van in
voerrechten en accijnzen, de stationschefs en 
het overige personeel werkzaam bij eene spoor
of tramwegonderneming met zijn advies ter 
zijde, wanneer zij dit behoeven bij de uit
voering van wette)jjke voorschriften betreffende 
de wering of bestrijding van vlektyphus. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daa.rva.n, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatablad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en a.an bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ ö. Van het scheepvaartverkeer. 

25. Onze Minister van Arbeid, Handel en. 
Nijverheid is bevoegd om, waar nood.ig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
ciën en van Waterstaat tot wering van de be
smetting door vlektyphuR, toezicht te doen 
houden op schepen, die langs binnenwateren. 
het land binnenvaren, en zulks met toepassing 
voor zoover mogelijk en noodig, van de ar
tikelen 9 tot en met 13 en 21 tot e;n met 24 
van dit besluit. 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen gemeenten, gelegen aan 
stroomen, rivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende schepen en hunne 
opvarenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van een 
door deze te bepalen vergoeding, tot weder
opzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
gemeenten wordt in de N ederlandsche Staata
courant geplaatst ten minste één dag vóórdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of drei~en van vlektyphus bevoegd, 
geneeskundig toezicht te doen houden op de 
opvarenden van de in de gemeente vertoevende 
vaartuigen. De personen, waarop dit toe
zicht wordt uitgeoefend, zijn verplicht zich 
daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals dat 
luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 (Staata
blad n°. 36), wordt elk schip, varende langs 
of aankomende aan eene der in artikel 26 van 
dit besluit bedoelde gemeenten, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap met 
den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gezondheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepasselijk het tweede lid van artikel 
10 der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
no. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatablad n°. 36). 
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De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is ver
plicht de vragen, hem door of namens den 
met het gezondheidsonderzoek belasten ge
neeskundige gedaan, nauwkeurig en naar 
waarheid te beantwoorden. 

28. De geneeskundige verricht, behoudens 
het bepaalde in artikel 23, lste lid, het ge
zondheidsonderzoek van het schip, van de 
opvarenden en van de lading of andere op het 
schip aanwezige goederen, op de wijze, die 
hem, na overleg met den burgemeester, het 
meest doeltreffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 ·uren een gezondheidsonderzoek 
overeenkomstig de voorschriftfn van dit be
sluit heeft ondergaan, kan hij het van verder 
onderzoek vrijstellen, indien de toestand van 
het schip of van de opvarenden hem tot zoo
danig onderzoek overigens geen aanleiding 
geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld ~e:volg 
te geven, behoudens beroep op Onzen Mm1ster 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende 
komen ten last e van het Rijk. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, in
dien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzij , nadat aan de maatregelen, 
naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, 
die bij het gezondheidsonderzoek bevonden 
worden, niet t e lijden aan vlektyphus, noch 
verschijnselen van die ziekte te vertoonen, 
noch doen vermoeden dat zij de besmetting op 
anderen kunnen overbrengen, nocli behept 
zijn met ongedierte of daarvan , erdacht, met 
toestemming van den met het onderzoek 
belasten geneeskundige terstond zorder verdere 
belemmering aan den wal worden toegelaten. 
Vooraf heeft ontsmetting der kleederen en 
r einiging der personen plaats, indien dit door 
den geneeskundige nood:ig wordt geoordeeld. 

31. Ten bewijze, dat het schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten en het ver
bod van gemeenschap met den wal is opge
heven, ontvangt de schipper van den met het 
gezondheid0 onderzoek belasten geneeskundige 
eene schriftelijke verklaring volgens het model 
door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van dien der lading 
of andere op het schip aanwezige goederen, be
nevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de be
vestiging van eene vroegere verklaring in de 
plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, als 
in artikel 26 van dit besluit bedoeld, zorgt, 

overeenkomstig het bepaalde in art. 21, zoo 
spoedig mogelijk, op Rijkskosten, in overleg 
met den ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid of den krachtens eerst
genoemd artikel aangewezen geneeskundige, 
voor het personeel en het materieel, dat de 
geneeskundige voor het gezondheidsonderzoek 
behoeft en dat noodig is voor de uitvoering van 
de naar aanleiding van het gezondheidsonder
zoek voorgeschreven maatregelen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toe
passelijk het eerste en derde lid van artikel 24-
van dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding van vlek
typhus. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeentepolitie 
zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, ver
plicht met al de hun ten dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
uitvoering van de voorgeschreven maat
regelen. 

HOOFDSTUK III. 
Slotbepalingen. 

34. Onze i.n dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden dit gedoogen 
of noodig maken, op dezelfde wijze als zij zijn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezemdheid wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet belast 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalingen betreffende besmettelijke 
ziekten. 

Waar in dit besluit sprake is van ontsmetten. 
of ont smetting, wordt daaronder mede ver
staan het, verdelgen van ongedierte. 

36. Dit besluit, dat, t enzij het eerder wordt 
ingetrokken, gedurende één jaar van kracht 
blijft, treedt in werking met ingang van 22 
Mei 1925. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Financiën en van Waterstaat zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den. 
Raad van State. 

Het Loo, den 14den April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel enNijverheid,. 
AALBERSE. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SWA.AY •. 

(Uitgeg. 4 Mei 1925.) 

14 April 1925. BESLUIT tot nadere vast
stelling van buitengewone maatregelen tot 
afwending van de pest en tot wering harer
uitbreiding en gevolgen. S. 143. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat, onverminderd Ons be

sluit van 9 Mei 1924 (Staatsblad n°. 239), nader
buitengewone maatregelen noodzakelijk zijn 
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tot afwending der pest en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen ; 

Op de voordracht van Onze llfinisters van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van Financiën 
en van Waterstaat van 7 Februari 1925, no. 
La A., afd. Volksgezondheid, van 16 Februari 
1925, n°. 129, afdeeling Invoerrechten, en van 
20 Februari 1925, La V., afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op de wet van 26 April 1884 (Staata
blad n°. 80), laatstelijk aangevuld en gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 954), en op de wet van 26 Februari 1914 
{Staatsblad n°. 57) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 Maart 1925, n°. 40) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze Mi
nisters van Arbeid, Hander en Nijverheid, van 
Financiën en van Waterstaat van 26 Maart 
1925, n°. 498 H, afd. Volksgezondheid, van 
il April 1925, n°. 44, afdeeling Invoerrechten 
en van 7 April 1925, La S.S., afdeeling Spoor
wegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

HOOFDSTUK I. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1. De gemeentebesturen en de burge
m eesters, ieder voor zooveel hun aangaat, 
,dragen nauwlettend zorg voor eene doeltreffende 
toepassing van de bepalingen der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), gewijzigd 
bij de wetten van 3 December 1874 (Staatablad 
n°. 188), 28 Maart 1877 (Staatsblad n°. 36), 
15 April 1886 (Staatsblad n°. 64), 8 April 1893 
-(Staatsblad n°. 64), 21 Juli 1899 (Staatsblad 
n°. 166), 21 Juni 1901 (Staatsblad n°. 157), 
14 Juli 1910 (Staatsblad n°. 204), 17 Juli )911 
{Staatsblad n°. 208), 27 April 1912 (Staatsblad 
n°. 165), 26 Juli 1918 (Staatablad no. 492) en 
27 November 1919 (Staatsblad n°. 784). 

Uittreksels uit den tekst dier wet, voor zoover 
.de bepalingen op pest toepasselijk zijn, en de 
herinnering daarvan aan de ingezetenen van 
belang moet worden geacht, benevens uit 
d en tekst van dit besluit worden vanwege 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid zoodra deze dit noodig acht, aan de ge
meentebesturen verzonden, ten einde in elke 
gemeente te worden aangeplakt. 

2. Een iedn is verplicht de inlichtingen, door 
ambtenaren of geneeskundigen van hem ver
langd ter zake van de uitvoering van dit be
sluit, nauwkeurig en naar waarheid onver
wijld te geven. 

3. Een ieder, die waarneemt, dat een per
.soon aan pest lijdt of verschijnselen vertoont, 
welke doen vermoeden, dat hij door die ziekte 
is besmet, is verplicht daarvan onverwijld 
kennis te $even aan den burgemeester of den 
meest nabij zijnden ambtenaar van Rijks- of 
gemeentepolitie. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
ëmployeerden. 

4. De burgemeester is bevoegd, op de per
·sonen, die aan pest lijden of, op grond van een 
ingewonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volksgezondheid of van 
een geneeskundige, doen vermoeden dat zij 
door die ziekte besmet zijn of de besmetting 
-op anderen kunnen overbrengen, de door hem 

noodig geachte maatregelen van onderzoek, 
afzondering en ontsmetting te doen toepassen 
en hen naar eene openbare inrichting of andere 
verblijfplaats ter verpleging te · doen over
brengen, wanneer hun toestand overeenkomstig 
de verklaring van den behandelenden genees
kundige dit gedoogt. 

De personen, waarop de in de vorige alinea 
bedoelde maatregelen worden toegepast, zijn 
verplicht zich aan die maatregelen te onder
werpen en mogen zich niet zonder vergunning 
van den burgemeester naar eene andere plaats 
begeven. 

Indien het gemeentebestuur aan personen, 
die inkomsten derven ten gevolge van krach
t ens het eerste lid van dit artikel genomen 
maatregelen van afzondering, deswege schade
loosstelling verleent, wordt door den Staat 
aan de gemeente eene bijdrage verleend van 
vijftig ten honderd van de uitgaven voor die 
schadeloosstelling. 

5. De burgemeester is bevoegd bij het 
voorkomen of dreigen van menschen- of ratten
pest na ingewonnen advies van den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of van een geneeskundige huizen, woonwagens, 
keeten en vaartuigen te doen ontratten en de 
inwoners tijdelijk daaruit en uit de in de na
bijheid gelegen huizen en keeten te verwijderen, 
indien dit voor de ontratting noodig wordt 
geacht. 

6. De burgemee~ter is bevoegd, na inge
wonnen advies van den ambtenaar van het 
Staatstoezicht op de volk~gezondheid of van 
een geneeskundige, het uitvoeren van ver
dachte of voor het overbrengen van besmetting 
vatbare voorwerpen van welken aard ook, 
uit het huis, erf, voer- of vaartuig, waar een 
geval of een verdacht geval van pest voor
kwam, anders dan met inachtneming van de 
door hem te geven voorschriften, te verbieden. 

7. In spoedeischende gevallen zijn de be
stuurders van Rijksinrichtingen, voor zoover 
de dienst in hunne inrichting het toelaat, ver
plicht, op verzoek van een burgemeest er aan 
deze onmiddellijk te doen toekomen of ten 
gebruike af te staan tot hunne inrichting be
hoorend materieel, noodig voor behandeling, 
verpleging, afzondering, ontsmetting of ver
voer van -lijders aan pest of daarvan verdach
ten, of voor ontsmetting - waaronder is be
grepen het onschadelijk maken van besmet of 
van besmetting verdacht ongedierte - of voor 
vervoer van besmette goederen of voorwerpen. 

Bij weigering of geschil wordt onverwijld 
de beslissing ingeroepen van het hoofd van 
het Departement, waaronder de inrichting 
ressorteert. 

8. De burgemeester doet de hand houden 
aan een nauwkeurig bijhouden van het in 
artikel 438 van het Wetboek van Strafrecht 
bedoelde register in slaapsteden en logementen, 
en doet, voor zoover hem dit noodig voor
komt, toezicht houden op deze inrichtingen 
en op de aldaar nachtverblijfhoudende reizigers. 

Indien vanwege het gemeentebestuur een 
geneeskundige met het houden van toezicht 
op de in het eerste lid van dit artikel bedoelde 
reizigers belast is, zijn deze verplicht dien 
geneeskundige bij zich te ontvangen en hem 
alle verlangde inlichtingen ter zake van de uit
voering van dit besluit, hetzij mondeling, hetzij 
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schriftelijk, te verschaffen, tenzij zij kunnen 
aantoonen binnen de laatste vijf dagen niet 
in eene met pest besmette plaats vertoefd te 
hebben. 

De bur$emeester doet van hetgeen door hem 
ter be~triJdin€1 der pest of van verdachte ge
vallen dier ziekte wordt of is verricht, ten 
spoedigste mededeeling aan den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid. 

§ 1. 

HOOFDSTUK II. 
Van het toezicht op landverhuizers en 

dergelijken. 

9. In de aan de grens des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan te 
wijzen, worden : a. landloopers en zigeuners 
(bohémiens); b. landverhuizers en personen, 
die bij troepen reizen of de grens overtrekken, 
niet toegelaten dan na geneeskundig onder
zocht te zijn en zoo noodig na ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid worden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en van Financiën gegeven. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Financiën en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld onder b 
van het lste lid van dit artikel, aan de lands
grenzen in Nederland slechts worden toege
laten over de gemeenten, langs de wegen en 
met de treinen, daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van be
doelde gemeenten, wegen en treinen worden 
in de Nederlandsche Staatscourant geplaatst 
ten minste één dag, vóórdat zij in werking 
treden. 

10. Het onderzoek geschiedt aan het grens
station of den eersten Nederlandschen grens
post, waar de in het vorig artikel bedoelde 
per~onen aankomen, door eenen geneeskundi$e, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van 
een door dezen te bepalen vergoeding tot 
wederopzeggens wordt aangewezen, met inacht
neming van het bepaalde in de artikelen 11, 
12 en 13 van dit besluit. 

11. Het onderzoek valt steeds zooveel 
mogelijk samen met het douane-onderzoek en 
wordt verricht op de wijze, die door den ge
neeskundige het meest doeltreffend wordt ge
oordeeld. 

Deze treedt omtrent het onderzoek in over
leg met den hoogst in rang zijnden der aan
wezige ambtenaren van de Invoerrechten en 
Accijnzen, en, indi en het onderzoek geschiedt 
op een spoorweg- of tramstation, tevens met 
den chef daarvan. 

12. Personen, die door den geneeskundige 
bevonden worden niet aan pest te lijden, noch 
verschijnselen vertoonen, welke doen ver
moeden, dat zij door die ziekte besmet zijn, 
mogen niet worden aangehouden, maar worden 
terstond tot voortzetting van hunne reis toe
gelaten. 

Aan de vergunning tot voortzetting van de 
reis kunnen voorwaarden worden verbonden. 

Aan hen wordt zoo spoedig mogelijk een 
schriftelijk bewijs afgegeven, volgens door 

1925. 

Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vastgesteld model, vermeldende dat zij, 
Nederland binnengekomen, geen ziektever
schijnselen vertoonden, welke het bestaan van 
pest deden vermoeden. 

13. Personen, die door den $eneeskundige 
bevonden worden aan pest te ltjden, worden 
onverwijld, met inachtneming van artikel 9 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), overgebracht naar eene door den 
burgemeester der grensgemeente, waarin het 
onderzoek plaats heeft, volgens artikel 21 van 
dit besluit aan te wijzen inrichtin$ voor ver

·pleging van lijders aan besmettelijke ziekten 
en daar afgezonderd en verpleegd. 

Gelijke maatregelen worden genomen, in
dien de geneeskundige dit noodig oordeelt, 
ten opzichte van personen, die verschijnselen 
vertoonen, welke doen vermoeden, dat zij door 
die ziekte besmet zijn. 

De kosten van vervoer en verpleging worden 
door de verpleegden of hunne erfgenamen 
vergoed. Behoeftigen worden op 's Rijks 
kosten vervoerd of verpleegd. 

Personen, wier lichamen of kleederen be
smet moeten worden geacht, worden niet tot 
voortzetting hunner reis toegelaten, dan na 
reinigin& en ontsmetting, waaronder het on
schadeliJk maken van ongedierte is begrepen. 

§ 2. Van het grensverkeer. 

14. In de aan de grenzen des lands gelegen 
gemeenten, door Onze Ministers van Arbeid. 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan 
te wijzen, worden geen personen toegelaten, 
komende uit door deze Ministers aangewezen 
met pest besmette landen, landstreken en 
plaatsen, dan na geneeskundig onderzocht en 
zoo noodig ontsmet te zijn. 

Uitzonderingen op het bepaalde in het eerste 
lid '\\,Orden niet toegestaan, dan met inacht
neming van de voorschriften, daaromtrent 
door Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid en van Financiën gegeven. 

Op dit onderzoek is toepasselijk het be
paalde in de artikelen 10, 11, 12 en 13 van 
dit besluit. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Financiën en van Waterstaat 
kunnen bepalen, dat personen, bedoeld in het 
lste lid van dit artikel, aan de landgrenzen 
in Nederland slechts worden toegelaten over 
de gemeenten, langs de wegen en met de treinen, 
daartoe door hen aan te wijzen. 

De beschikkingen tot aanwijzing van bedoelde 
landen, landstreken en plaatsen, wegen en 
treinen, worden in de Nederlandsche St,aats
courant geplaatst ten minste één dag vóórdat 
zij in werking treden. · 

§ 3. Van het goederenvervoer. 

15. Onverminderd de bestaande bepalingen 
omtrent het verbod van in-, door- en vervoer 
van lompen, gebrui.kte kleedingstukken en 
ongewasschen lijf- en beddegoed uit landen en 
plaatsen, door Onze Ministers van Arbeid, 
Handel en Nijverheid en van Financiën aan 
te wijzen, is verboden in-, door- en vervoer 
van onbewerkte wol en haar, huiden, bont
werk en andere voor het overbrengen van 
besmetting vatbare voorwerpen, uit landen of 

19 
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plaatsen, mede door Onze genoemde Ministers 
aan te wijzen. 

De aanwijzingen worden door plaatsing in 
de N ederlandsche Staatscourant t er algemeene 
kennis gebracht. 

Bij aanwijzingen betreffende den in- of door
voer uit landen, die toegetreden zijn tot de 
op 17 Januari 1912 te Parijs gesloten en bij de 
wet van 26 Februari 1914 (Staatsblad n°. 57) 
goedgekeurde internationale sanitaire over
eenkomst, gedragen Onze genoemde Ministers 
zich naar de bepalingen van die overeenkomst. 

16. Een ieder, die waarneemt, dat van 
goederen, waarvan in-, door- of vervoer ver
boden is, in-, door- of vervoer plaats heeft, 
is verplicht daarvan onverwijld kennis te geven 
aan den burgemeester of den meest nabij 
zijnden ambtenaar van Rijks- of gemeente
politie of van 's Rijks belastingen. 

Deze verplichting rust in het bijzonder op 
houders van vervoermiddelen en daarbij ge
ëmployeerden. 

Op de goederen, van welke, niettegenstaande 
daarvan m-, door- of vervoer verboden is, in-, 
door- of vervoer plaats heeft, is artikel 5 der 
wet van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134) 
toepasselijk. 

17. Brieven en correspondentie, drukwerken, 
boeken, dagbladen, dienststukken enz. (post
pakketten niet inbegrepen) worden aan geen 
enkele belemmering of ontsmetting onder
worpen. 

18. Spoor- of tramwagens (zoo personen
als goederenwagens) uit het buitenland binnen
komende, worden aan de grenzen niet aange
houden, behoudens dat wagens, waarin pest
lijders of personen, die verdacht worden aan 
pest t e lijden of waarin besmette of van be
smetting verdachte goederen aangebracht zijn 
- indien de geneeskundige het noodig oordeelt 
- van den trein worden gehaab.-t. en op de wijze 
door den geneeskundi$e voorgeschreven, worden 
ontsmet en zoo nood1g van ongedierte worden 
gezuiverd. 

19. Bagages en lijfgoederen van personen, 
als bedoeld in de artikelen 9 en 14, zijn onder
worpen aan het onderzoek, bedoeld in ge
noemde artikelen. 

Deze bagages en lijfgoederen worden niet 
aangehouden dan voor zoover en voor zoolang 
dit ter ontsmetting noodig is. 

Bagages en lijfgoederen, voor ontsmetting 
aangehouden, worden desverlangd aan de 
eigenaars op hunne kosten door den burge
meester nagezonden. 

20. Koopmans- en andere goederen, uit 
het buitenland aangevoerd, waarvan de in
of doorvoer niet verboden is, worden niet 
aang,ehouden en aan ontsmetting onderworpen, 
tenzij zij, naar het oordeel van den met het 
onderzoek belasten geneeskundige, geacht 
kunnen worden besmet te zijn. 

§ 4. Verdere bepalingen. 
21. De burgemeester van elke grensge

meente, als in artikel 9 en artikel 14 van dit 
be~luit is bedoeld, zorgt, zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of met den krachtens artikel 10 aangewezen 
deskundige : 

a. voor de inrichting van een gelegenheid 

tot afzondering en verpleging van de in de 
artikelen 9 en 14 van dit besluit bedoelde per
sonen, lijdende aan of verdacht van pest ; 

b. voor een geschikte plaats voor de ont
smetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - van de in de ar
tikelen 19 en 20 van dit besluit bedoelde 
goederen; 

c. voor het personeel, noodig tot hulp of 
opzicht bij het onderzoek, de afzondering, de 
ontsmetting - waaronder is begrepen het on
schadelijk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte - of het vervoer 
van personen of van goederen, bedoeld in de 
artikelen 9, 14, 19 en 20 van dit besluit ; 

d. voor de noodige geneesmiddelen, ont
smettin11smiddelen, middelen tot het on
schadeliJk maken van besmet of van besmet
ting verdacht ongedierte, vervoermiddelen, 
meubelen en ander noodig materieel. 

Zoo gebruik gemaakt wordt van de inrich 
ting van gemeentewege tot stand gebracht ter 
voldoening aan artikel 7 van de wet van 4 
December 1872 (Staatsblad n°. 134), bepaalt 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid de som deswege aan de gemeente M ver
goeden. 

22. De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, de ambtenaren der invoerrechten en 
accijnzen, de stationschefs en alle geëmployeer
d~n aan een spoor- of tramwegonderneming 
ZIJn, ·voor zooveel hun dienst het toelaat,, ver
plicht met al de hun ten dienste staande mid
delen, onverwijld mede te werken tot de uit
voering van de door den kracht ens artikel 10 
van dit besluit aangewezen geneeskundige 
voorgeschreven maatregelen, betreffende het 
onderzoek, de afzondering, de ontsmP.tting -
waaronder is l:>egrepen het onschadelijk maken 
van besmet of van besmetting verdacht m;ige
dierte - behandeling en verpleging en hot 
vervoer van personen of van goederen. 

Onverminderd het bepaalde in artikel 3, 
z~jn conducteurs van eiken uit het buitenland 
binnenkomenden trein of tram verplicht, den 
geneeskundige zoo spoedig mogelijk na aan
kornet van den trein of tram aan het station, 
kennis te geven van de verdachte verschijn
selen, die zij bij personen, als bedoeld in de 
artikelen 9 en 14, hebben waargenomen en 
van hunne bevinding omtrent de aanwezig
heid in den trein of tram van voor het over
brengen van besmetting vatbare voorwerpen. 

23. De kosten, vallende op de maatregelen, 
voorgeschreven in de artikelen 10, 12, 13, 14, 
19 en 20 van dit besluit, komen ten laste van 
het Rijk, voor zoover in genoemde art,ikelen 
niet anders is bepaald, en die kosten niet inge
volge eenige andere wettelijke bepaling, t en 
laste van anderen moeten worden gebracht. 

24. De krachtens artikel 10 van dit besluit 
'aangewezen geneeskundige volgt in de uit
oefening van zijn ambt de aanwijzingen, die 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid of de ambtenaar van het Staatstoezicht 
op de volksgezondheid, tot wiens dienstkring 
zijne standplaats behoort, hem geven. 

Hij staat ·den burgemeester, elken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie, of van in
voerrechten en accijnzen, de stationschefs en 
de overige geëmployeerden bij eene spoor- · of 
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tramwegonderneming met zijn advies ter zijde, 
wanneer zij dit behoeven bij de uitvoering van 
wettelijke voorschriften betreffende de wering 
of bestrijdin~ der pest. 

Ontdekt hij dreigend gevaar voor de open
bare gezondheid, dan geeft hij daarvan, on
verminderd artikel 16 der wet van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), onverwijld kennis 
aan den burgemeester en aan bovengenoemden 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid. 

§ 5. Van het acheepvaartverkeer. 
25. Onze Minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid is bevoegd om, waar noodig, met 
medewerking van Onze Ministers van Finan
ciën en van Waterstaat, tot wering van de 
besmetting van pest, toezicht te doen houden 
op schepen, die langs binnenwateren het land 
binnenvaren, en zu1ks met toepassing, voor 
zoover mogelijk en noodig, van de artikelen 
9 tot en met 13 en 21 tot en met 24 van dit 
besluit . 

26. Aan elk der door Onze Ministers van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Water
staat aan te wijzen plaatsen, gelegen aan 
stroomen, r ivieren, kanalen of andere binnen
wateren, wordt geneeskundig toezicht gehouden 
op de daarlangs varende schepen en hunne 
opvarenden door een of meer geneeskundigen, 
die daartoe door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, met toekenning van 
een door dezen te bepalen vergoeding, tot 
wederopzegging worden aangewezen. 

De beschikking tot aanwijzing van bedoelde 
plaatsen wordt in de N ederlandache Staats
courant geplaatst ten minste één dag vóórdat 
zij in werking treedt. 

Onverminderd het bepaalde in de beide 
voorgaande leden, is de burgemeester bij het 
verschijnen of dreigen der pest bevoegd, ten 
koste van de gemeente geneeskundig toezicht 
te doen houden op de opvarenden van de in 
de gemeente vertoevende vaartuigen. De 
personen, waarop dit toezicht wordt uitgeoe
fend, zijn verplicht zich daaraan te onderwerpen. 

27. Onverminderd artikel 10 der wet van 
4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), zooals 
dat luidt volgens de wet van 28 Maart 1877 
(Staatablad n°. 36), wordt elk schip, varende 
langs of aankomende aan eene der in artikel 26 
van dit besluit bedoelde plaatsen, onderworpen 
aan een gezondheidsonderzoek. 

De schipper is verplicht met zijn schip de 
door den burgemeester aan te wijzen ligplaats 
in te nemen en aldaar zonder gemeenschap 
met den wal of met andere vaartuigen te blijven, 
totdat het gezondheidsonderzoek en de naar 
aanleiding daarvan bevolen gewndheidsmaat
regelen toegepast zijn. 

Op dit verbod van gemeenschap met den 
wal is toepa,SSelijk het tweede lid van artikel 10 
der wet van 4 December 1872 (Staatsblad 
n°. 134), zooals dat luidt volgens de wet van 
28 Maart 1877 (Staatablad n°. 36). 

De schipper zorgt met al de te zijner be
schikking staande middelen voor de stipte 
naleving van de gegeven bevelen en is ver-

- plicht de vragen, hem door of namens den met 
het gezondheidsonderzoek belasten geneeskun
dige gedaan, nauwkeurig en naar waarheid 
t e beantwoorden. 

28. De geneeskundige verricht het gezond
heidsonderzoek van het schip, van de opvaren
den en van de lading of andere op het schip 
aanwezige goederen, op de wijze, die hem, na 
overleg met den burgemeester, het meest doel
treffend voorkomt. 

Indien het blijkt, dat het schip binnen de 
laatste 24 uren een gezondheidsonderzoek over
eenkomstig de voorschriften van dit besluit 
heeft ondergaan, kan hij het van verder onder
zoek vrijstellen, indien de toestand van het 
schip of van de opvarenden hem tot zoodanig 
onderzoek overigens geen aanleiding geeft. 

29. De geneeskundige, die het onderzoek 
verricht heeft, geeft den burgemeester advies 
omtrent de in het belang der volksgezondheid 
te nemen maatregelen, aan welk advies de 
burgemeester verplicht is onverwijld gevolg te 
geven, behoudens beroep op Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid. 

De kosten op deze maatregelen vallende, 
komen ten laste van het Rijk. 

Ontsmetting - waaronder is begrepen het 
onschadelijk maken van besmet of van be
smetting verdacht ongedierte - geschiedt, 
zoo noodig, volgens de regelen, krachtens 
artikel 25 der wet van 4 December 1872 (Staat8-
blad n°. 134) vastgesteld. 

30. Het schip wordt dadelijk tot den ver
deren doortocht toegelaten en het verbod van 
gemeenschap met den wal opgeheven, hetzij 
na afloop van het gezondheidsonderzoek, 
indien dit tot geen verdere maatregelen aan
leiding geeft, hetzij, nadat aan de maatregelen 
naar aanleiding van het gezondheidsonderzoek 
voorgeschreven, uitvoering is gegeven. In het 
laatste geval kunnen evenwel de opvarenden, die 
bij het gezondheidsonderzoek bevonden worden, 
niet te 1ijden aan pest, noch verschijnselen van 
die ziekte te vertoonen, met toestemming van 
den met het onderzoek belasten geneeskun
dige, terstond onbelemmerd aan den wal worden 
toegelaten. Vooraf heeft ontsmetting der 
kleederen en reiniging der personen plaats, 
indien dit door den geneeskundige noodig 
wordt geoordeeld. . 

31. Ten bewijze, dat het schip tot den 
verderen doortocht is toegelaten, en het verbod 
van gemeenschap met den wal is opgeheven, 
ontvangt de bchipper van den met het gezond
heidsonderzoek belasten geneeskundige eene 
schriftelijke verklaring volgens het model door 
Onzen Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid vast te stellen en waaruit zal moeten 
blijken van den toestand van het schip, van 
dien der opvarenden en van dien der lading 
of andere op het schip aanwezige goederen, 
benevens van het aantal der opvarenden. 

Eene dergelijke verklaring wordt ook door 
den geneeskundige afgegeven in het geval, 
bedoeld .n het tweede lid van artikel 28 van 
dit besluit, in welk geval daarvoor ook de 
bevestiging van eene vroegere verklaring in 
de plaats kan treden. 

32. De burgemeester van elke gemeente, 
waarin eene plaats ligt, als in artikel 26 van dit 
besluit bedoeld, zorgt zoo spoedig mogelijk, 
op Rijkskosten, in overleg met den ambtenaar 
van het Staatstoezicht op de volksgezondheid 
of den krachtens genoemd artikel aangewezen 
geneeskundige, voor het personeel en het mate
rieel, dat de geneeskundige voor het gezond-

19* 
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heidsonderzoek behoeft en dat noodig is voor • 
de uitvoering van de naar aanleiding van het 
gezondheidsonderzoek voorgeschreven maat
r egelen. 

33. Op de krachtens artikel 26 van dit be
sluit aangewezen geneeskundigen zijn toepasse
lijk het eerste en derde lid van artikel 24 van 
dit besluit. 

Zij staan den burgemeester en eiken ambte
naar van Rijks- of gemeentepolitie met hun 
advies ter zijde, wanneer dezen dit behoeven 
bij de uitvoering van wettelijke voorschriften 
betreffende de wering of bestrijding der pest. 

De ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie zijn, voor zooveel hun dienst het toelaat, 
verplicht met al de hun t en dienste staande 
middelen, onverwijld mede te werken tot de 
,uitvoering van de door bedoelde geneeskundigen 
voorgeschreven maatregelen. 

HOOFDSTUK III. 
Slotbepalingen. 

34. Onze in dit besluit genoemde Ministers 
zijn bevoegd de door hen krachtens dit besluit 
genomen beschikkingen of gedane aanwijzingen, 
zoo dikwijls de omstandigheden __ dit ged~og~n 
of noodig maken, op dezelfde WlJZe als ZIJ z1Jn 
tot stand gekomen, te wijzigen of in te trekken. 

35. Waar in dit besluit sprake -is van den 
ambtenaar van het Staatstoezicht op de volks
gezondheid, wordt daaronder verstaan de In
specteur, krachtens de Gezondheidswet b 0

-

last met het toezicht op de handhaving van 
de wettelijke bepalingen betreffende besmette
lijke ziekten. 

36. Dit besluit, dat, tenzij het eerder w:ordt 
in~etrokken, gedurende één jaar van kracht 
bhjft, treedt in werking met ingang van 
22 Mei 1925. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Financiën en van Waterstaat 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst, en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 14den April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel, en Nijverheid, 
AALBERSE. 

De Minister van FinanciiJn, H. COLIJN. 
.De Minister van Waterstaat, G. J . VAN SWAAY. 

( Uitgey. 4 Mei 1925.) 

15 April 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de gemeentebesturen, be
treffende Verrekening vorderingen en 
schulden tusschen Rijk en Gemeenten. 

De Minister van Financiën deelt mij mede, 
dat bij Koninklijk besluit van 28 Maart 1925, 
no. 49, Staatsblad n°. 125 een regeling get:?ffen 
is ten aanzien van betalingen tusschen R1Jk en 
Gemeenten. Daarbij is bepaald dat nader aan 
te wijzen vorderingen en schuld~:n tusschen 
Rijk en Gemeenten zooveel mogeliJk over en 
weer zullen worden vereffend, door verrekening. 

Hiervoor kan worden gebruik gemaakt van 
de tusschenkomst van een instelling aan te 
wijzen door den Minister van Financiën. Deze 

heeft daartoe aangewezen de Bank voor Neder
landsche gemeenten. 

Genoemde Bank zal met ingang van na te 
noemen datum voor elke gemeente een reke
ning openen. 

In het credit van die rekening zal de bank 
boeken de bedragen die de gemeente van het 
Rijk te vorderen krijgt met aanwijzing van de 
data waarop die vorderingen ontstaan. 

In het debet van die rekening boekt de Bank 
de bedragen die de gemeente aan het ;Rijk zal 
hebben te betalen, eveneens met aanwijzing 
van de data waarop de schulden ontstaan. 

DC' gegevens voor het inboeken dier vorde
ringen en schulden ontvangt de Bank van het 
Departement van Financiën. 

Deze rekeningen, die slechts boekhoudkun
dige beteekenis hebben, moeten niet worden 
verward met rekeningen-courant, die slechts 
door overeenkomst kunnen worden in het leven 
geroepen. 

Hieruit volgt dat de gemeente uiteraard naa.r 
eigen goeddunken de op hare rekening geboekte 
posten onmiddellijk kan likwideeren ; zij kan 
namelijk de haar per saldo toekomende bedragen 
onmiddellijk wegtrekken door de Bank te ver
zoeken die bedragen of pèr postgiro of per bank
giro of anderszins aan haar over te maken en 
evenzoo kan de gemeente een nadeelig saldo 
onmiddellijk aanzuiveren door storting of 
gireering op de rekening van de Bank. 

Geeft de gemeente er de voorkeur aan die 
posten niet onmiddellijk te likwideeren, dan 
vergoedt het Rijk door tusschenkomst van de 
Bank over de creditsaldi aan de gemeente een 
nader te bepalen rente. 

Ook is het mogelijk dat aan de gemeente een 
debetsaldo op hare rekening niet aanstonds 
wenscht aa.n te zuiveren in welk geval zij des
wege rente aan de Bank zal moeten vergoeden. 

Een dergelijk debetsaldo draagt echter het 
karakter van een geldleening. Daarvoor is 
mits<lien niet alleen overeenstemming met 
den geldschiter (de Bank van Ned. Gemeenten) 
noodig, welke overeenstemming in een rekening
courant-overeenkomst tot uitdrukking zal 
moeten komen maar bovendien vereischt een 
dergelijke overeenkomst, waarin het maximum 
bedras waarvoor de gemeente kan worden 
gedebiteerd vermeld dient te worden, de goed
keuring van de Gedeputeerde Staten. 

Wordt die goedkeuring niet of tegen een lager 
bedrag als partijen zouden wenschen verleend, 
dan kan uiteraard een debetsaldo in de rekening 
van de Bank niet of slechts tot dat lager maxi
mum worden toegelaten, en zal de gemeente 
er voor hebben te zorgen dat dit maximum niet 
wordt overschreden. Het is dérhalve van groot 
belang dat elke gemeente die rekening wenscht 
te houden met de mogelijkheid dat haar reke
ning bij de Bank debet zou kunnen komen 
te staan ten spoedigste daarover met de Bank 
in overleg treedt en na. verkregen overeenstem
ming op een deswege te nemen raadsbesluit 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten vraagt. 

Voorzooveel noodig zij voorts opgemerkt, 
dat de boeking d_oor de Bank ot de rekening ~er 
gemeente uitslUitend ten doe heeft, de WIJZe 
van betaling der vorderingen en schulden tus
schen Rijk en gemeenten te regelen. De rech_ts
geldigheid dier vorderingen en ~chulden bhJft 
dus onaangetast en de gemeente blijft volkomen 
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bevoegd in of buiten rechte ten aanzien dier 
vorderingen en ~chulden tegen den Staat op te 
komen. Van schuldvergelijking in den zin van 
het Burgerlijk Wetboek is bij de beoogde rege
ling dus geen sprake. 

Om administratieve redenen is het althans 
voorioopig niet wenschelijk geacht alle betalin
gen tusschen Rijk en gemeenten onder deze 
regeling te doen vallen. 

De betalingen welke voorshands bij deze 
regeling zijn betrokken zijn de volgende : 

1°. de uitkeeringen krachtens de Wet op 
de Fioancieele Verh1mding . 

2°. de uitkeering van voor de Gemeente 
geïnde belastingen en van de opcenten op de 
Rijksbelastingen. 

3°. de door de gemeente verschuldigde 
annuïteiten van woningbouwvoorschotten. 

4°. de uitkeering door het Rijk van Woning
bouwvoorschotten. 

5°. de uitkeering door het Rijk van bijdragen 
in de annuïteit van woningbouwvoorschotten. 

6°. de door de gemeenten verschuldigde 
annuïteiten krachtens de Landarbeiderswet. 

7°. de door de gemeenten verschuldigde 
bedragen wegen hun aandeel in de kwade pos
ten, bedoeld in de Gemeentewet en de wet 
van 16 Juni 1915, Staatsblad 257; 

Deze betalingen zullen mitsdien te beginnen 
met nagenoemden datum uitsluitend tot stand 
komen door tusschenkomst van de Bank voor 
Nederlandsche gemeenten. Wordt eene zoo·
danige betaling aan het Rijk toch op andere 
wijze overgemaakt, bijvoorbeeld door storting 
of gireering op de Schatkist postrekening, dan 
kan zulks renteverlies tengevolge hebben, omdat 
deze betaling eerst geacht wordt te zijn geschied, 
na overwijzing op de Bank voor Nederlandsche 
Gemeenten. 

De bovenstaande regeling zal worden inge
voerd met ingang van 1 Juni a.s. Vanaf dien 
datum zullen de betrokken gemeenten regel
matig van de Bank opgave ontvangen van de 
bedragen waarvoor hare rekeningen zijn gecre
diteerd of gedebiteerd, terwijl gemeenten 
welke thans nog bedragen wegens annuïteiten 
aan het Rijk-schuldig zijn zoo spoedig mogelijk 
mededeeling zullen ontvangen van het -be
drag waarvoor terzake hare rekening bij de 
inwerkingt.reding der nieuwe regeling zal worden 
gedebiteerd opdat zij desgewenscht in de 
gelegenheid ziJn tijdig terzake met de Bank 
een regeling te treffen. 

U gelieve met het bovenstaande rekening te 
houden. · (B. S.) 

16 April 1925. BESLUIT tot herziening van 
het tarief, vastgesteld bij Koninklijk oesluit 
van 10 Februari 1923 (Staatsblad n°. 36). 
s. 144. 

WIJ WILHELMINA, ENZ 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Februari 
1925, n°. 558, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 40, eerste lid, der Ongevallen-
wet 1921 ~ 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 31 Maart 1925, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 April 1925, n°.1035, 
afdeeling -Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Het tarief, vastgesteld bij Ons besluit van 

JO Februari 1923 (Staatsblad n°. 36), wordt te 
rekenen van 1 Juli 1925 vervangen door het 
navolgende tarief. 

De premie bedraagt per éPn gulden loon 
zooveel duizendste deelen van een gulden als 
het · gevarencijfer eenheden bevat. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is bela.st met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afaohrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel, en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 6 Mei 1925.) 

16 .'l.pril 1925. BESLUIT tot intrekking van 
het besluit van 29 November 1921 (Staats
hlad n°. 1337), eu tot vast-stelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 29, eerste lid, der On
gevallenwet 1921. S 145. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 26 Febrtiari 
1925, n°. 658, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 29, eerste lid, dAr Ongevallen-
wet 1921; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 31 Maart 1925, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 9 April 1925, n°. 1035, 
afdeeling Arbeideraverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 Juli 1925 in te trekken 

Ons besluit van 29 November 1921 (Staatsblad 
n°. 1337), en te bepalen als volgt: 

Art. 1. Het aantal gevarenklassen, bedoeld 
in artikel 29 der Ongevallenwet 1921, .be
draagt 93. 

Gevarenklasse : 
1 bevat het gevarencijfer 
2 bevat de gevarencijfe~ 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

1 
1 2 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
6 8 
7 9 
8 10 
9 11 

10 12 
10 13 
11 14 
12 15 
13 16 
14 17 

14 16 18 
15 17 19 
16 18 20 
17 19 21 
18 20 22 
19 21 23 
20 22 24 
21 23 25 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 
11 
12 
13 
14 
16 
17 
18 
19 
20 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
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26 bevat de geva.reMijfers 22 24 26 28 30 
27 ,, ,, ,, 23 25 27 29 32 
28 24 26 28 30 34 
29 25 27 29 32 36 
30 26 28 30 34 38 
31 27 29 32 36 40 
32 28 30 34 38 42 
33 29 32 36 . 40 44 
34 30 34 38 42 46 
35 32 36 40 44 48 
36 34 38 42 46 50 
37 36 40 44 48 53 
38 38 42 46 50 56 
39 40 44 48 53 59 
40 42 46 50 56 62 
41 44 48 53 59 65 
42 46 50 56 62 68 
43 48 53 59 65 71 
44 50 56 62 68 75 
45 53 59 65 71 79 
46 56 62 68 75 83 
47 59 65 71 79 87 
48 62 68 75 83 91 
49 65 71 79 87 96 
50 68 75 83 91 101 
51 71 79 87 96 106 
52 75 83 91 101 111 
53 79 87 96 106 117 
54 83 91 101 111 123 
55 87 96 106 117 129 
56 • ,, 91 101 111 123 135 
57 96 106 117 129 142 
58 101 111 123 135 149 
59 106 117 129 142 156 
60 111 123 135 149 164 
61 117 129 142 156 172 
62 123 135 149 164 181 
63 129 142 156 172 190 
64 135 149 164 181 200 
65 142 156 172 190 210 
66 149 164 181 200 221 
67 156 172 190 210 232 
68 164 181 200 221 244 
69 172 190 210 232 256 
70 181 200 221 244 269 
71 190 210 232 256 282 
72 200 221 244 269 296 
73 210 232 256 282 311 
74 221 244 269 296 327 
75 232 256 282 311 343 
76 244 269 296 327 360 
77 256 282 311 343 378 
78 269 296 327 360 397 
79 282 311 343 378 417 
80 296 327 360 397 438 
81 311 343 378 417 460 
82 327 360 397 438 483 
83 343 378 417 460 507 
84 360 397 438 483 532 
85 378 417 460 507 559 
86 397 438 483 532 587 
87 417 460 507 559 616 
88 438 483 532 587 647 
89 460 507 559 616 679 
90 483 532 587 647 713 
91 507 559 616 679 749 
92 ,, ,, ,, 532 587 647 713 786 
93 ,, ,, ,, 559 616 679 749 825 

2. Onder kra.chtwerktuig wordt, behoudens 
het bepaalde in het volgende lid, in dit besluit 
verstaan een toestel, bestemd tot het drij ven 
van een of meer arbeidswerktuigen. 

Niet als krachtwerktuig worden aangemerkt 
toestellen als bovenbedoeld: 

a. waarbij menschelijke of dierlijke kracht 
in drijfkracht wordt omgezet ; 

b. waarvan het vermogen kleiner is dan twee 
paardekracht ; 

o. welke uitsluitend dienen voor verlichting, 
luchtververschin$, stofafzuiging, verwarming 
of watervoorzierung ; 

d. welke uitsluitend dienen voor de voort
beweging van vervoermiddelen, bestemd voor 
personenvervoer. 

Worden ten behoeve van eenig bedrijf in 
een onderneming meerdere toestellen gebezigd, 
als onder b bedoeld, dan wordt dat bedrijf ge
acht met krachtwerktuig te worden uitge
oefend, indien het gezamenlijk vermogen der 
toestellen twee paardekracht of meer bedraa~. 

3. De verzekeringsplichtige bedrijven zijn 
als volgt ingedeeld in gevarenl:lassen : 

OM6CHRIJVING DER 

BEDRI.JVEl. 

GROEP I. 
1.1 ardewerl:, qlal!, kalk, enz. 

1. Aardewerk (het bedrijf van ver
vaardigen van). . . . . . . 

3. Asbestcementplaten (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . 

4. Cement (het bedrijf van ver
vaardigen van). . . . . . . 

5. Cementwaren en betonwaren 
(het bedrij f van vervaardigen 
van) en van platen van gips, 
beton en dergelijke stoffen 
met krachtwerktmg . . . . 

6. Cementwaren en betonwaren 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) en van platen van gips, 
beton en dergelijke stoffen 
zonder krachtwerktuig . . . 

7. Ertsen, kalk, klei, krijt, mortel, 
tras en dergelijke stoffen (het 
bedrijf van malen van) .. 

9. Glas (het bedrijf van verzilveren, 
etsen. schilderen of graveeren 
van (en het zetten van glas 
in lood ......... . 

10. Gla~ of spiegelglas (het bedrijf 
van slijpen van) . . . . . . 

ll. Glasblazersbedrijf (het), uitge
oefend in flesschenfabrieken 

12. Glasblazersbedrijf (het). uitge
oefend in fabrieken van glazen 
voorwerpen . . . . . . . . 

13. Grind of zand (het bedrijf van 
bagger~n van) met kracht-
werktmg ... ..... . 

14. Grind of zand (het bedrijf van 
bagger~n van) zonder kracht
werktwg .. ; ..... 

15. Grind, keien, klei, leem, zand 
of andere delfstoffen (het be
drijf van delven van) . . . 

16. Kalkblusschersbedrijf (het) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

6 

20 

21 

14 

14 

21 

9 

i!O 

17 

12 

40 

40 

30 

21 
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17. 

18. 

19. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

Kalkblusschersbedrijf (het) zon
der krachtwerktuig . . . . 

Kalkbrandersbedrijf (het) en het 
gipsbrandersbedrijf . . . . . 

Kalkzandsteen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

Mergelgroeven (het eJ,..-pJoiteeren 
van), het branden van mergel 
daaronder al of niet begrepen 

Pannenbakkers, steenbakkers, 
buizenbakkers, estrik- of pla
vujzenbakkers (het bedrijf 
van) .......... . 

Plei~terbeelden (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

Tabakspijpen (het bedrijf van 
vervaardigen van steenen) . 

Vensterglas of spiegelglas (het 
bedrijf van vervaardigen van) 

GROEP IL 
Diamant en andere edelsteenen, enz. 

26. Diamant (de bedrijven van 
zagen en slijpen van) en van 
smjden van diamant met 
werktuigen . . . . . . . . 

27. Diamant ( de bedrijven van 
klooven van) en van snijden 
van diamant zonder werk
tuigen 

29. 

30. 

30. 
bi.• 

GROEP III. 
Boek-, steendrukkerijen, enz. 

Boek-, metaal- en steendruk
kersbedrijf (het) met kracht
werktuig, niet vallende onder 
30bis, het linieeren en het 
cliché maken daaronder al of 
niet begrepen en al of niet 
samengaande met het uit
geversbPdri.jf : 
in Noord-Brab~nt . . . . . 
,, Limburg .... ... . 
" Rotterdam, daaronder niet 

begrepen Hoek van Holland 
in alle overige plaatsen. . . 

Boek-, metaal- en steendruk
kersbedrijf (het), het linieeren 
daaronder al of niet begrepen, 
zonder krachtwerktuig . . . 

Uitgaven van dagbladen (het 
bedrijf van), het drukken 
daaronder begrepen . . . . 

GROEP IV. 
Bouwbed·rijven, daaronder begrepen 

reiniging ••a,n gebonwen, enz. 
31. Aardwerkersbedrijf (het) . . . 
33. Asphaltbestratingen en -vloeren 

(het. bedrijf van maken van) 
en het bereiden van asphalt, 
het vervaardigen van asphalt
papier, asphaltvi lt, dakpapier 
en dergelijke stoffen, daar
onder al of niet begrepen het 
beleggen van daken met as
pbaltpapier, asphaltvilt, dak
papier, houtcement of derge
lijke stoffen . . . . . . . . 

35. Asphaltpapier, asphaltvilt, dak
papier, houtcement of derge-
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14 

21 

26 

42 

17 

6 

6 

21 

2 

7 
7 

5 
9 

4 

6 

26 

24 

36. 

37. 

38. 

40. 

44. 

45. 

46. 

48. 

49. 

50. 

51. 

lijkP ~tollen (het bedrijf van 
het beleggen van daken met) 

Bag~erbedrijf (het) met kracht-
werktuig ........ . 

Baggerbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Behangers- en stoffeerdersbe
drijf (het) . . . . . . . . . 

Burgerlijk bouwkundige werken 
(het bedrijf van maken van) 
en het timmerliedenbedrijf op 
bouwwerken , 
in Gelderland 
., Noord-Brabant . . . . . 
,, Limburg .. . . ... . 
,, alle overige plaatsen . . . 

Gemeentereiniging (het bedrijf 
der), uitgeoefend door pu
bliekrt>chtelijke lichamen . . 

Glazenwasschersbedrijf (het), 
daaronder al of niet begrepen 
het verriC'hten van werk
zaamheden aan jaloezieën, 
het verrichten van schilders
en stucadoorswerkzaamheden, 
het schoonmaken van ge
bouwen en het verrichten van 
werkzaamheden aan gevels : 
in Amsterdam . . . . . . . 
" Rotterdam, daaronder niet 

begrepen Hoek van Holland 
,, alle overige plaatsen. . . 

Heiersbedrijf (het) : 
in Rotterdam, daaronder niet 
begrepen Hoek van Holland 
,, alle overige plaatsen. . . 

Houtgraniet, mozaïk, xyloliet 
of dergelijke stoffen, (het be
drijf van aanbrengen van be
dekkingen met) al of niet 
daaronder begrepen het ver
vaardigen dier ~toffen . . . 

Huisschilders-, rijtuigschilders- · 
of decoratieschildersbedrijf 
(het\, het scheepsschildersbe
drijf, niet vallende onder n°. 
330 en het glazenmakersbe
drijf: 
in Noord-Holland, met uit

zondering van Amsterdam 
" Utrecht, met uitzondering 

van de gemeente Utrecht 
,, Limburg . ...... . 
,, Amsterdam . . . . . . . 
" Rotterdam daaronder niet 

begrepen Hoek van Holland 
,, 's-Gravenhage . . . . . . 
,, de gemeente Utrecht .. 
,, alle overige plaatsen . . 

Kanalen, sluizen, havens, vaste 
dokken, bruggen, dijken of 
andere· waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen, riolen, 
buisleidin~en en ondergrond
sche kabels (het bedrijf van 
aanleggen, onderhouden, her
stellen, opbreken of afbreken 
van) met krachtwerktuig en 
het verhuren van aannemers-
materiaal ..... ... . 

Kanalen, sluizen, havens, vaste 
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24 

41 

40 

6 

27 
26 
31 
20 

10 

62 

91 
48 

79 
44 

14 

14 

13 
25 
25 

23 
11 
28 

8 

26 
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52. 

53. 

56. 

57. 
58. 

59. 
61. 

62. 
63. 

65. 

68. 
69. 

70. 

71. 

72. 

dokken, bruggen, dijken of 
andere waterwerken, wegen, 
spoor- of tramwegen, riolen, 
buisleidingen en onder~rond
sche kabels (het bedriJf van 
aanleggen, onderhouden, her
stellen, opbreken of afbreken 
van) zonder krachtwerktuig 

Leidekkers-, pannendekkers-, 
rietdekkers- of stroodekkers
bedrijf (het) . . . . . . . . 

Loodgieters- en zinkwerkersbe
drijf (het), daaronder al of niet 
begrepen het plaatsen, leggen, 
herstellen, onderzoeken of 
wegnemen van leidingen voor 
centrale verwarming, electri
citeit, gassen of vloeistoffen 
en het bele~gen van daken 
met dakpapier of houtcement 

Metselaarsbedrijf lhet), daar
onder al of niet begrepen het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken: 
in oord-Holland, met uit-

zondering van Amsterdam 
,, Noord-Brabant . . . . . 
,, Amsterdam . . . . . . . 
,, Rotterdam, met uitzonde

rin~ van Hoek van Holland 
,, s-Gravenhage ..... . 
,, alle overige ;plaatsen . . . 

Molenmakersbedrijf (het) . .. 
Nortonpompen en leidingen 

voor centrale verwarming, 
electriciteit, gassen of vloei
stoffen (het bedrijf van plaat
sen, herstellen, onderzoeken 
of wegnemen van) en het ver
richten van s.i::ondboringen 

Ovenbouwersbedrijf (het) . • . 
Riolen, bouwwerken, straten, 

watergangen, waterwerken en 
wegen (het bedrijf van onder
houden en reinigen van}, uit
geoefend door publiekrechte
lijke lichamen . . . . . . . 

Schoorsteenvegersbedrijf (het) 
Sloopen van bouwwerken (het 

bedrijf van) .. .... . . 
Steenhouwers- en steenzagers

bedrijf (het) . . . . . . . . 
Straatmakersbedrijf (het) ... 
Straatreiniging (het bedrijf van 

openbare) met vervoer met 
dieren of schuiten . . . . . 

Straatreiniging (het bedrijf van 
openbare) zonder vervoer met 
dieren of schuiten . . . . . 

Stucadoors- en wittersbedrijf 
(het) .. .. ...... . 

Timmerliedenbedrijf, niet · be
doeld onder n°. 40 /het), het 
verrichten van herstellingen 
aan bouwwerken, meubel
makers- en witwerkerswerk
zaamheden al of niet daaron
der begrepen : 
in Zuid-Holland, met uitzon

dering van Rotterdam 
(daaronder niet begrepen 
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24 

34 

24 

15 
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40 

38 
35 
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41 

14 
21 

9 
33 

66 

14 
17 

0 

9 

26 

Hoek van Holland) en 
's-Gravenhage . 

in Noord-Brabant 
,, Overijse! . . . 
,, Limburg .. . 
,, Amsterdam ... . .. . 
,, Rotterdam, met uitzonde-

ring van Hoek van Holland 
,, de gemeente Utrecht . . . . 
.. alle overige plaatsen . . . . 

GROEP V. 
Chemische ni,i>.erheid, ontplofhare sl,0f

/en, •n=. 
74. Apothekersbedrijf (het) ... . 
76. Buskruit, nitro-glycerine en 

andere ontplofbare stoffen 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) .......... . 

77. Chemische fabrieken (de be
drijven, uitgeoefend in) .. 

80. Eau-de-Cologne, parfumerie en 
haarwater (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf van vervaardigen van 
politoer ... ...... . 

82. Gasgloeikousjes (het bedr\if van 
vervaardigen van) . . . . . 

83. Inkt, zegellak en gom (het be
drijf van vervaardigen van), 
het vervaardifen van verf 
daaronder al o niet begrepen 

84. Kaarsenmakersbedrijf (het) . . 
85. Kunstmest (het bedrijf van ver

vaardigen van), het vervaar
digen van zwavelzuur daar
onder al of niet begrepen en 
de handel in kunstmest . . 

87. Kunst.vuurwerk (het bedrijf van 
vervaardigen v..i.n) . . . . . 

87. Kunstz\jde (het bedrijf van ver-
bis. vaardigen van) . . . . . . 

88. Laboratoria voor wetensch::ip
pelijk en technisch onderzoek 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 

89. Lakstokers- en vernisstokersbe
drijf (het) en het bedrijf van 
vervaardigen van verf ..• 

90. Lijmmakers- en gelatinemakers-
bedrijf (het) . . . . . . . . 

92. Lucifers (het bedrijf van ver
vaardigen van) . • . . .. 

93. Oliefabrieken (het bedrijf, uit
geoefend in) en het bedrijf van 
vervaardigen van veekoeken 

96. Pharmaceut1sche of photogra
fische preparaten (het bedrijf 
van vervaardigen van) .. 

97. Photograaf (het oedrijf van) en 
het bedrijf, uitgeoefend in 
lichtdrukinrichtingen . . . . 

100. Traan, oliën of vetten (het be
drijf van zuiveren, koken of 
smelten van), de handel in 
traan, oliën of vetten. daar
onder al of niet begrepen . 

102. Vuurmakers (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

103. Wagensmeer, schoensmeer of 
poetspomade (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 
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104. Wasbleekersbedrijf (het) . . . 17 135. Kuipersbedrijf (het) met kracht-
24 105. Zeep of zeeppoeder (het bedrijf werktuig ......... 

van vervaardigen van) met 136. Kuipersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktut . . . . . . 11 krachtwerktuig . . 9 

106. Zeep of zeeppoe er (het bedrijf 137. Kurk, balein, been. hoorn, 
van vervaardigen van) zonder kunst balein of paarlemoer (het 
krachtwerktuig . . . . . • 11 bedrijf van vervaardigen van 

GROEP VI. 
voorwerpen van) met kracht-

10 werktuig . ........ 
Hout-, kurlc-, stror,bewerkinî; eni. 138. Kurk, balein, been, hoorn, 

108. Bezems, boenders, orstels, kunst balein of paarlemoer (het 
kwasten of penseelen (het be- bedrijf van vervaardigen van 
drijf van vervaardigen van), voorwerpen van) zonder 
daaronder niet begrepen het krachtwerktuig . . . . . . 8 
vervaardigen van borstelhout 5 140. Landbouwgereedschappen, pom-

110 Boomen (het bedrir van ver- pen of werktuigen (het bedrijf 
bis. . zagen van) met rachtwerk- van vervaardigen of herstellen 

tut, de handel in hout daar- van houten) met krachtwerk-
on er al of niet begrepen . 38 tuig 30 

111. Borstelhoutmakersbedrijf (het) 141. Landbouwgereedschappen, pom-
met krachtwerktui& . . . . 32 pen of werktuigen (het bedrijf 112. Borstelhoutmakersbe ijf (het) van vervaardigen of herstellen zonder krachtwerktuig . . . 12 van houten) zonder kracht-113. Brandhout (het bedrijf van za- werktuig 12 
~n en klooven van) met 143 Loonzagerijen en loonschave-achtwerktui\ . . . . . . 30 

llii. Brandhout (het edrijf van za.- bis. rijen (het bedrijf, uitteoefend 

gen en klooven van) zonder in) ten behoeve van ouwon-
12 derneminf n of houtbewer-krachtwerktuiär . . . . . . kingsinric tingen en het be-117. Hoepelmakersbe ijf (het) .. 9 

118. Hout (het bedrijf van bereiden drijf, uitgeoefend in houtbe-

vanJ tegen bederf ... . . 39 werkingsinrichtingen, waar 

119. Hout raaiersbedrijf (het) met uitsluitend of bijna uitsluitend 
machinaal gewerkt wordt : krachtwerktuig . . . . . . 30 in Amsterdam . . . . . . . 74 

120. Houtdraaiers bedrijf (het) zonder " alle overige plaatsen 50 
krachtwerktuit . . . . . . 12 

122. Houtwaren (het edrijf van ver- 144. Mandenmakersbedrijf (het) 7 

vaardigen van) met kracht- 145. Mattenmakers- en stoelenmat-
werktuig . .. ..... . 30 t ersbedrijf (het) 7 

123. Houtwaren (het bedrijf van ver- 147. Meubelmakers- en bilttma-
vaardigen van) zonder kracht- kersbedrijf (het) met acht-

26 werktuig . . . .. .. . . 12 werktuig 
124. Houtwolmakersbedrijf (het) .. 32 148. Meubelmakers- en biljartma-
125. Hout (het bedrijf van zagen en kers bedrijf (het) zonder kracht-

schaven van) met krachtwerk- werktuig ......... 7 
tuig, niet begre«ten onder 149. Meubelschildersbedrijf (het) . 6 
ll0bis "n de han el in hout 150. Modelmakers bedrijf (het) met 
met krachtwerktuig : krachtwerktuig . . . . . . 30 
in 's-Gravenhage. . . 41 151. Modelmakers bedrijf (het) zonder 
,, alle overi~ Îlaatsen . . . 25 krachtwerktuig . . . . . . 12 

126. Houtzagersbe "ó (het) zonder 152. Parketvloeren (het bedrijf van 
krachtwerktui~ . . . . . . 22 vervaardigen van) met kracht-

127. Jaloezieën, markiezen, rolluiken werktuig . . ... .... 32 
en zonneschermen (het bedrijf 153. Platen of spierls (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 

.30 
van het ma en van omlijs-

krachtwerktui~ . . . . . . tingen voor) met krachtwerk-
128. Jaloeziel'n, markiezen, rolluiken tuig, het omlijsten al of niet 

en zonneschermen (het bedrijf daaronder begrepen . . . . 14 
van vervaardigen van) zonder 154. Platen of spierls (het bedrijf 
krachtwerktuii . . . . . . 12 van het ma en van omlijs-

129. Kistenmakersbe ijf (het) met tingen voor) zonder kracht-
krachtwerktuig en het bedrijf werktuig, het omlijsten al of 

6 van vervaardigen van kisten- niet daaronder begrev.en . . 
plankjes met krachtwerk- 156. RietmeubelmakersbedriJf (het) 7 
twg .. .. . . .. .. . . 34 157. Rottingschillersbedrijf (het) . . 10 

130. Kistenmakersbedrijf (het) zon- 158. Rottingvlechtersbedrijf (het) . 7 
der krachtwerktuiÎ . . . . 12 159. Runmolens (de bedrijven, uit-

131. Klompenmakersbedrij (het) met 
" - geoefend in) . 21 

krachtwerktuig . . . . . . 30 163. Sta.aflijsten (het bedrijf van 
132. Klompenmakersbedrijf (het) zon- vervaardigen van) met kracht-

der lrrachtwerktuig . . . . 12 werktuig . ..•..... 30 
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165. Stoelenmakersbedrijf (het) met 197. Porseleinschildersbedrijf (het) en 

166. 
krachtwerktuig . . . . . . 33 het bedrijf van beschilderen 

Stoelenmakersbedrijf (het) zon- van aardewerk, fluweel, hout 
der krachtwerktuig ..... 7 en andere stoffen 2 

169. Stroohulzenmakersbedrijf (het) 198. Verguldersbedrijf (het) 2 
met krachtwerktuif en het 
stroovlechtersbedrij met GROEP IX. 
krachtwerktuig . . . . . . 10 Leder, wasdoek. caoutchouc. 

170. Stroohulzenmakersbedrijf (het) 200. Caoutchoucwaren (het bedrijf 
zonder krachtwerktuig en het van vervaardigen van) i:net 
stroovlechtersbedrijf zonder krachtwerktuig . . . . . . 20 
krachtwerktuig . . . . . . 7 201. Caoutchoucwaren (het bedrijf 

172. Timmerfabrieken (het bedrijf, van vervaardigen van) zonder 
uitgeoefend in) . . . . . . 45 krachtwerktuig . . . . . . 8 

173. Witwerkersbedrijf (het) met 202. Huidenzouters- en vellenbloo-

174. 
krachtwerktuig 30 tersbedrijf (het) met kracht-

WitwerkersbedriJf (het) zonder werktuig ........ . 13 

krachtwerktuig . . . . . . 12 203. Huidenzouters- en vellenbloo-
175. Worn.nginrichtingen (het be- tersbedrijf (het) zonder kracht-

dqJf van vervaardigen van), werktuig ......... 11 
daaronder al of niet begrepen 204. Kunstgebitten (het bedrijf van 
het vervaardigen van meu- vervaardigen van) . . . . . 6 
helen met krachtwerktuig en 208. Lederwaren (het bedrijf van 
het stoffeeren . . . 6 vervaardigen van) en het za. 

delmakersbedrijf met kracht-
GROEP VIL werktuig . ..... . .. 10 

Kleeding en reiniging. 209. Lederwaren (het bedrijf van 
176. Badinrichtin3en (het bedrijf, vervaardigen van) en het za-

uitgeoefen in), het houden delmakersbedrijf zonder kracht-
van zweminrichtingen daar- werktuig ......... 4 
onder al of niet begrepen . 8 210. Leerlooiers-, perkamentmakers-

177. Bedden of matrassen (het be- en zeemledermakersbedrijf 
drjjf van vervaardigen van) (het) met krachtwerktuig . 30 
en het bereiden van bedveeren 211. Leerlooiers-, perkamentmakers-
of kapok ........ 3 en zeemledermakersbedrijf 

178. Bontwerkersbedrijf (het) ... 3 (het) zonder krachtwerktuig 11 
179. Chemische wasscherijen en ver- 212. Linoleum (het bedrijf van ver-

verijen (het bedrijf, uitge- vaardigen van) . . . ... 17 
oefend in) .. ... .... 8 213. Schoenmakersbedrijf (het) met 

180. Confectiebedrijf (het) . . . . . 3 krachtwerktuiär . . . . . . 8 
181. Dekens (het bedrijf van ver- 214. Schoenmakersbe ijf (het) zon-

vaardigen van gestikte) . . 3 der krachtwerktuig . . . . 4 
183. Equipementen (het bedrij f van GROEP X. 

vervaardigen van mfütaire) Oer, steenkolen, t11-rf. 
en het bedrijf van vervaar-
digen van galon-, borduur- 2m. Briquetten (het bedrijf van ver-

of passementwerken . . . . 3 
vaardigen van) . . . . . . 40 

187. Kleedingstukken en andere ar-
216 Cokesfabrieken (het bedrijf, uit-

tikelen uit geweven stoffen 
bis. geoefend in) . . . . . . . . 27 

(het bedrijf van vervaardigen, 217. Mijnbouw (het bedrijf van) . 42 

herstellen en versieren van), 217 Mijngangen en mijnschachten 

niet bedoeld onder n°. 180 . 3 
bis. (het bedrijf van aanleggen van) 56 

188. Ontsmettingsinrichtingen (het 218. Turfbasrrsbedrijf (het) en het 

bedrijf, uitgeoefend in) en het bedrt van vervaardi1en van 

bedrijf van zuiveren van ge-
veen agger met krac twerk- · 

bouwen of schepen . . . . 8 
tuig . ...... . ... 26 

189. Para~uiemakers- en parasol-
219. Turfstrooisel (het bedriif van 

ma ersbedrijf (het). . . . . 3 
vervaardigen van) . : . . . 32 

191. Petten (het bedrijf van vervaar-
219 Vervenersbedrijf (het) met 

digen van) en het bedrijf van 
bis. krachtwerktuig 15 

vervaardigen van hoeden . . 3 
220. Vervenersbedrijf (het) zonder 

194. Wasch-, bleek- en strijkinrich-
krachtwerktuig . . 6 

tingen (het bedrijf, uitgeoefend GROEP XL 
in) ....... 12 Bewerking 1:an met?len. 

222. Appendage~ (het bedrijf van 
GROEP VIII. vervaardigen of herstellen van) 

195. 
Kunstnijverheid. met krachtwerktuig . . . . 8 

Beelden en ornamenten (het be- 223·. Bliks)agers- of koperslagersbe-
drijf van polychromeeren van) 6 dnJf (het) met krachtwerktuig 

196. Cachetsnijders- en graveerders- en het bedrijf, uitgeoefend in 
bedrijf (het) . . . . . . . . 2 blikfabrieken . . - . . . . . 27 



299 

224. 

225. 

226. 

230. 

230 
bis. 
231. 

232. 

233. 

234. 

235. 

237. 

241. 

243. 

244. 

245. 
247. 

249. 
251. 

252. 

253. 

254. 

Blikslagers- of koperslagersbe
drijf (het) zonder krachtwerk-
tuig .......... . 

Bouten, klinknagels of moeren 
(het bedrijf van vervaardigen 
van) 

Brandkasten, kachels, ijzeren 
meubelen of voorwerpen van 
plaatijzer (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

Capsules (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . 

Cliché's (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . .. . 

Draadtrekkerjjen (het bedrijf, 
uitgeoefend in) en het ver
vaardigen van draadnagels . 

Draadvoorwerpen (het bedrijf 
van vervaardigen van) . . . 

î!'ittings .(het bedrijf van ver
vaardigen van) voor elec
trische lampen, het vervaar
digen van vitriet daaronder 
al of niet begrepen . . . . 

Galvanoplastische inrichtingen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 

Gereedschappen en schaatsen 
(het bedrjjf van vervaardigen 
van) ...... . ... . 

Goud- en zilversmederijen en 
juwelierswerkplaatsen (het be
drijf, uitgeoefend in) . . . . 

Knoopen, geheel of gedeeltelijk 
van metaal (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf van vervaardigen van 
fluitingen voor kleedingstuk-
ken ...... .. .. . 

Lettergietersbedrjjf, al of niet 
samengaande met den handel 
in en het monteercn van werk
tuigen en andere bedrijfsvoor
werpen voor de grafische vak-
ken .......... . 

Loodpletters- en zinkplettersbe
drijf (het) en het bedrijf van 
persen van buizen van com
positie of lood. . . . . . . 

Messenmakersbedrijf (het) .. 
Messing, brons, alluminium, 

koper en andere metaallegee
ringen en metalen (het bedrijf 
van vervaardigen van voor
werpen van) en het bedrijf 
van vervaardigen van zilveren 
lepels, vorken en messen . . 

Metaalgietersbedrijf (het) . 
Moffelarijen (het bedrijf, uitge

oefend in) . . . . . . . . . 
Munten (het bedrijf van ver

vaardigen van) . . . . . . 
Smederijen (het bedrijf, uitge

oefend in) met krachtwerk
tuig, het herstellen van rij
wielen daaronder al of niet be-
grepen .. ... . ... . 

Smederijen (het bedrijf, uitge 
oefend in) zonder krachtwerk
tuig, het herstellen van rij
wielen daaronder al of niet 
begrepen: 
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19 

17 

9 

4 

19 

12 

11 

10 

18 

3 

10 

13 

28 
8 

10 
26 

6 

10 

24 

259. 

260. 
262. 

263. 

265. 

266. 
269. 

270. 

271. 

in Rotterdam, daaronder niet 
begrepen Hoek van Holland 

,. alle overige plaatsen . . . 
Verzinken, vertinnen of verruk

kelen (het bedrijf van), voor 
zoover dit niet langs galvano
plastischen weg geschiedt . . 

Vijlenmakersbedrijf (het) ... 
Weverskammen of rieten (het 

bedrijf van vervaardigen van) 
IJzer of metaal (het bedrijf van 

slijpen of polijsten van) . . 
IJ zerdraaiers- en metaaldraaiers

bedrjjf (het) . . : . . . . . . 
IJzergietersbedq1f (het) . . . 
IJzerwaren (het bedrijf van ver

vaardigen van geëmailleerde, 
vertinde of verzinkte) . . . 

Zink (het bedrijf van vervaar-
digen van) ..... . 

Zinkwerken (het bedrijf van 
vervaardigen van) 

GROEP XII. 
Vervaardiging van stoom- of andere 

werktuigen, instrumenten, enz. 
272. Automobielen (het bedrijf van 

ver vaardigen van}, motorrij
wielen en vliegtoestellen, het 
beproeven van vliegtoestellen 
daaronder niet begrepen . . 

273. Brandspuiten (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

277. Bruggen, ijzerconstructies, 
stoomketels en tanks (het be
drijf van monteeren van) . 

278. Bruggenbouw- en ijzerconstruc
tiewerkplaatsen (het bedrijf, 
uitgeoefend in}, daaronder al of 
niet begrepen het monteeren 

279. Dynamo's en electro-motoren 
(het bedrijf van vervaardigen 
en herstellen van), daaronder 
al of niet begrepen het instal
leeren 

280. Gas-, electriciteits- en water
meters (het bedrijf van ver-
vaardigen van) ..... . 

284. Geweermakersbedrijf (het) .. 
286. Gloeifampen (het bedrijf van ver

vaardigen van electrische) . 
287. Horlogemakers- en uurwerk

makersbedrijf (het) ..... 
289. Instrumenten (het bedrijf van 

vervaardigen of herstellen van 
fijne) of fijne werktuigen met 
krachtwerktuig . . . . . . 

290. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen of herstellen van 
fijne) of fijne werktuigen zon
der krachtwerktuig . . . . 

291. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen van grove) en 
we.rktuigen met krachtwerk-
tmg . ...... ... . 

292. Instrumenten (het bedrijf van 
vervaardigen van grove) en 
werktuigen zonder kracht-
werktuig . ....... . 

293. Ketelmakersbedrijf (het) .. . 
298. Machines, motoren en arbeids-
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299. 

300. 

301. 

302. 

303. 

304. 

305. 

306. 

307. 

311. 

312. 

313. 

werktuigen (het bedrijf van 
vervaardigen van), daaronder 
niet begrepen de ketelmakerij 

Machines, motoren en arbeids
werktuigen (het bedrijf van 
herstellen van) met kracht
werktuig, daaronder al of niet 
begrepen het herstellen van 
automobielen, motorrijwielen 
en vliegtoestellen met kracht-
werktuig .... .. . . . 

Machines, motoren en arbeids
werktuigen (het bedrijf van 
herstellen van) zonder kracht
werktuig, daaronder al of niet 
begrepen het herstellen van 
automobielen, motorrijwielen 
en vliegtoestellen zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Machines (het bedrijf van mon
teeren van), drijfwerk en toe
stellen . . . . . . . . . . 

Machines, stoomketels, tanks en 
ijzerconstructies (het bedrijf 
van sloopen van), al of niet 
samengaande met den handel 
in oud ijzer . . . . . . . . 

Muziekinstrumenten (het be
drijf van vervaardigen, her
stellen, stemmen of verhuren 
van) met krachtwerktuig, de 
handel in muziekinstrumenten 
daaronder al of niet begrepen 

Muziekinstrumenten (het be
drijf van vervaardigen, herstel
len, stemmen of verhuren 
van) zonder krachtwerktuig, 
de handel in muziekinstru
menten daaronder al of niet 
begrepen ........ . 

Orgels, piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardigen, 
herstellen, ste=en of ver
huren van) met krachtwerk
tuig, de handel in orgels, 
piano's of harmoniums daar
onder al of niet begrepen . 

Orgels, piano's of harmoniums 
(het bedrijf van vervaardigen, 
herstellen, ste=en of ver
huren van) zonder kracht
werktuig, de handel in orgels, 
piano's of harmoniums daar
onder al of niet begrepen . 

Rijwielen (het bedrijf van ver
vaardigen of herstellen van), 
de handel in en het bewaren 
van rijwielen daaronder al of 
niet begrepen . . . . . . . 

Stoomketels en buisleidingen 
(het bedrijf van bekleeden 
van), het maken van beklee
dingsstof daaronder al of niet 
begrepen ........ . 

Toestellen (het bedrijf van ver
vaardigen of . herstellen van 
electrische) en accumulatoren, 
daaronder al of niet begrepen 
het installeeren . . . . . . 

Torenuurwerken (het bedrijf 
van vervaardigen, herstellen, · 

16 APRIL. 

22 

25 

13 

35 

46 

8 

7 

10 

6 . 

8 

24 

9 

onderhouden en opwinden 
van) 

GROEP XIII. 
Scheepsboi1.w, vervaardigen van 

rijtuigen. 
318. Blokmakers- en mastenmakers

bedrijf (het) en het vervaar
vaardigen van houten pompen 
met krachtwerktuig . . . . 

319. Blokmakers- en mastenmakers
bedrijf (het) en het vervaar
digen van houten pompen 
zonder krachtwerktuig . . . 

320. Droogdokken (het bedrijf van 
exploiteeren van), daaronder 
niet begrepen het herstellen 
of schoonmaken van schepen 
en machines . . . . . . . . 

321. Kinderwagens (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht
werktuig 

322. Kinderwagens (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

323. Rijtuigbekleedersbedrijf (het) . 
324. R~jtuigmakers- of wagenmakers

bedrijf (het) met krachtwerk-
tui~ . . . . . . . . . . . . 

325. RijtU1gmakers- of wagenmakers
bedr~jf (het) zonder kracht
werktuig . . . . . . . . . 

326. Rijtuigschildersbedrjjf (het) . . 
328. Scheepsmakersbedrijf (het) met 

krachtwerktuig, daaronder al 
of niet begrepen het scheeps
besohieten . . . . . . . . . 

329. Scheepsmakersbedrijf (het) zon 
der krachtwerktuig, daaron
der al of niet begrepen het 
scheepsbesch.ieten . . . . . 

330. Scheepsschildersbedrijf (het), 
voor zoover samenhangende 
met en daaronder begrepen 
het afbikken en schoonmaken 
van schepen, het schilderen 
van ijzerconstructies, het ce
ment-eeren van scheepsruim
ten, het ketelbikkersbedrijf en 
het bikken van scheepswanden 
of ijzerconstructies . . . . . 

331. Scheepssloopersbedrijf (het), 
daaronder al of niet begrepen 
het sloopen van machines en 
ketels en al of niet samengaande 
met den handel in oud ijzer. . 

332. Scheepstuigers- en scheepstake
laars bedrijf (het) . . . . . . 

333. Sloepenmakersbedrijf .(het) en 
het verhuren van schuiten 

336. 

337. 

338. 

GROEP XIV. 
Papier, enz. 

Boekbinders- en linieerdersbe
dr~jf (het) met krachtwerktuig 

Boekbinders- .en linieerdersbe
drijf (het) zonder kracht-
werktuig ........ . 

Cartonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig . . .... ... . 
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339. 

342. 

343. 

345. 

346. 

347. 

348. 

348. 
bis. 

•349. 

351. 
352. 

353. 

354. 

355. 
356. 

357. 
359. 

360. 
361. 

362. 
363. 

Ca.rtonnages (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Lom,1;>ensorteerderijen (het be
dr1Jf van sorteeren van lom
pen en anderen afval in), de 
handel in lompen, oude me
talen, oud papier en anderen 
afval da.aronder al of niet 
begrepen ........ . 

Papier (het bedrijf van ver
vaardigen van), het verva.ar
digen van cellulose daaronder 
al of niet begrepen . . . . 

Papierwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig ........ . 

Papierwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Pa.pieren zakken (het bedrijf 
van vervaardigen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . 

Papieren zakken (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krachtwerktuig . . . ... 

Stroocarton (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf van vervaardigen van 
cellulose of stroostof 

GROEP XV. 
Textiele nijverheid. 

Band of kant (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het 
katoenvlechtersbedrijf . 

Cocosweversbedrijf (het) ... 
Dekens (het bedrijf van ver

vaardigen van wollen) .. . 
Dekkleeden en zakken (het be

drijf van vervaardigen, her
stellen en reinigen van) met 
krachtwerktuig, het zeilma
kersbedrijf met krachtwerk
tuig, de handel in en het ver
huren van dekkleeden en 
zakken daaronder al of niet 
begrepen ........ . 

Dekkleeden en zakken (het be
drijf van vervaardigen, her
stellen en reinigen van) zonder 
krachtwerktuig, het zeilma
kersbedrijf zonder krachtwerk
tuig, de handel in en het ver
huren van dekkleeden en zak
ken daaronder al of niet be-
grepen ......... . 

Garentwijndersbedrijf (het) . . 
Jutespinnersbedrijf (het) en het 

maken van vlas- of hennep-
garen ...... ... . . 

Juteweversbedrijf (het) . . . . 
Kantoendrukkersbedrijf (het), 

daaronder al of niet begrepen 
het verven, appreteeren en 
bleeken van katoenen stoffen 

Katoenspinnersbedrijf (het) .. 
Katoenwevers- en linnenwevers

bedrijf (het) . . . . . . . . 
Kunstbleekerij van katoen (de) 
Kunstwol (het bedrijf van ver-

vaardigen van) .. .. . . 

1o APRIL. 
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10 
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(0 

364. 

365. 

366. 

368. 

368. 
bis. 
369. 

370. 

371. 

372. 

373. 

374. 

375. 

375 
bis. 
378. 

379. 

380. 

381. 

382. 
383. 

Lampekappen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

Netten (het bedrijf van ver
vaardigen van), de twijnderij 
daaronder al of niet begrepen 

Pakking (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . 

Poetskatoen (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf van pluizen van katoen 

Spinnerija.fva.l (het reinigen en 
sorteeren van) . . . . . . . 

Sterkerijen en appreteerderijen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 

Stoffen (het bedriJf van ver
vaardigen van wollen) . . . 

Tapijten (het bedrijf van ver-
vaardigen van) .... . . 

Tricotgoederen (het bedrijf van 
vervaardigen van) en het be
drijf, uitgeoefend in brei-in
richtingen . . . . . . . . . 

Trij,P (het bedrijf van vervaar-
digen van) .... .. . . 

Verbandstoffen (het bedrijf van 
ver vaardigen van) . . . . . 

Verven van stoffen en garens 
(het bedrijf van) . . . . . . 

Vilt (het bedrijf van vervaar-
digen van) ....... . 

Touwslagersbedrijf (het) met 
krachtwerktui~ . . . . . . 

Touwslagersbedrijf (het) zonder 
krachtwerktuig . . . . . . 

Watten (het bedrijf van ver
vaardigen van) .....• 

Wolsr.inners- en sajetspinnersbe
driJf (het) . . . . . . . . . 

Wolwasscherij (de) ... .. . 
Zeil- en touwtaandersbedrijf 

(het) ........ .. . 

GROEP XVI. 
Vervaardiging van gas en electriciteit. 
384. Centralen (het bedrijf, uitge

oefend in electrische) en de 
handel in electriciteit . . . 

385. Gasfabrieken (het bedrijf van 
exploiteeren van) .. 

386. Lantaarnopstekersbedrijf (het) 

GROEP XVII. 
Bereiding van voedings- en genot

middelen. 
387. Aardappelmeel, sago, aardap

pelstroop, dextrine, dextrose 
of glucose (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . 

388. Abattoirs (het bedrijf, uitge
oefend in) en het bedrijf van 
houden van veemarkten . . 

389. Alcohol, gist en spiritus (het 
bedrijf van vervaardigen van) 

390. Azijnmakersbedrijf (het) . . . 
391. Beetwortelsuiker (het bedrijf 

van vervaardigen van) . . . 
392. Bierbrouwersbedrijf (het), het 

moutersbedrijf en het ver
vaardigen van kunstijs daar
onder al of niet begrepen : 
in Limburg .. .. ... . 
,, alle overige plaatsen . . . 
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393. 

395. 

396. 

397. 

398. 

399. 

400. 

401. 

402. 

403. 
404. 

406. 

407. 

408. 

409. 

410. 

411. 

412. 

413. 

Biscuits (het bedrijf van ver
vaarrugen van) met kracht-
werktuig . . ...... . 

Brandersbedrijf (het), daaronder 
al of niet begrepen de mouterij, 
rustilleerderij en gistpakkerij 

Brood-, koek- beschuit- en ban
ketbakkersbedrijf (het), het 
houden van inrichtingen, waar 
eet- en drinkwaren genuttigd 
kunnen worden, daaronder al 
of niet begrepen ; 
in Rotterdam, daaronder 'niet 
begrepen Hoek van Holland 
in alle overige plaatsen . . 

Cacao (het bedrijf van vervaar
digen van), daaronder al of 
niet begrepen het vervaar
digen van chocoladewaren en 
suikerwerk . . . . . . . . 

Chocoladewaren of suikerwerk 
(het bedrijf van vervaarrugen 
van) . . ........ • 

Cichorei of koffiestroop (het be
drijf van vervaardigen van) 
met krachtwerktuig . . . . 

Cichorei of koffiestroop ( het be
drijf van vervaardigen van) 
zonder krachtwerktuig . . . 

Drinkwaterleidingen (het be
drijf van exploiteeren van) . 

Exportslachtersbedrijf (het), het 
loonslachtersbedrijf en het 
slachtersbedrijf zonder win
kelverkoop . . . . . . . . 

Gistpakkersbedrijf (het) . . . 
Gortpellers- en rijstpellersbedrijf 

(het) .......... . 
Haringpakkers- en vischpakkers

bedrijf (het), daaronder al of 
niet begrepen de vischhandel, 
het kuipen, het herstellen en 
tanen van netten en zeilen 
en het verrichten van herstel

lingen aan visschersvaartuigen 
Hooipersers- en ~troopersersbe

driJf (het) en de handel in 
hooi of stroo . . . . . . . 

Koffiepeilers-, koffiesorteerders
en koffiebrandersbedrijf (het) 

Kunstboter (het bedrijf van ver
vaarrugen van) . . . . . . 

Kunstmineraalwater of gazeuse 
dranken (het bedrijf van ver
vaarrugen van) en het bier
bottelaarsbedrijf, al of niet 
samengaande met den handel 
in alcoholhoudende dranken 

Kunstijs (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . 

Levensmiddelen (het bedrijf van 
vervaardigen van verduur
zaamde), het bedrijf van ver
vaardigen van vruchtensap
pen, jam of appelstroop en 
het bedrijf van drogen van 
groenten, kruiden, vruchten, 
enz. met krachtwerktuig . . 

Levensmiddelen /het bedrijf van 
vervaarrugen van verduur
zaamde), het bedrijf van ver-
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12 

11 
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21 

17 

18 

414. 

415. 

416. 

417. 

418. 

419. 
420. 

421. 

422. 

423. 

424. 

426. 

427. 
428. 

429. 

430. 

431. 

432. 

433. 

434. 

434 
bis. 

vaardigen van vruchtensap- ! 
pen, jam of appelstroop en het 
bedrijf van drogen van groen
ten, kruiden, vruchten, enz. 
zonder krachtwerktuig . . . 

Likeurstoker- en distilleerders
bedrijf (het) en het bedrijf van 
vervaardigen van elixer of 
essences, het maken van 
vruchtensappen en de handel 
in wijn en gedistilleerd daar
onder al of niet begrepen . 

Meelfabrieken (het bedrijf, uit
gE>oefend in) en het grutters
bedrijf, de handel in graan, 
meel of zaden al of niet daar
onder begrepen . . . . . . 

Melk (het bedrijf van vervaar
rugen van geconden2eerde) .. 

Mosterd (het bedi-ijf van ver
vaarrligen van) en het spece
rijmalersbedrijf . . . . . . 

Mouterijen (het bedrijf, uitge
oefend in) 

Poeliersbedrijf (het) . . . . . 
Siga,renmakerRbedrijf (het) en 

het sigarettenmakersbedrijf . 
Slaeersbedrijf (het), daaronder 

al of niet begrepen het ver
vaardigen van vleeschwaren : 
in 's-Gravenhage. . . . . . 
,. alle overige plaatsen. . . 

Stokvischbeukersliedrijf (het) 
met krachtwerktuig . . . . 

Stokvischbeukersbedrijf (het) 
zonrler krachtV1erktuig ... 

Stijfsel (het bedrijf van vcrvaar-
rugen van) ....... . 

Suikerraffinaderij (de), daar
onder al of niet begrepen de 
vervaardiging van kandij . 

Tabakskerversbedrijf (het) . . 
Vermicelli of macaronie (het 

bedrijf van vervaardigen van) 
Visch (het bedrijf van drogen, 

rooken of zouten van), al of 
niet samengaande met den 
handel in versche vis<'h . 

Vleeschwaren (het berlrijf van 
vervaardigen van) met kracht-
werktuig ........ . 

Vleeschwaren (het bedrijf van 
vervaardigen van) zonder 
krechtwer1rtuig . . . 

Zoutziedersbedr~Jf (het) en het 
bed.rijf, uitgeoefend in soda.-
fabrieken ........ . 

Zuivel (het bedrijf van vervaar
rugE>n van) en het bedrijf, 11it
geoefend in melkinricht.ingen 

GROEP XVIII. 
Handel, t•erkeerswezen, enz. 

Aannemers van verhuizingen 
(het bedrijf van), het opslaan 
van inboedels daaronder al 
of niet begrepen . . . . . . 

Administratieve en andere bu
reauwerkzaamheden ( de be
drijven, waarin uitsluitend 
worden verricht), niet be-
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doeld onder de nos. 44lter 
en 480bis .... . ... . 

435. Automobielen en motorrijwielen 
(het bedrijf van verhuren, her
stellen, schoonhouden en stal
len van en het bedrijf van 
handelaar in) . . . . . . . 

436. Begra.a.fplaatser> (het bedrijf van 
exploiteeren van) . . . . . 

437. Begrafenisondernemers (het be-
drijf van) . . ... . .. . 

437 Beleenbanken, handelsbeurzen, 
bis. markten, veilingen of ver

koopingen (het bedrijf van 
houders van), het bedrijf van 
expert of taxateur daaronder 
al of niet begrepen . . . . 

438. Bergers van schepen en ladingen 
(het bedrijf van) ..... . 

439. Beurtschippersbedrijf (het) niet 
met stoombooten of motor-
booten . . . . . . . 

439 Bibliotheken, leesinrichtingen, 
bis. musea en tentoonstellingen (het 

bedrijf van houders van) . . 
439 Bewaarplaatsen voor huisdieren 

. ter. (het beclrijf van houders van) 
439 Bioscopen (het bedrijf, uitge
quater. oefend door houders van vaste) 

en de bedrijven van geven van 
tooneelvoorstellingen, concer
ten en andere publieke ver
makelijkheden m vaste ge
bouwen, daaronder al of niP.t 
begrepen het verhuren van 
gebouwen en lokalen . . . 

440. Brandweerbedrijf (het), uitge
oefend door een beroepsbrand-
weer .......... . 

441. Brandweerbedrijf (het), daar
onder niet begre:rn het be
drijf, uitgeoefen door een 
beroepsbrandweer . . . 

441. Cargadoor, convooilooper, ex
el,r. pediteur, graanfactor of 

scheepsbevrachter (het be
drijf van) en het inklaarders
bedrijf voor zoover de werk
zaamheden uitsluitend met 
administratief personeel wor
den verricht . . . . . . . . 

442. Caroussels, bioscopen, hippo
dromes en anclere publieke 
vermakelijkheden (het be
rlrijf, uitgeoefend door houders 
van verplaatsbare) en het be
drijf, uitgeoefend in filmfa. 
brieken, het verrichten van 
opnamen daaronder al of niet 
begrepen ........ . 

442 Dansinstituten, danslokalen, 
bis. schermscholen, zweminrich

tingen, andere sportlokalen en 
sportparken (het bedrijf van 
houders van) . . . . . 

443. Diamantslijpersmolens (het be-
drijf van verhuren van) . . 

444 Gebouwen en lokalen (het be
drijf va.n verhuren van), het 
onderhouden daaronder niet 

ter. 

begrepen 
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445. 

447 
bis. 

448. 

449. 
450. 
450 
bis. 

451. 

453. 

454. 

4154 
bis. 
454 
ter. 

455. 

Goederen (het bedrijf van dra
gen, stapelen en wegbergen 
van) ... . ..... • • 

Handkarren (het bedrijf van 
vervoeren met) en met door 
honden of ezels getrokken 
voertuigen en het verhuren 
van handkarren . . . . . . 

Hotel- en pensionhoudersbe
drijf (het), het koksbedrijf en 
hrt bedr~jf van houders van 
inrichtingen, waar eet- en 
drinkwaren genuttigd kunnen 
worden ........ . . 

Hout opslaan (het bedrijf van) 
Houvlott~rsbeilrijf (het) . . . 
Installaties voor rentrale ver-

warming, licht- of watervoor
ziening (het bedrijf van be
dienen van) en het bedienen 
van liften ...... . . . 

Kappers- en haarwerkersbedrijf 
(het) . .... . .. . . . 

Kruiers, aanplakkers en vee
drijvers (de bedrijven, uitge
oefend door) en het bedrijf van 
verrichten van bewakings
diensten 

Laden of lossen van schepen 
(het bedrijf van), bedoeld in 
artikel 12 der Ongevallenwet 
1921, daaronder begrepen het 
dragen, stapelen en wegbergen 
van goederen uit aan den wal 
geloAte schepen en het bedrijf 
van laden of lossen van andere 
vaartuigen uit of in schepen, 
bedoeld in artikel 12 der On
e;evallenwet 1921, een en an
cler uitgeoefend op de rivier 
de Maas en in de op die rivier 
uitmondende havens van de 
Oostelijke grens van de ge
meente Rotterdam af tot aan 
zee, zoomede binnen het 
overige gedeelte der gemeente 
Rotterdam, met uitzondering 
van het overige gedeelte van 
Hoek van Holland, voor zoo
ver betreft : 
1. laden of lossen van hout, 

met uitzondering van plan
ken ..... 

2. laden of lossen van ruw 
ijzer of gewalst ijzer of 

andere goederen, die op over
eenkomstige ,vijze geladen 

of gelost worden. . . . . . 
Laden of lossen met grijpers (het 

bedrijf van) . . . . . . . . 
Laden of lossen met pneuma

tische of andere elevatoren 
(het bedrijf van) . .... . 

Laden of lossen van schepen 
(het bedrijf van), niet val
lende onder nos. 454, 454bis 
of 454ter, daaronder begrepen 
het dragen, stapelen en weg
bergen van goederen uit aan 
den wal geloste schepen: 
in Amsterdam . . . . . . . 
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in Rotterdam, met uitzonde
ring van Hoek va.n Holland 

,. alle overige plaatsen. . . 
455 Luchtvaartondernemersbedrijf 
bis. (het) . . . . . . . . . . . 
457. Oesterkweekers en mosselkwee-

kers (het bedr~jf, uitgeoefend 
door) en het oesterputhouders
en mosselvisschersbedrijf . . 

457 Onderwijsinrichtingen (het be
bis. drijf, uitgeoefend in), de la

boratoriumwerkzaamheden 
daaronder al of niet beg,repen 

458. Overzetveren (het bedriJf van 
exploiteeren van) . . . . . 

459. Polderbemaling (de), het schoon
maken van slooten of water
tangen daaronder al of niet 

460. Rij:Jh:~~llioude~sbedrijf (h;t). e~ 
het verhuren van rijpaarden 

46l. Rijtuig-, omnibus- en motor
omnibusondernemersbedrijf 
(het), het postdienstaanne
mersbedrijf en het stalling
houdersbedrijf . . . . . . . 

462. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
met andere vaartuigen dan 
stoombooten en motorbooten 

463. Schelpenvisschersbedrijf (het) 
zonder vaartuigen . . . . . 

464. Schepen (het bedrijf van sleepen 
van) met paarden . . . . . 

465. Schippersbedrijf (het) niet met 
stoombooten of motorbooten 

466. Schuitenvoerdersbedrijf (het) . 
467. Sleepdienstondernemers bedrijf 

(het) . ......... . 
468. Sleepersbedrijf (het) . . . . . 
469. Sluizen, beweegbare bruggen, 

overtoomen en tollen ( de be
drijven van bedienen van) 

475. Stoomboot- of motorbootonder
nemersbedrijf (het), het schip
pers- en beurtschippersbedr1jf 
en het schelpenzIDgers- en 
zandzuigersbedrijf met stoom
booten of motorbooten . . . 

476. Stoomtramwegondernemingen 
(het bedrijf, uitgeoefend in) 

477. Stukgoederen (het bedrijf van 
onderhouden van een ge
regelden dienst tot vervoer 
van) met door dieren getrok
ken voertuigen en het onder
houden van besteldiensten 
binnen de bebouwde kom der 
gemeenten .. ..... . 

478. Telegraaf- of telefoononderne
mingen (het bedrijf, uitge
oefend in) en de brievenpos
terij 

479. Tramwegondernemingen (het 
bedrijf, uitgeoefend in elec
trische) . . . . . . . . . . 

480. Tramwegondernemingen met 
dieren (het bedrijf, uitgeoe-
fend in) · 

480bis. Uitgeversbedrijf (het) . . . 
481. Veemen (het bedrijf der) en het 

pakhuismeestersbedrijf . . . 
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45 
34 

54 

14 

2 

11 

7 

19 

19 

14 

11 

19 

26 
30 

31 
33 

8 

32 

13 

23 

4 

9 

10 
3 

23 

482. 

482 
bis. 

483. 

484. 

485. 

487. 

487 
bis. 
488. 

489. 

491. 
492. 
493. 

Verhuren van kleeclingstukken, 
handdoeken en poetsdoeken 
(het bedrijf van) . . . . . 

Verkoop in het klein aan de 
woningen der afnemers (het 
bedrijf van) en het bedrijf 
van venten van koopwaren 
al of niet samengaande met 
het winkelhoudersbedrijf .. 

Visschersbedrijf (het) op de 
Zeeuwsche en Zilidhollandsche 
stroomen .. .. . 

Visschersbedrijf (het) op zoet 
water, behalve het zalmvis
schersbedrijf . 

Visschersbedrijf (het) op de 
Zuiderzee ....... . . 

Vrachtwagenondernemers bedrijf 
(het), het bedrijf van ver

voeren met zwaar voertuig, 
anders dan bedoeld onder 
n°. 468 en het bedrijf van ver-

huren van vrachtwagens, het 
aannemen van verhuizingen 
daaronder al of niet begrepen : 
in Amsterdam . . . . . 
,, 's-Gravenhage. . . . 
,, Limburg ..... . 
,, alle overige plaatsen . 

Weegbruggen (het bedrijf van 
exploiteeren van) 

Wegers of meters (het bedrijf 
van) ... .. . 

Wiervisschersbedrijf (het), het 
persen al of niet daaronder 
begrepen .. . ..... . 

Winkelhoudersbedrijf (het) . . 
Zalmvisschersbedrijf (het). . . 
Ziekenhuizen en andere verple-

gingsinrfrhtingen (het, bedrijf 
van exploiteeren van) . . . 

3 

10 

13 

13 

13 

51 
44 
50 
35 

3 

20 

13 
3 

19 

3 

4. H et bedrijf van handelaars, daaronder 
al of niet begrepen het winkelhoudersbedrijf, 
is ten aanzien van elke ondernelnÎng, waarin 
het wordt uitgeoefend, ingedeeld in de ge
varenklasse, welker lnÎddencijfer het meest 
nabij komt aan het cijfer, dat gevonden wordt 
door toepassing van de formule .: 

li X Y1 + l2 X Y2 + · · · · 
li+l2+ ..... 

In deze formule stellen li, !2, enz., voor de 
bedragen van het voor prelnÎeberekening in 
aanmerking komend loon ten aanzien van elke 
groep van gelijksoortige werkzaamheden, in 
de betrokken onderneming over eenig tijd
vak ; terwijl g1 , f'2, enz. , voorstellen de lnÎdden
cijfers der gevarenklassen, in artikel 3 van 
dit besluit aangewezen voor de bedrijven, 
welke in de onderneming zouden worden uit
geoefend, indien de bedoelde groepen van 
wer'kzaamheden elk een zelfstandige bedrijfs
uitoefening uitmaakten. 

5. Wanneer een verzekeringsplichtig be
drijf niet genoemd is in de artikelen 3 of 4, van 
dit besluit, doch wel in artikel 3 van het Ko
ninklijk besluit van 21 September 1923 (Staats
blad n°. 459), wordt het geacht te zijn inge
deeld in de gevarenklasse, welker lnÎdden
cijfer het meest nabij komt aan het cijfer, 
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dat gevonden wordt door det middencijfer der 
gevarenklasse, in laatstbedoeld besluit voor 
dat bedrijf aangewezen, te vermenigvuldigen 
met 0.8. 
· In alle overige gevallen wordt een verzeke
ringsplichtig bedrijf, dat niet is genoemd in de 
artikelen 3 of 4 van dit besluit geacht te zijn 
ingedeeld in dezelfde gevarenklasse als het in 
artikel 3 genoemde bedrijf, waarmede het 
naar den aard der daarin uitgeoefende werk
zaamheden het meest overeenkomt. 

Is laatstbedoeld bedrijf ingevolge de laatste 
zinsnede van het eerste Ïid van artikel 29 der 
Ongevallenwet 1921 in verschillende gevaren
klassen ingedeeld, dan wordt het niet in de 
artikelen 3 en 4 genoemde bedrijf geacht te 
zijn ingedeeld in de gevarenklasse, waarin is 
ingedeeld het in artikel 3 genoemd bedrijf, 
voor zoover het wordt uitgeoefend in de niet 
afzonderlijk genoemde plaatsen. 

Onze Minister van Arbeid, Ha,ndel en Nijver
heid is b<>last met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsb/,ad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den April 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 6 Mei 1925.) 

17 April 1925. WET, houdende wijziging van 
de Wet op de Dividend- en Tantième
belasting 1917 en herziening van de regelen 
voor de heffing van opcenten ten behoeve 
van de gemeenten op de dividend- en 
tantièmebelasting. S. 146. 

Bijl . Hand. 2• Kamer 1923/1924, n°. 426, 1-3; 
1924/1925, n°. 155, 1- 3. 

Hand. id. 1924/ J 925, bladz. 1409- 1411. 
Hand. l • Kamer1924/1925,bladz.534, 725,781. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Wet op de Dividend
en Tantièmebelasting te wijzigen en de regelen 
voor de heffing van opcenten ten behoeve der 
gemeenten op de dividend- en tantième
belasting te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De Wet op de Dividend- en Tan

tièmebelasting 1917 wordt gewijzigd als volgt: 
a. Artikel JO wordt gelezen : · 
De belasting bedraagt vijf ten honderd van 

het belastbaar bedrag. 
b. Het derde lid van artikel 11 vervalt. 
c. Vóór artikel 15 worden in hoofdstuk III 

twee nieuwe artikelen (14bis en 14ter)ingevoegd, 
luidende: 

Art. 14bis. De aanslag in de belasting wordt 
opgelegd ter plaatse waar de vennootschap, 
vereeniging of maatschappij is gevestigd. 

Welke gemeente als plaats van vestiging is 
aan te merken, wordt naar de omstandigheden 
beoordeeld, met dien verst:.nde, dat eene ven
nootschap, vereeniging of maatschappij die 
binnen het Rijk een bedrijf uitoefent, geacht 
wordt gevestigd te zijn ter plaatse waar zij haar 
bedrijf, of het belangrijkste gedeelte van haar 
bedrijf uitoefent. 

Art. 14ter. Bezwaren betreffende de toe
passing van het vorige artikel kunnen door het 

192/i. 

bestuur der vennootschap, vereeniging of maat
schappij binnen twee maanden, door ieder ander 
belanghebbende binnen zes maanden na de dag
teekening van het aanslagbiljet bij Ons worden 
ingebracht. 

Door Ons wordt beslist, den Ra.ad van Sta.te 
gehoord. 

d. Artikel 30 vervalt. 
Art. II. De wet van 26 Juli 1918 (Staatsblad 

n°. 502) wordt gewijzigd als volgt: 
a. In artikel 1 wordt het getal 30 vervangen 

door 48. 
b. Artikel 2 wordt vervangen door een 

nieuw artikel, luidende : 
Het wegens voormelde opcenten in iedere 

gemeente geheven bedrag wordt haar uitge
keerd behoudens hetgeen in de volgende twee 
artikelen wordt bepaald. 

c. Artikel 3 wordt gelezen : 
Indien de belasting verschuldigd is door eene 

vennootschap, vereeniging of maatschappij die 
voor de uitoefening van haar bedrijf kantoren, 
winkels, werkplaatsen of andere vaste inrich
tingen bezigt in een of meer gemeenten buiten 
de gemeente van aanslag, worden 30 opcenten 
onder de gemeenten, die van aanslag inbegrepen, 
verdeeld. 

De verdeeling heeft plaats in evenredigheid 
van de belooning, die aan de personen, welke 
in het boekjaar waarop de aanslag betrekking 
heeft, in iedere gemeente in het bedrtif werk
zaam geweest zijn - de bestuurders en com
missarissen niet medegerekend - over dat 
boekjaar in geld is uitbetaald. 

Personen, die in meer dan één gemeente in 
het bedrijf werkzaam zijn, worden geacht in 
het bedrijf werkzaam te zijn in de gemeente, 
waar zij hun hoofdwerkkring hebben. Zijn zij 
werkzaam bij ondernemingen van vervoer, 
dan worden zij geacht hun hoofdwerkkring te 
hebben in de gemeente, die hun als standplaats 
is aangewezen of, indien hun geen standplaats 
is aangewezen, in de g~meente waar zij wonen. 

Van de verdeeling zijn uitgesloten de ge
meenten, buiten die van aanslag, alwaar in het 
boekjaar geregeld niet meer dan tien personen 
rechtstreeks voor rekening van de onder
neming in het bedrijf werkzaam geweest zijn ; 
voor spoorwegondernemingen wordt dit getal 
gesteld op veertig. 

Voor de toepassing van het vorige lid worden 
tramwegondernemingen niet als spoorweg
ondernemingen aangemerkt. 

d. Artikel 3a vervalt. 
e. In den eersten volzin van het tweede lid 

van artikel 4 wordt in de plaats van "één 
maand" gelezen : twee maanden. 

De tweede volzin van dat lid wordt gelezen : 
Daarbij doet het opgave van de in art,ikel 3 

bedoelde vaste inrichtingen en van het aantal 
personen, die in het boekjaar in de gemeente 
geregeld rechtstreeks voor rekening van de 
onderneming in het bedrijf werkzaam geweest 
zijn. 

/. In het eerste lid van artikel 5 worden 
tusschen de woorden "desgevraagd" en "op
gave"Ïngevoegd de woorden: binnen een door 
den inspecteur te stellen termijn. 

In het tweede lid van dat artikel worden 
tusschen de woorden "desgevraagd" en "gelijke" 
ingevoegd de woorden : binnen een door het 
gemeentebestuur te stellen termijn. 

20 
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Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Mei 1925, 

Zij blijft buiten toepassing voor de heffing 
der belasting ter zake van uitdeelingen als be
doeld in artikel 2, en salarissen als bedoeld in 
artikel 7 der Wet op de Dividend- en Tan
tièmebelasting 1917, betrekking hebbende op 
een boekjaar dat vóór dien dag is geëindigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l 7den April 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H . COLIJN. 
De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 30 April 1925.) 

17 April 1925. WET, houdende goedkeuring 
van den onderhandschen verkoop aan 
de gemeente Katwiik van eenige perceelen 
grond langs de F. E. Meerburgkade, nabij 
het Prins Hendrikkanaal, t e Katwijk aan 
Zee. S. 147. 

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

dat de gem!'ente Katwijk van den Staat ten 
behoeve van haren dienst heeft in koop ge
vraagd eenige perceelen grond langs de F. E. 
Jfeerburgkade, nabij het Prins Hendriklcaiwal , 
te Katwijk aan Zee, en dat het belang van den 
Staat zich tegen den verkoop hiervan niet 
verzet; 

Zooi~ het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

De onderhandsche verkoop van de per
ceelen grond gelegen langs de F. E. Meerburg
kade, nabij het Prins Hendrikkanaal, te Kat
w~ik aan Zee, kan.astraal bekend als gemeente 
Katwijk, sectie A, nos. 10090, 10143, 10145, 
10146, l0221 en 10222, samen groot 25 aren 
62 centiaren, aan de gemt>enti> Katwijk, voor 
f 2513.79, welke verkoop is geconstateerd bij 
de in afschrift aan deze wet gehechte akte 
dd. 27 October 1924, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l 7den April 

1925. 
WILHELMINA. 

De .llfinister van Financiën, H . COLIJN. 
(Uitgeg. 12 Mei 1925.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
1. Arnold Nicolaas Fabius, ontvanger der 

Registratie en Domeinen te Noordwijk, han
delende namens den Staat der Nederlanden, 
als hiertoe gemachtigd bij brief van den Direc 
teur der Registratie en Domeinen t e 's-Graven
hage, dd. 13 October 1924, n°. 416/8570, ge
grond op de missive van den Minister van 
Financiën, dd. 9 October 1924, n°. 31, Do
meinen, en 

2. Jan Hendrik de Waal Malefijt, burge
meester der gemeente Katwijk en Jan Willem 
Kobus, secretaris dier gemeente, als vertegen
woordigende het College van Burgemeester en 
Wethouders, dat namens die gemeente handelt 
ter uitvoering van het besluit van den ge
meenteraad dd. 11 April 1924, goedgekeurd 
bij besluit van Gedeputeerde State n van 

Zuid-Holland, dd. 24 April 1924, G. S. n°. 117, 
zijn - de eerst-ondergeteekende onder 

voorbehoud van goedkeuring bij de wet -
overeengekomen als bier volgt : 

De Staat der Nederlanden verkoopt voor 
de som van twee duizend vijfhonderd dertien 
gulden negen en zeventig cent, aan de gemeente 
Katwijk, welke voor deze som in koop aan
neemt: 

de langs de F. E. Meerburgkade t e K atwijk 
aan Zee gelegen perC'eelen grond, kadastraal 
bekend gemeente Katwijk, sectie A, nos. 10090, 
10143, 10145, 10146, 10221 en 10222, samen 
groot 25 aren 62 centiaren. 

Deze verkoop en koop heeft plaats ónder 
de volgende 

VOORWAARDEN : . 
Art. 1. De grond wordt verkocht zooals hij 

door den Staat is bezeten, met al de daaraan 
verbonden heerschencl.e en lijdende erfdienst
baarheden, zonder dat de Staat tot eenige 
vrijwaring gehouden is, behalve tot die van 
den eigendom. 

Partijen doen afstand van alle actiën wegens 
over- of ondermaat. 

2. De betaling van den koopprijs moet ge
schieden binnen drie maanden na afkondiging 
der goedkeuringswet ten kantore van den 
ontvanger der r egistratie en domeinen te 
Noordwijk, desgewenscbt door storting of 
gireering op zijn postrekening n°. 4585. 

3. De aanva.arding in genot heeft plaats 
onmiddellijk na de betaling van den koopprijs. 

De grond- en verdere lasten van het ver
kochte geheven wordende, komen vanaf 
1 Januari 1925 te n laste der koopster. 

4. De overschrijving dezer akte in de 
openbare r egisters ten bypotheekkantore t e 
Leiden zal eerst kunnen worden gevorderd 
na betaling van den koopprijs. 

De kosten der akte, zoomede die der levering, 
komen ten laste der gemeente Katwijk, eerst
gemelde ook dan, wanneer de overeenkomst 
niet mocht worden goedgekeurd en moeten 
terstond na opgaaf betaald worden ten kan
tore van den ontvanger der registratie en 
domeinen te Noordwijk. 

Aldus in dubbel geteekend t,i Noordwijk en 
te Katwijk den 27 October 1924. 

(get.) A. F ABIUS. 
Ontvanger der registmtie en domeinen te Noordwijk. 

(get.) DE WAAL MALEFEIT. 
(get.) J . W. KOBUS, Secretaris. 
Voor gelijkluidend afschrift, 

De Secretaris-Generaal 
van het M iniHterie van F·inanciën, 

(get,) E. SNOECK, l. S.-G. 

17 April 1925. WET tot wijziging en ver
hooging van het negende hoofdstuk der 
Staat8begrooting voor het dienstjaar 1924. 
s. 148. 

17 April 1925. WET tot wijziging van de wet 
van 11 Juni 1921 (Staatsblad no. 792) tot 
bevordering van den aanleg en regeling 
van de exploitatie van spoorweglijnen van 
Groningen over Slochteren naar TV eiwerd, 
van Groningen over Bedum naar Uithuizen 
en van Groningen over Winneweer naar 
Uithuizen. S. 149. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat wijziging wenschelijk is van de wet van 
11 Juni 1921 (Staatsblad n°. 792) tot bevor
dering van den aanleg en regeling van de 
exploitatie van spoorweglijnen van (koningen 
over Slochteren naar Weiwerd, van Groningen 
over Bedum naar Uithuizen en van (koningen 
over Winneweer naar Uithuizen ; 

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

Eenig artikel. 
Met wijziging van de wet van 11 Juni 1921 

(Staatsblad n°. 792) wordt het bij die wet be
doelde renteloos voorschot uitsluitend be
schikbaar gesteld ten behoeve van een locaal
spoorweg van GToningen over Slochteren naar 
Weiwerd tot een bedrag van f 1,080,000, of 
zooveel meer dan dit bedrag als het drie vijfde 
gedeelte bedraagt van hetgeen de aanleg van 
den spoorweg meer mocht kosten dan f 2,700,000 
doch met beperking van de totale kosten van 
aanleg tot een maximum van f 5,400,000. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l 7den April 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SWAAY. 
( Uitgeg. 6 Mei 1925.) 

17 April 1925. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van den bouw van een brug voor gewoon 
verkeer over den Gelderschen IJs.sel nabij 
het Katerveer, ingevolge de wet van 
15 December 1917 (Staatsblad n°. 704). 
s. 150. 

17 Apri l 1925. WET, tot overneming van de 
havenwerken beoosten Oudeschild op 
Texel in beheer en onderhoud bij het Rijk. 
s. 151. 

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

dat het gewenscht is, dat de havenwerken 
beoosten Oudeschild op Texel in beheer en 
onderhoud worden genomen bij het Rijk ; 

Gelet op artikel 1, tweede lid, der Water
staatswet 1900; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Rijk neemt van de gemeente 

Texel in beheer en onderhoud over de haven
werken beoosten Oudeschild op Texel, begrepen 
tusschen de in bloklijnen op de bij deze wet 
behoorende teekening 1 aangegeven buitenste 
omgrenzing eenerzijds en de beide binnenste 
omgrenzingen anderzijds. 

Deze havenwerken bestaan uit de perceelen, 
kadastraal bekend als gemeente T exel, sectie D, 
nummers : 2348 (gedeeltelijk), 2669 (gedeelte
lijk), 2349 (gedeeltelijk), 2821, 2097, 2194, 
2016, 2188, 2200, 2190, 2191, 1968, 2034, 2201, 
2003, 2035, 2036, 2189, 2001, 2202, 2347, 
2187, 2270, 2271, 2822, 2373, 1739, 1740, 
2350, 1822, 1971 en 2284. 

2. De provincie Noord-Holland en de ge
meente T exel verleenen aan het Rijk in de 
kosten van het beheer en onderhoud der in 

1 Deze teekening is hierna niet opgenomen. 

artikel 1 bedoelde havenwerken een jaar
lijksche bijdrage, groot onderscheidenlijk zes
duizend en vierduizend gulden. 

3. De bijdragen, genoemd in artikel 2, zijn 
afkoopbaar tegen een r entevoet van 4½ pct., 
waarbij alsdan zoodanige afkoop alleen be
trekking zal hebben op de kosten van beheer 
en onderhoud van de havenwerken in den 
omvang, waarin zij bij de overneming bestaan. 

4. De bijdragen in de meerdere kosten van 
beheer en onderhoud, welke het gevolg zouden 
zijn van de later e uitbreiding of ve:rbetering 
der havenwerken, zullen alsdan tusschen het 
Rijk, de provincie en de gemeente v. orden 
vastgesteld in verhouding tot de te verwachten 
vermeerdering dier kosten. 

5. Indien na de in artikel 1 bedoelde over
neming mocht worden overgegaan tot het 
wegens het gebruik maken van de in dat artikel 
bedoelde havenwerken heffen van haven- of 
vuurgelden, wordt de geldelijke regeling, ver
vat in de artikelen 2, 3 en 4, door het Rijk, 
de provincie en de gemeente in onderling over
leg aan herziening onderworpen. Daarbij kan 
over een plaats gehad hcbbenden afkoop, als 
in artikel 3 bedoeld, eene voorziening worden 
getroffen. 

6. Omtrent de verdeeling der kosten van 
uitbreiding of van verbeteringen en ver
nieuwingen, welke niet geacht kunnen worden 
tot het gewone onderhoud t e behooren, zal 
tus~chen het Rijk, de provincie en de gemeente 
telkens eene afzonderlijke regeling worden 
getroffen. 

7. De ontwerpen der werken, als in het 
vorige artikel bedoeld, zullen aan de vooraf
gaande goedkeuring van Gedeputeerde Stat,en 
der provincie Noord-Holland en van Burge
meester en Wethouders van Texel zijn onder
worpen. 

De provincie en gemeente hebben geen 
medezeggenschap over het beheer en onder
houd, waarvoor de in de artikelen 2 en 4 ge
noemde bijdragen worden verleend. 

8. Voor zooveel betreft de geldelijke ge
volgen van het beheer en het onderhoud, 
bedoeld in artikel 1, wordt de overneming 
geacht te zijn ingegaan op 1 Januari 1925. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 17den April 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SWAAY. 

( Uitge,g. 11 Mei 1925.) 

17 April 1925. WET, houdende machtiging 
tot het aangaan van eene overeenkomst 
met de Hollandsche IJzeren Spoorneg
Maatschappij betreffende den spoorweg 
van Haarlem naar Zandvoort. S. 152. 

17 April 1925. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor verbreeding 
van een gedeelte van den Rijswijkscheweg 
te 's-GTavenhage. S. 153. 

20* 
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17 A-pril 1925. W ET, tot verklaring van het 
alge1:Ileen nut der onteigening, met toe
passmg van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171 ), van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke 
rechten, noodig voor den aanleg van een 
weg van T ripscompagnie naar Veendam. 
s. 154. 

17 April 1925. WET, tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915 
(Staatsblad n°. 171), van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke 
rechten in de gemeente Lonneker, noodig 
v oor het verkrijgen van een terrein voor 
berging van huis- en straatvuil uit En
schedé, mede ter ontginning van dat terrein. 
s. 155. 

17 April 1925. WET, houdende kwijtschelding 
aan I r. E. Fels van eene den Lande ·aan
komende vordering. S. 156. 

WIJ WILHELMINA, E!irZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge artikel 26 der Indische Comp
tabilit,eitswet (Staatsblad 1917 n°. 275) kwijt
schelding tot Pen bedrag boven f 10,000 van 
eene den Lande aankomende vordering bij 
de wet behoort te geschieden en dat er termen 
gevonden zijn om de hierna te noemen kwijt
schelding te verleenen ; 

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

Eenig artikel. 
Aan den Ingenieur bij den Waterstaat en 

's Lands Burgerlijke Openbare Werken in 
Nederlandsch-Indie, Ir. E . Fels, wordt kwijt
gescholden een bedrag van f 45,025.45, zijnde 
het resteerend gedeelte van de hem bij besluit 
van de Tweede Tafel der Algemeene Reken
kamer aldaar van 12 November 1921 n°. 
15434a/5, bekrachtigd bij beschikking van dat 
College van 9 Maart 1922 n°. 4384, opgelegde 
vergoeding van f 50,308.15. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l 7den April 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 
( Uitgeg. 30 April 1925.) 

17 April 1925. WET, houdende: Bekrachti
ging van eene door den Gouverneur
Generaal van Nederlandsch-Indie krach
tens artikel 129, tweede lid, van het Re
geeringsreglement vastgestelde ordonnantie. 

Nadere wijziging en aanvulling van de 
Indische Tariefwet (Nederlandsen Staats
blad 1924, n°. 421 ; Indisch Staatsblad 
1924, n°. 487). S. 157. 

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

dat het met het oog op den teruggang van de 
opbrengst van den accjjns op lucifers in Neder
landsch-Indie, als gevolg van het gebruik van 

automatische aanstekers, noodig is om het 
invoerrecht op automatische aanstekers en 
onderdeelen te verhoogen en daartoe de In
dische Tariefwet (Nederlandsch Staatsblad 1924, 
n°. 421, Indisch Staatsblad 1924, n°. 487) nader 
te wijzigen en aan te vullen, zoomede om de 
krachtens het tweede lid van artikel 129 van 
het Reglement op het beleid der Regeering van 
Nederlandsch-lndie vastgestelde ordonnantie 
van 25 Sept ember 1924 (Indisch Staatsblad 
n°. 440), strekkende tot ti.Jdelijke verhooging 

r
. an dat invoerrecht, te bekrachtigen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat e, enz. 
Art. 1. De door den Gouverneur-Generaal 

van Nederlandsch-Indie krachtens het tweede 
lid ~an artikel 129_ van het Reglement op het 
beleid der Regeermg van Nederlandsch-Indië 
~ij ordonnantie van 25 September 1924 (In
'rl,isch Staatsblad n°. 440) vastgestelde tijdelijke 
[wijziging en aanvulling van het t arief van 
mvoerrechten, bedoeld bij art ikel 1 der In
dl ische Tariefwet, wordt bekrachtigd. 

2. A. Met wijziging van de nummering 
van de bestaande posten 1 en 21 van het tarief 
van invoerrechten, bedoeld bij art ikel 1 der 
~ndische Tariefwet, in onderscheidenlijk la 

f
en 21a, worden in dat tarief ingevoegd de 

osten 1 en 21, luidende als volgt : 
1. Aanstekers, automatische, - waar

onder worden begrepen sigarenaanste
kers, tondeldoozen en andere dergelijke 
voorwerpen, bestemd om een vlam of 
vonk op te wekken, welke het gebruik 
van lucifers beoogt te vervangen - als
mede onderdeelen daarvan, voor zoover 
deze niet vallen onder den post 21. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 12 % , 
zoomede f 0.50 per stuk. 

21. Ferro-cerium en andere voor vonk
verwekking bij automatische aanstekers 
geschikte alliages, in plaatjea, staafjes 
als anderszina. 

Maatstaf : gram - Rechten : f 0.30-
B. De bij voormeld tarief behoorende "Ver

wijzingen" worden aangevuld met de volgende 
,, Verwijzingen" : 

Amorces voor automatische aanst ekers, als
mede andere artikelen tot vonkverwekking 
bij automatische aanstekers - als ferro -cerium 
enz. 

Gasaanstekers, electrische - als aanstekers, 
automatische. 

Gasaanstekers, andere, automatische - zie 
aanstekers, automatische. 

Sigarenaanstekers, electrische - als aan 
stekers automatische. 

Sigarenaanstekers, andere - als aanstekers, 
automatische. 

Tondeldoozen - zie aanstekers, automatische. 
3. Deze wet treedt in werking met ingang 

van den da~ volgende op dien der dagteekening 
van het ,:jtaatsblad van Nederlanclsch-Indie, 
waarin zij is opgenomen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den l 7den April 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Kolonien, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 30 April 1925.) 
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17 April 1925. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1920. S. 158. 

Het slot der rekening van de koloniale uit
gaven er> ontvangsten voor Suriname over het 
dienstjaar 1920 wordt vastgesteld als volgt : 

De uitgaven bedrageo hebben f 9,762,540.81. 
Deontvangstenhebben bedragenf5,331,356.67. 
Het nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 4,431,184. 14. 

17 April 1925. WET, houdende verhooging 
der begrooting van uitgaven van Neder
landsch-l ndië voor het dienstjaar 1925. 
s. 159. 

17 April 1925. Jh:~r.ur~, tot nadere wijziging 
va,n het Koninklijk Besluit van 20 Decem
ber 1922 (Staatsblad n°. 682), waarbij aan 
het Bestuur der provincie Noordlwlland 
verO'unning is verleend, om het Rijksge
stioht te Medemblik als gesticht voor krank
zinnigen te bezigen. S. 160. 

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

Binnenlandsche Zaken en , Landbouw van 
11 April 1925, n°. 527, Afdeeling Armwezen; 

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

van 27 November 1921 (Staatsblad n°. 784); 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met intrekking van Ons . besluit van den 
22sten November 1923 (Staatsblad n°. 524), 
te bepalen, dat artikel 2 van Ons besluit van 
20 December 1922 (Staatsblad n°. 682), wordt 
gelezen als volgt : 

"In het gesticht mogen slechts mannelijke 
krankzinnigen verpleegd worden ten getale 
van niet meer dan 363". 

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

's-Gravenhage, den 17den April 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
CH. RuY~ DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 4 Mei 1925.) 

17 April 1925. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het ontwerp
verdrag van Genua tot vaststelling van 
den minimum-leeftijd van toelatin(! van 
kinderen tot arbeid op zee (Staatsblad 1923, 
n°. 10). S. 161. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 13den Januari 1923 

(Staatsblad n°. 10), houdende goedkeuring van 
het in 1920 te Genua door de Algemeene Con
ferentie van de vertegenwoordigers der Leden 
van de Internationale Organisatie van den 
Arbeid van den Volkenbond aangenomen ont
werp-verdrag tot vaststelling van den mini
mum-leeftijd van toelating van kinderen tot 
arbeid op zee; 

Overwegende, dat dit ontwerp-verdrag door 
Ons is bekrachtigd en dat Onze akte van be
krachtiging op 26 Maart 1925 te Genève is in-

geschreven op het Secret ariaat-Generaal van 
den Volkenbond; 

Overwegende mede, dat het verdrag, inge
volge artikel 8, op1aatstgenoemden datum voor 
Nederland in werking is getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 9den April 
1925, Directie van het Protocol, n°. 9327 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd ontwerp-verdrag, waarvan een 

afdruk en eene vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd, te doen bekend maken door de plaat
sing daarvan in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 
·· 's-Gravenhage, den l 7den April 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
(Uitgeg. 30 April 1925.) 

SOCIÉTÉ DES NATIONS. 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU 

TRAVAIL. 
Projet de convention fixant l'age minimum 
d'admission des enfants au travail maritime. 

La Conférence Générale dé l'Organisation 
Internationale du Travail de la Société des 
Nations, 

Convoquée à Gênes par le Conseil d'Ad
ministration du Bureau International du 
Travail, Je 15 juin 1920, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives aux "Conditions 
d'applica.ion aux marins de la Convention 
faite à Washington en novembre dernier 
à l 'effet d'interaire l'admission au travail 
des enfants ägés de moins de 14 ans", 
question formant Ie troisième point de 
l'ordre du jour de la session de la Con
férence tenue à Gênes, et 

Après avoir décidé que ces propositions 
seraient rédigées sous forme d'un projet 
de convention internationale, 

adopte Ie Projet de Convention ei-après à 
ratifier par les Membres de l'Organisation Inter
nationale du Travail, conformément aux dis
positions de la Partie relative au Travail du 
Traité de Versailles du 28 juin 1919, du Traité 
de Saint-Germain du 10 septembre 1919, du 
Traité de Neuilly du 27 novembre 1919, et 
du 'l'raité du Grand Trianon du 4 juin 1920 : 

Art. I. Pour l'application de la présente 
Convention, le terme "navire'· doit être entendu 
de tous les bateaux, navires ou bätiments, 
quels qu'ils soient, de propriété publique ou 
privée, effectuant une navigation maritime, 
à l' exclusion des navires de guerre. 

Art. II. Les enfants de moins de quatorze 
ans ne peuvent être employés au travail u bord 
des navires, autres que ceux sur lesquels sont 
seuls employés les mem bres tl 'une même familie. 

Art. III. Les dispositions de l'Article 2 ne 
s'appliqueront pas au travail des enfants sur 
les bateaux-écoles, à la condition que ce tra vail 
soit, approuvé et surveillé par l'autorité pu
blique. 

Art. IV. Dans le hut de permettre le con
trole de l'application des dispositions de la 
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préaente Convention, tout capita.ine ou patron 
devra tenir un registre d'inscription ou un 
röle d'équipage mentionnant toutes les per
sonnes de moins de seize ans employées à bord, 
avec l'indication de la date de leur naissance. 

Art. V. Tout Membre de l'Organisation 
Internationale du Travail qui ratifie la préscnte 
Convention s'engage à l'appliquer à celles de 
ses colonies ou possessions ou à ceux de ses 
protectorats qui ne se gouvernent pas pleine
ment eux-mêmes, sous les réserves suivantes : 

a. Que les dispositions de la Convention 
ne soient pas rendues inapplicables par les 
condition• localea ; 

b. Que les modifications q.:ti seraient né
cessaires pour adapter la Convention aux 
conditions Iocales puissent être introduites 
dans celle-ci. 

Chaque Membre devra notifier au Bureau 
International du Travail sa décision en ce qui 
concerne chacun de ses ~olonies ou possessions 
ou chacun de ses protectorats ne se gouvernant 
pas pleinement eux-mêmes. 

Art. VI. Les ratifications officielles de la 
préaente Convention. dans les conditions pré
vues à la Partie XIII du Traité de Versailles 
du 28 juin 1919, du Traité de Saint-Germain 
du 10 septembre 1919, du Traité de Neuilly du 
27 novembre 1919. et du Traité du Grand 
Trianon du 4 juin 1920, seront communiquées 
au Secréta.ire Général de la Société des Nations 
et par lui enregistrées. 

Art. VII. Aussitöt que les ratifications de 
deux l'aembres de l'Organisation lr!ternationale 
du Travail auront été enregistrées au Secré
tariat, le Secréta.ire Général de la Société des 
Nations notifiera ce fait à tous les Membres de 
l'Organisation Internationale du Travail. 

Art. VIII. La présente Convention entrera 
en vigueur à la date ou cette notificl\tion aura 
été effectuée par Ie Secréta.ire Général de la 
Société des Nations; elle ne liera que les Mem
bres qui auront fait enregistrer leur ratification 
au Secrétariat. Par la suite, cette Convention 
entrera en vigueur au regard de tout autre 
Membre à la date ou la ratification de ce Mem
bre aura été enregistrée au Secrétariat. 

Art. IX. Sous réserve des dispositions de 
l'article 8, tout Membre qui ratifie la présente 
Couvention s'engage à appliquer ses dispositions 
au plus tard le l er juillet 1922, et à prendre 
telles mesures qui seront nécessaires pour 
rendre effectives ces dispositions. 

Art. X. Tout membre ayant ratifié la pré
sente Convention peut la dénoncer à l' ex;iira
tion d'une période de dix années après la date 
de la mise en vigueur initiale de la Convention, 
par un acte communiqué au Secrétaire Général 
de la Société des Nations et par lui enregistré. 
La dénonciation ne prenrlra effet qu'uno année 
après avoir été enregistrée au Secrét.ariat. 

Art. XI. Le Conseil d'Administration du 
Bureau Im,ernational du Travail devra, au 
moins une fois par dix années, présenter à la 
Confére1,1ce Générale un rapport sur l'appli
cation de la présente Convention et décidera 
s'il , a lieu d'inscrire ·à l'ordre du jour de la 
Conlérence la question de la revision ou de la 
modification de la dite Convention. 

Art. XII. Les textes français et anglais 
de la présente Convention fcront foi l'un et 
l'autrn. 

LEAGUE OF NATIONS. 

INTERNATIONAL LABOUR CON
FERE~ CE. 

Draft convention fi,xing the minimum age /or 
adm,:ssion of chil,dren to employment at sea, 

The Genera! Conference of the International 
Labour Organisation of the League of Nations, 

H a.ving been convened at Genoa by 
the Governing Body of the International 
Labour Office, on the 15th day of June, 
1920, and 

Having decided upon the adoption of 
certa.in proposals with regard to the 
"Applicat,ion to seamen of the Convention 
adouted at Washin!(ton last November 
prolîibiting the empîoyment of children 
under 14 years of age", which is the third 
item in the agenda for the Genoa meeting 
of the Conference, and 

Having determined that these proposals 
shall take the form of a draft international 
convPntion, 

adopts the follo,ving Draft Convention for 
ratification by the Members of the Int rnational 
Labour Organisation, in accordance ""ith the 
Labour Part of the Treaty of Versailles of 28 
June, 1919, of the Treaty of St. Germain of 
10 September, 1919, of th< Treaty of Neuilly 
of 27 November, 1919, and of the Treaty of 
the Grand Trianon of 4 June, 1920: 

Art. I. For the purpo~e of this Convention, 
the term "vessel" includes all ships and boats, 
of any nature whatsoever , engaged in maritime 
navigation, whether publicly or privately 
owned ; it excludes ships of war. 

Art. II. Children under the age of fourteen 
years shall not be emplo:,ed or work on vessels, 
other than vessels upon which only members 
of the same family are employed. 

Art. III. The provisions of Article 2 shall 
not apply to work done by children on school
ships or trainingships, provided that such 
work is approved and supervised by public 
authority. 

Art. IV. In order to facilitate the enforce
ment of the provisions of this Convention, 
every shipmaster shall be required to keep a 
registl'r of all persona under the age of sixteen 
years employed on board his vessel, or a list 
of tht>m in the articles of agreement, and of 
the dates of their births. 

Art. V. Each M:ember 0 1 the International 
Labour Organisation which ratifies this Con
venti on engages to apply it to its colonies, 
protl'ctorates, and possessions which are not 
fully selfgoverning : 

a. ExcPpt where owing to the local con
ditions its provisions are inapplicable ;-or 

b. Subject to such modifi cations as may be 
necessary to adapt its provisions to local 
conditions. 

Each Mem her shall notify to the International 
Labour Office the action taken in respect to 
P.ach of its colonies, protectorates, and posses
ions which are not fully •elf-governing. 

A...-t. VI. The forma! ratifications of this 
Convention under the conditions set forth in 
P art XIII of the Treaty of Versailles of 28 
June, 1919, of the Treaty of St. Germain of 
10 September. 1919, of the Treaty of Neuilly 
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of 27 November, 1919, and of the Treaty of 
the Grand Trianon of 4 June, 1920, shall be 
communicated to the Secretary-General of 
the League of Nations for registration. 

Art. VII. As soon as the ratifications of 
two Members of the International La hour 
Organisation have been registered with the 
Secretariat, the Secretary Genera! of the 
League of Nations shall so notify all the 
Members of the International Labour Or
gan.isation. 

Art. VIII. Tbis Convention shall ,iome into 
force at the date on which such noti:fication is 
issued by the Secretary Genera! of the League 
of Nations, hut it shall then be binding only 
upon those Members which have registered 
their ratifications with the Secretariat. There
aHer this Convention will come into force for 
any other Member at the date on which its 
ratification is re$Ïstered with the Secretariat. 

Art. IX. Subiect to the provisions of Ar
ticle 8, e&ch Member which ratifies this Con
vention agrees to bring its prov:isions into 
operation not later than 1 ,Tulv, 1922, and to 
take such action as may be neèessary to make 
these provi. ions effective. 

Art. X . A Mem her which has ratified this 
Convention may de!l.ounce it after the AXpiration 
of ten year~ from the da.t e on which the Con
vention first comes into force, by an act com
municated to the Secretary General of the 
League of Nations for registration. Such 
denunciation shall not take effect until one 
year after the date on which it is registered 
with the Secretariat. 

Art. XI. At lea.st once in ten 3-ears, the 
Governing Body of the International Labour 
Office shall present to the Genera! Conference 
a report on the working of this Convention, 
and shall consider the desirability of placing · 
on the agenda of the Conference the question 
of its revision or modification. 

Art. XII. The French and English texts 
of this Convention shall both be authentic. 

VERTALING. 

VOLKENBOND. 

INTERNATIONALE ARBEIDS
CONFERENTIE. 

Ontwerp-verdrag tot vaststelling van een mini
mum-leeftijd voor toelating van kinderen tot 

arbe;d op zee. 

De Algemeene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid van den 
Volkenbond: 

bijeengeroepen te Genua door den Raad 
van Beheer van ~et Internationa'1l Bureau 
van den Arbeid, den 15den Juni 1920; 

besloten hebbende verschillende voor
_,,tellen aan te nemen betreffende de wijze 
van toepassing op zeelieden van het Ver
drag aangenomen te Washington in No
vember van het vorige jaar met het doel 
de toelating tot den arbeid te verhinderen 
voor kinderen beneden veertien jaren, 
welk vraagstuk het derde punt vormt van 
de agenda van de te Genua gehouden 
zitting der Conferentie, en 

besloten hebbende, dat deze voorstellen 

den vorm zullen aannemen van een ont
werp voor een Internationaal Verdrag, 

neemt het volgende Ontwerp-Verdrag aan 
ter bekrachtiging door de Leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid, over
eenkomstig de bepalingen van het Deel betref
fende den Arbeid van het Verdrag van Ver
sailles van 28 Juni 1919, het Verdrag van St. 
Germain van 10 September 1919, het Verdrag 
van Neuillv van 27 November 191!) en het 
Verdrag van Grand Trianon van 4 Juni 1920 : 

Art. I. Voor de toepaB!ling van dit Verdrag 
v. orden onder "schepen" verotaan alle vaar
tuigen, van welke soort ook, toebehoorende 
aan de overheid dan wel aan bijzondere per
sonen, in gebruik voor de zeevaart, met uit
zondering van oorloo-sschepen. 

Art. II. Een kind 'beneden 14 ja.ren mag niet 
gebruikt worden voor arbeid aan boord van 
schepen, tenzij daarop uitsluitend leden van 
één gezin werkzaam zijn. 

Art. UI. Het in art. 2 bepaalde is niet van 
toepassing op arbeid van kinderen aan boord 
van opleidingsschepen, mits die arbeid wordt 
verricht met goedkeuring en onder toezicht 
van de overheid. 

Art. IV. Ter bevordering van het toezicht 
op de naleving van de bepalingen van dit ver
drag is ieder o-ezagvoerder verplicht een ar
beidsregister of bem:mningsrol bij te houden, 
waarop de namen en geboortedata vermeld 
zijn van alle aan boord werkzame personen 
beneden 16 jaren. 

Art. V. Ieder Lid van de Internationale 
Organisatie van den Arbeid, dat dit Verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om het toe te pas&en 
ten aanzien van zijn koloniën, bezittingen of 
protectoraten, voor zoover die geen volkomen 
zelfbestuur hebben, onder het volgend voor
behoud: 

a. dat de plaatselijke omstandigheden de 
toepassing der bepalingen van dit Verdrag niet 
onmogelijk maken ; 

b. dat in dit Verdrag zoodanige wijzigingen 
kunnen worden aangebracht als noodig zullen 
zijn om de bepalingen daarvan· aan te passen 
aan de plaatselijke omstandigheden. 

I eder Lid za-1 aan het Internationaal Bureau 
van Arbeid mededeeling doen van zijn beslis
~irg ten opzichte van elke zijner kolonii'n, be
zittingen of protectoraten, die geen volkomen 
zelfbestuur hebben. 

Art. VI. De officieele bekrachtigingen van 
dit Verdrag, overeenkomstig het bepaalde in 
Deel XIII van het Verdrag van Versailles van 
28 Juni 1919, het Verdrag van St. Germain 
van 10 September 1919, het Verdrag van 
Neuilly van 27 November 1919 en het Verdrag 
van Grand Trianon van 4 Juni 1920, zullen 
worden medegedeeld aan den Secretaris
Gennaal van den Volkenbond en door hem 
worden ingeschreven. 

Art. VII. Zoodra de bekra,chtigingen van 
twee Leden van de Internationale Organisa,,ie 
van den Arbeid door het Secretariaat zijn 
ingeschreven, zal de Secrataris-Gen~raal van 
den Volkenbond van dit ieit mededeel.mg doen 
aan alle Leden van de Internationale Organisatie 
van den arbeid. 

Art. VIII. Dit Verdrag zal van kracht 
worden op den datum, v;aarop deze kennis
geving door den Secretaris-Generaal van den 
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Volkenbond zal zijn gedaan ; zij ful slechts 
verbindend zijn voor de Leden, die hunne 
bekrachtiging door het Secretaria.at hebben 
doen inschrijven. Vervolgens zal dit Verdrag 
voor ieder ,mder Lid van kracht worden op 
den datum, waarop de bekrachtiging van 
dat Lid door het Secretariaat zàl zijn inge
schreven. 

Art. IX. Onder voorbehoud van bet in 
artikel 8 bepaalde verbindt zich ieder Lid, dat 
dit Verdrag bekrachtigt, om de 1?epa~ngen 
daarvan in toepassing te brengen mterhJk op 
1 Juli 1922 en orn zoodani~e maatregelen te 
treffen als nooclig zullen zijn om deze bepa.Jingen 
rechtskracht te verschaffen. 

Art. X. Ieder lid, dat dit Verdrag heeft bt:
kr~chtigd, kan het, opzeggen na verloop van een 
termijn van tien jaren na den datum waarop 
dit Verdra$ begint van kracht te worden, zulks 
bij verklarmg toegezonden aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond en door dezen 
ingeschreven. De opzegging wordt eerst :van 
kracht een jaar nadat zij door het Secretariaat 
is ingeschreven. 

Art. XI. De Raad van Beheer van het 
Internationaal Bureau van Arbeid moet, ten 
minste eenmaal in de tien jaren, aan de Alge
meene Conferentie een verslag uitbrengen over 
de toepassing van dit Verdrag en zal vaststellen 
of het wenschelijk is het vraagi,tuk der her
ziening of wijziging van dit Verdrag op de agenda 
der Conferentie te plaatsen. 

Art. XII. Zoowel de Fransche als de Engel
sche tekst van dit Verdrag is authentiek. 

17 April 1925. BESCHIKKING van_den Minister 
van Financiën tot vaststellmg van het 
model van de triptieken, bedoeld bij art. 26 
van het Vrijdommenbesluit 1925. (Staats
blad n°. 103). 

De Minister va.n Financiën, 
Gezien § 17, laatste lid, der :esolutie van 24 

Maart 1925, n°. 232 ( Verzameling n°. 2543) ; 
Heeft goedgevonden en verstaan : 

10. het model van de triptieken, bedoeld 
bij artikel 26 van het Vrijdommenbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 103, Verzameling n°. 2542), 
vast te stellen overeenkomstig het bij deze 
resolutie gevoegde model ; 

20. te bepalen, dat, ten einde_ de betrokken 
vereenigin(len in de gi:legenhei~ te stellen, 
zoo nooclig, nog voorraclig materieel. op te ge
gruiken tot 31 December 1925 triptieken vol
hens h~t model, vastgesteld bij de resolutie 
van 23 Maart 1906, n°. 70 (V~rzameling 1906, 
no. 45) - voor zoover noodig met de pen 
gewijzigd of aangevuld - kunnen worden af
gegeven. 

Voor gelijkluidend afschrift, 
De Sel;retaris-Generaal, DE VRIES . 

a. ! gevestigd te 

b. ! gevestigd te 

NEDERLANDSCHE DOUANE. 
TRIPTIEK 

voor het verkeer met motorrijtuigen. 

. Dit triptiek is den ____ ...,.... ___ 19 __ , 
onder nllllliller ___ uitgereikt aan . 
- - ----, lid van bovenvermelde vereeru
ging, wonende te ______ ---- straat 
no. - --··----· 

De houder, De (c) van 
de--------

Nota. Dit triptiek is geldig _voor de~ tijd 
van één jaar na den dag der afgifte en bn:men 
dien terinijn voor een onbepaald aantal reizen. 
De stok moet door den houder worden bewaard 
en dadelijk nadat cert!:ficaat II is ingi:trokken, 
worden ingeleverd biJ het Secretariaat der 
Vereeniging te ________ _ 

~ ~ . .. k~k verklaart tegenover het_ RiJ~ aanspra e .□ te 
zijn voor het verschuldigd -invoerrecht m de 
gevallen voorzien bij § 21 der resolutie van den 
Minister van Financiën, dd. 24 Maart 1925, 
no. 232. 

Voor de _______ _ 

De President, 

De Sel;retaris, 

(a) Alhier in te vullen naam e~ zetel der 
Vereeniging, die tegenover het R1Jk vo~r ~e 
betaling van het invoerrecht aansprakeliJk is. 

(b) Alhier in te vullen naam en zetel der 
Vereeniging, die het triptiek afgeeft. 

(c) Alhier in te vullen de functie v':'-°: het be
stuurslid, dat namens de Vereemgmg het 
triptiek afgeeft. 
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1 

a. ! gevestigd te 

' b. ! gevestigd te 

TRIPTIEK No. --·-· 
STOK. 

Door den lwuder te bewaren. 
---

Uitgereikt den Heer 
aan M ··-··-··--- -

, 

ronende te , lid van boven-
ermelde vereeniging voor een 
:l) automobiel .,, 

motorrijwiel ((/) .... ·-------)' mer 
antal cylinders nummer van het 
l) chassis , nummer van den mo-

frame 
)r (d) model 
icht voor __ .. _ .. - ... personen, waarde (e) 

inge-

(fl ). 

Gezien bij eerste binnenkomst 

0 
in Nederland langs het kantoor 

op ...... _ .. ___ .. 
19_ .. __ _ alwaar het 

tegenwoordi~ triptiek in het re• 

!i:te~ ... 1. .. ~~--m~!ch!,:';tr~e on::~ 
het motorrijtuig is 

:l) conform de aangifte bevonden 
vastgesteld op ( e) 

(d) en voor de zekerheid ad 
_, ..... - ............... is eene quitantie afgegeven uit het 
3gister Comptabiliteit n°. 6a onder no .... _ ................ 

' 
De Ontvanger, 

1 

1 Gezien bij den laatsten weder• 

0 
uitvoer uit Nederland langs het 
kantoor ........ 
op 19 .............. , 
alwaar het tegenwoordig trip• 
tiek in het register II is inge• 
schreven onder n°. ·- -- --·-· 

1 (d) De hierboven omschreven quitantie is 
an den houder overgenomen. 
1 De Ontvanger, 

1 (d) Door te halen hetgeen niet t e pas komt. 
l (e) In schrijfletters en in Nederlandsche munt. l (/) Bij aanwezigheid van een zijspanwagen in 
, vullen "met zijspanwagen". 

1 

a. ! gevestigd te __________ _ 

b. ) gevestigd te 

TRIPTIEK N°. 

CERTIFICAAT II. 

In te trekken aan het grenskantoor van laatsten 
wederuitvoer. 

De Heer 
M. _____ _ 

wonende te -----------,-,--, lid 
van bovenvermelde vereemgmg verklaart uit 
Nederland te zullen uitvoeren een 
(d) ~u~omobiel , merk ____ _ 

motornJwiel ((/) •·-··-.. ·· .. -·) 
aantal cylinders ---~ nummer van het 

(d) chassis , nummer van den 
frame 

motor------, (d) model------, 
ingericht voor ....... - personen, waarde (e) .. - .. ----

(fl ) ; welk motor• 
rijtuig op __________ 19 ................ __ in 
Nederland is ingevoerd langs het kantoor ... . 

De houder van het triptiek, 

Gezien bij den laatsten ' wederuitvoer uit 
Nederland, langs het kantoor-------, 
op __________ 19 ........ - ..... , alwaar het 
tegenwoordig triptiek in het register II is inge• 
schreven onder n°. ____ _ 

(d) De hieronder genoemde quitantie is van 
den houder overgenomen. 

De Ontvanger, 

De Ontvanger t e --------~ waar• 
langs het in dit triptiek omschreven motor• 
rijtuig is ingevoerd, verklaart de waarde daa:rvan 

hebben (d) bevonden conform de aangifte 
te vastgesteld op (e) _ ___ _ 

( d) Voor de gestelde zekerheid ad /--
is afgegeven eene quitantie Comptabiliteit n°. 6a 
onder n°. 

De Ontvanger voornoemd, 
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a. l gevestigd te 

b. ! gevestigd te 

TRIPTIEK No. 
afgegeven den _ ________ 19 ______ _ 

CERTIFICAAT I. 

In te trekken aan het grenskantoor van eerste 
binnenkomst. 

De Heer 
M ______ _ 

wonende te -------------~ 
lid van bovenvermelde vereerugmg verklaart 
in N ed,erland, tijdelijk te zullen invoeren een 

(d) automobiel k 
motorrijwiel ((/) ·····-·---···-•-l' mer - ---~ 

aantal cylinders ----, nummer van het 

(d) chassis - ------, nummer van den 
frame 

motor _ ___ , (d) model ------, 
ingericht voor personen, waarde (e) _ 

(fl -----), en verbindt 
zich bedoeld motorrijtuig uiterlijk na verloop 
van één jaar na den datum van afgifte van dit 
triptiek weder te zullen uitvoeren. 

De houder van het triptiek, 

Gezien bij eerste binnenkomst in N erlerland, 
langs het kantoor ----------~ 
op ____ _ _ _ ____ 19 ___ , alwaar 
het tegenwoordig triptiek in het register I is 
ingeschreven onder n°. 

De waarde van het motorrijtuig is 
( d) bevonden conform de aangifte 

vastgesteld op (e) ________ _ 
(d) De zekerheid ad ./ ___ is verant-

woord in het register Comptabiliteit n°. 6a 
onder n°. 

De Ontvanger, 

17 April 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Financiën aan Heeren 
Commissarissen der Koningin in de ver
schillende provinciën, betreffende veran
derde wijze van pensioenbetaling. 

Te beginnen met de pensioenbetaling over 
het 2e kwartaal 1925 (1 Juli) zullen de pen
sioenen verleend a.an èle geestelijken van de 
verschillende gezindten en aan hun weduwen 
en, weezen en te beginnen met de pensioen
betaling over het 3e kwartaal dezes jaars 
(Augustus) de pensioenen van de Land- en 
Zeemacht, die ten laste komen van de Neder
landsche Staatsbegrooting, niet meer ten 
kantore van de betaalmeesters betaalbaar 
worden gesteld. 

Voor zoover die pensioenen niet op de betrok
ken girorekening van belanghebbenden worden 
bijgeschreven zal in den loop van de maanden 
Juli en Augustus en vervolgens regelmatig drie 
maanden later aan belanghebbenden worden 
gezonden eene postchèque op naam, tot het 
bedrag van het verschuldigde pensioen, welke 
chèque ten postkantore van de woonplaats van 
den belanghebbende kan worden ontvangen. 

Attestatiën de vita behoeven dan door gemelde 
gepensionneerden, die hier te lande metterwoon 
gevestigd zijn, niet meer te worden overlegd. 

Van wege mijn Departement zullen bij de 
betrokken gemeentebesturen inlichtingen wor
den ingewonenn omtrent het in leven zijn 
van de gepensionneerden. Dit zal geschieden 
met behulp van staten, waarvan een model , 
hiernevens is gevoegd. 1 . 

De burgemeesters behoeven dus van 1 Juli 
a.s. af geen attestatiën de vita voor genoemde 
gepensionneerden meer op te maken. 

Ik heb de eer U beleefd te verzoeken het 
vorenstaande ter kennis te willen brengen van 
de verschillende burgemeesters in Uwe pro
vincie en hen er met nadruk op te wijzen dat 
het ter voorkoming van schade dringend nood
zakelijk is dat de verificatie van de even
tueel toe te zenden staten met de meest moge
lijke nauwkeurigheid geschiedt en dat het in 
het belang van de gepensionneerden is dat 
die staten zoo spoedig mogelijk aan het Departe
ment van Financiën (Afdeeling Pensioenen en 
Eerediensten) zullen worden ternggezonden. 

Geen betaling van pensioen kan plaats 
hebben voor dat van het in leven zijn van den 
gepensionneerde is gebleken. (B. S.) 

20 Apri l 1925. BESLUIT, bepalende de bekend-
making in het Staatsblad van het op 23 
Januari 1925 t e Wa.'Jhington tusschen 
Nederland, en de Vereenigde Staten van 
Amerika gesloten compromis inzake de 
souvereiniteit over het eiland Palmas 
(of Miangas). S. 162. 

1 Niet opgenomen. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 23 Januari 1925 te Washington 

tusschen Nederland en de Vereenigde Staten 
van Amerika ge~loten compromis in zake de 
souvereiniteit over het eiland Palmas (of 
Miangas), van welk compromis een afdruk bij 
dit Besluit is gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat compromis op 1 April 1925 te 
Washington zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenla.ndsche Zaken van 15 April 1925, 
Directie van het Protocol, n°. 9703; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd compromis t e doen bekend

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betre~, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 20sten April 1925. 
WILHELMINA. 

De M inist"r van Buitenland.•che Zaken, 
VAN :KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 30 April 1925.) 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en De Vereenigde Staten van Amerika; 

Verlangend om in overeenstemming met de 
beginselen van het volkenrecht en toepasse
lijke verdragsbepalingen het geschil te be
ëindigen, dat de Hooge Contracteerende Par
tijen verdeeld houdt ten aanzien van de souve
reiniteit over het eiland Palmas (of Miangas) 
gelegen ongeveer 50 mijlen ten Zuidoosten 
van Kaap San Augustin op het eiland Min-

' danao en ongeveer op 5° 35 ' Noorderbreedte 
en 126° 36 ' Oosterlengte van Greenwich ; 

Overwegende, dat dit geschil behoort tot 
de zoodanige, welke in de termen vallen om 
aan arbitrage te worden onderworpen ingevolge 
artikel 1 van het op 2 Mei 1908 tusscben de 
beide Hooge Contracteerende Partijen ges~_oten 
arbitrageverdrag, dat verlengd werd blJ de 
verdragen onderscheidenlijk van 9 :i,iei 1914, 
8 Maart 1919 en 13 Februari 1924; 

Heb ben benoemd tot Hunne Gevolmachti~den 
teneinde het hierna volgend compromis te si mten: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: Jonkheer Dr. A. C. D. DE GRAEFF, 
Harer Majesteits Buitengewoon Gezant en 
Gevolmachtigd l\Iinister te Washington, en 

De President van de Vneenigde Staten van 
Amerika: CHARLES EvANS HuGHES, Secret,aris 
van Staat der Vereenigde Staten van Amerika; 

Die na elk~,nder hunne wederzijd~che vol
machten vertoond te hebben, welke in goeden 
en behoorljjken vorm bevonden zijn, omtrent 
de navolgende artikelen overeengekomen zijn : 

Art. I. Hare Majest,eit de Koningin der 
Nederlanden en de Vereenigde Sta~en van 
Amerika komen hierbij overeen de beslissing 
van het- hierboven genoemde ._...geschil op te 
dragen aan het Permanente lief van Arbi
trage te 's-Gravenhage. De arbitrale Recht
bank zal bestaan uit één scheidsrechter. 

De scheidsrechter zal uit8luitend tot taak 
hebben uit te maken of het eiland Palmas 
(of Miangas) in zijn geheel behoort, tot het 
grondgebied van den Staat der Nederlanden of 
tot dat van de Vereenigde Staten van Amerika. 

De beide Regeeringen zullen den scheids-

rechter aanwijzen uit de leden van het Per
m~nevte Hof van Arbitrage. Indien zij ten 
aanzien van die keuze niet tot overeenstem
ming mochten kunnen komen, zullen zij ge
zamenlijk tot den President van den Zwit
serschen Bond het verzoek richten den scheids
rechter aan te wijzen. 

Art. II. Binnen zes maanden na de uit
wisseling van de bekrachtigingsoorkonden van 
dit compromis zal elk der beide Regeeringen 
aan de andere twee gedrukte exemplaren van 
eene memorie overleggen, waarin vervat zijn 
eene uiteenzetting van ha.re aanspraken en 
de bescheiden, die tot ondersteuning daarvan 
moeten dienen. Voor dit doel zal het vol
doende zijn, dat de exem]'llaren ter doorzending 
a.fgegeven worden door de Nederlandsche Re
geering aan de Amerikaansche Legatie te 
's-Gravenhage en door de Re"eering der Ver
eenigde Staten aan do Nederfandsche Legatie 
te Washin!lton. Zoo spoedig mogelijk dan.ma 
en uiterlij'k binnen dertig dagen zal iedere 
partij twee gedrul::te exemplaren van hare 
memorie aan het Internationaal Rureau va.n 
het Permanente Hof va.n Arbitrage doen toe
komen, ter uitreiking aan den scheidsrechter. 

Binnen zes maanden na afloop van den 
hierboven voor de overlegging van de memories 
aan partijen vastgestelden termijn zal het 
aan iedere partij vrijstaan om, desgewenscht 
aan de andere ter beantwoording van hare 
memorie twee gedrukte exemplaren van e!'.ne 
pontra-memorie te doen toekomen en mogehJke 
bescheiden ter ondersteuning daarvan. De 
exemplaren van de contra-memorie zullen aan 
partijen en dertig dagen daarna aan den 
scheidsrechter uitgereikt worden op de wijze 
in de vori$e zinsnede voor de overlegging van 
de memorie vastgesteld. 

Op verzoek van eene of van beide partijen 
zal het aan den scheidsrechter vrijstaan om, 
nà beide partijen gehoord te hebben en zich 
er van overtuigd te hebben dat er een gegronde 
redev voor dat verzoek bestaa.t, de bovenge
noemde termijnen te verlengen. 

Art. III. Na de uitwisseling der contra
memories zal de zaak geacht worden gesloten 
te zijn, tenzij de scheidorechter zich tot eene 
of beide partijen om verdere schriftelijke toe-
lichtingen mocht wenden. · 

Voor het geval, dat de scheidsrechter zulk 
een verzoek tot eene partij mocht richten, 
zal hij dit doen door tusschenkomst van het 
Internationaal Bureau van het Permanente 
Hof van Arbitrage, dat een afschrift van zijn 
verzoek aan de andere partij zal doen toe
komen. Aan de partij, tot welke het verzoek 
gericht is, zal een termijn van drie maanden 
voor haar antwoord toekomen, te rekenen van 
den datum van ontvangst van het verzoek van 
den scheidsrechter, welke datum door haar 
onmiddellijk ran de andere partij en aan het 
Internationaal Bureau medegedeeld zal worden. 
Dit antwoord zal aan de andere partg en binnen 
dertig dagen daarna aan den scheidsrechter 
medegedeeld worden op de wijze hierboven 
voor de overlegging van de memories vast
gesteld en de tegenpartij zal desgewenscht een 
verderen termijn van drie maanden hebben 
om daarop te antwoorden, welk antwoord op 
dezelfde wijze medegedeeld zal worden. 

De scheidsrechter zal door tusschenkomst 
van het Internationaal Rureau aan beide pa.r-
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tijen den datum aanzeggen, waarop de zaak 
in overeenstemming met het hiervoren . be
paalde gesloten is, voor zooverre de aanbieding 
van memories en bewijsstukken door iedere 
partij bet r eft. 

Art. IV. Het zal aan partijen vrijstaan om 
in den loop van de arbitrage de Nederlandsche 
of Eno-elsche taal dan wel de landstaal van 
den sch eidsrechter t e gebruiken. Indien door 
een der partijen de Nederlandsche of Engelsche 
taal gebezigd wordt zal eene vertaling in de 
landstaal van den scheidsrechter worden over
gelegd indien deze dit wenscht. 

Het zal aan den scheidsrechter in den loop 
van de arbitrage vrijstaan zijn landstaal of de 
Nederlandsche of Engelsche taal t e gebruiken 
en de uitspraak en de haar vergezellende moti
veering mag in een dier t alen worden gesteld. 

Art. V. De scheidsrechter zal alle geschiUen 
besli?sen, welke in den loop van de arbitrage 
met betrekking tot de procedure mochten rijzen. 

Art. VI. Onmiddellijk na de uitwisseling 
van de bekrachtigingsoorkonden van het 
onderwerpelijk verdrag zal iedere partij aan 
den scheidsrechter eene som van een honderd 
pond sterling als kostenvoorschot ter hand 
stellen. 

Art . VII. De scheidsrechter zal binnen 
drie maanden na den dag, waarop hij de zaak 
voorzoover de aanbieding van memories en 
bewijsstukken betreft, gesloten heeft verklaard, 
schriftelijk uitspraak doen en drie geteekende 
exemplaren van die uitspraak bij het Inter
nationaal Bureau te 's-Gravenhage neder
leggen, waarvan één be~temd is voor het 
Bure1111 en één zoo spoedig mogelijk aan iedere 
partij overhar>digd zal worden. De uitspraak 
zal vergezeld gaan van een uiteenzetting van 
de gronden, waarop zij beru~t . 

De schcidarechter 7,al in de uitspraak het 
bedrag van de kosten der procedure bepalen. 
Iedere partij zal haar eigen uitgaven en de 
helft van bedoelde kosten, benevens van het 
honorarium van . den scheidsrechter betalen. 

Art. VIII. Partij en verbinden zich om de 
door den scheidsrechter binnen de grenzen van 
dit compromis gewezen uitspraak als finaal 
en beslis~end te aanvaarden, waartegen geen 
hooger beroep openstaat . 

Alle geschillen betreffende de uitlegging en 
de uitvoering van de uitspraak zullen aan de 
beslissing van den scheidsrechter onderworpen 
worden. 

Art. IX. Dit compromis zal bekrachtigd 
worden met inachtneming van de door de 
Grondwet ten van beide Cont-racteerende Par
t ijen voorgeochreven vormen en van kracht 
worden onmiddellijk na de u itwisseling van 
de bekrachtigingsoorkonden, welke zoo spoedig 
mogelijk t e Washington zal plaats vinden. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche Ge
volmacht igden dit compromis get eekend en 
van hunne zegels voorzien hebben. 

Gedaan in dubbel in de stad Washington 
in de Nederlandsche en Engelsche t alen, den 
23 Januari 1925. 

(L.S.) DE GRAEFF. 
(L.S.) CHARLES Ev.rns HuGHES. 

Her Majesty the Queen of the Netherlands 
and The United St,ates of America ; 

Desiring to t erminate in accordance with 
t he prinniples of International law and any 

applicable t reaty provisions t he differcnces 
which have arisen and now subsist het.ween 
them » ith r espect to the sovereign t) over the 
Island of Palmas (or l'lfiangas) situated appro
ximately fifty miles sout heast from Cape San 
Augustin, I sland of Mindanao, at about five 
degrees and thirty-five minutes (5° 35 ' ) north 
latitude, one hundred and twenty -six degrees 
and thirty-six minutes (126° 36 ' ) longitude east 
from Greenwich ; 

Considering that these di.fferences belong to 
those whi ch, purauant to Art icle I of t he Ar
bitration Convention concluded by t he two 
high contracting partif's on May 2, 1908, and 
renewed by agreements, dated May 9, 1914, 
March 8, 1919, and Februa.ry 13, 1924, respec
t ively, might well be submitted to arbitration; 

Have appointed as their respect ive pleni
potent iaries for the purpose of concluding t he 
follo""'ing special agreement ; 

Her Majest) the Queen of the NethPrlands : 
J onkheer Dr. A.C. D. DE GRAEFF, H erMajesty's 
Envoy E xtraordinary and l'lfinister P lenipoten
ti ary at Washington, and 

The P resident of the United States of America: 
CHARLES EVA s HuoHEs, Secretar) of State 
of the United States of America ; 

Who, after exhibiting to each other their 
r espective full powers, which were found to 
be in due and proper form, have agreed upon 
t he followin" art i cles : 

Art. I . H er Majesty the Queen of the 
Netherlands and t he United States of America 
hereby agree to r efer t he decision of the above 
mentioned differences to the Permanent Court 
of Arbit,ration at The Hague. The arbitral 
tribunal shall consist of one arbitrator. 

The sole duty of the arbitrator shaU he to 
deterrnine whether the Island of Palmas 
(or Miangas) in its entirety forms a part of 
Netherlands territory or of territory belonging 
to the United States of America. 

The two Governmen ts shall designat e the 
arbitra tor from the members of the Permanent 
Court of Arbitration. If t hey shall be unable 
to agree on such designation, they shall unite 
in requesting the ~resident of the Swiss Con
federation to designate the arbitrator. 

Art. II. Wit hin six months afte r the ex
change of ratifications of this special agree
ment, each Government shall present to the 
other part) two printed ropies of a memoran
dum containing a statement of i vs oontentions 
and the documents in suppor t thercof. It 
shall be sufficiont for t h is pnrpose if the copies 
aforesaid are delivered by the Netherlands 
Government at t he American Legation at The 
H ague and by t he Government of the United 
States at t he Netherlands Legation at Washing
ton, for t ransmission. Aa soon thereaftcr as 
possible and within vhirty days, each party 
shall transrnit t wo printed copies of its me
morandum t o t he International Bureau of 
the Permanent Court of Arbitration for delivery 
,o the Arbitrator. 

Within six mont hs after the expirat ion of 
the period above fixed for the delivery of the 
memoranda to the parties, each party may, 
if it is deemed advisable, transmit to the other 
two printed copies of a counter-memorandum 
and any document s in support thereof in ans
wer to the memorandum of t he other party. 
The copies of the counter -memorandum shall 
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be delivered to the parties, and w1thin thirty 
days thereafter te the Arbitrator, in the manner 
provided for in the foregoing paragraph respec
ting the delivery of memoranda. 

At the instance of one or both of the parties, 
the Arhitrator shall have authority, after 
hearing both parties and Ior good cause shown, 
to extend the above mentioned periods. 

Art. III. After the exchange of the counter
memoranda, the case shall be deemed clo~ed 
unless the Arbitrator applies to either or both 
of the parties for further written explanations. 

In case the Arbitrator makes sneb a request 
on either party, he shall do so through the 
International Bureau of the Permanent Court 
of Arbitration which shall commnnicate a copy 
of hls rcquest to the other/arty. The party 
add.ressed shall 'be allowe for reply three 
month.e from the date of the receipt of the 
Arbitrator's r equest, which date shall be at 
once communicated to the other party and to 
the International Bureau. Such reply shall 
be communicated to the other party and 
within thirty days thereafter to the Arbitrator 
in the manner provided for abovc for the 
delivery of memoranda, and the opposit<'l 
party may if it is deemed advisable, have a 
further period of three months to make re
joinder thereto, which shall be communicated 
in like manner. 

The Arbitrator shall notify both parties 
through the International Bureau of the date 
upon which, in accordance with the foregoing 
provisions, the case is closed, so fa r as the 
presentation of memoranda and evidence by 
either party is concerned. 

Art. IV. The parties shall be at liberty to 
use, in the course ofarbitration, theNetherlands 
or English language or the native language 
of the Arbitrator. Jf either party uses the 
Netherlands or English language, a translat1on 
into the native lan~age of the Arbitrator shall 
be furnished if desired by him. 

The Arbitrator shall be at liberty to use his 
native language or the Netherlands or English • 
language in the course of the arbitration and 
the award and opinion accompanying it may 
be in any one of those languages. 

Art. V . The Arbitrator shall decide any 
questions of procedure which may arise during 
the course of the arbitration. 

Art. VI. Immediately after the exchange 
of ratifications of this special agreement each 
party shall place in the hands of the Arbitrator 
the sum of one hund.red pounds sterling by 
way of advance of costs. 

Art. VII. The Arhitrator shall, within three 
months after the date upon which he declares 
the case closed for the presentation of me
moranda and evidence, r ender his award in 
writing and deposit three signed copies thereof 
with the International Bureau at The Hague, 
one copy to be r etained by the Bureau and 
one to he transmitted to each party, as soon 
as this may be done. 

The award shall he accompanied by a state
ment of the grounds upon which H is based. 

The Arbitrat,or shall fix the amount of the 
costs of procedure in his ward. Each party 
sball defray its own expenses and half of said 
costs of procedure and of the honorarium of 
the Arbitrntor. 

Art. VIII. The parties undertake to accept 
the award rendered by the Arbitrator within 
the limitations of this special agreement, as 
final and conclusive and without appeal. 

All disputes connected with the interpre
tation and execution of the award shall be sub
mitted to the decision of the Arbitrator. 

Art. IX. This special agreement shall be 
ratified in accordance with the constitntional 
forms of thP contracting parties and shall take 
effect immediately upon the exchange of 
ratifications, which shall take place as soon as 
possible at Washington. . . 

In witness where of the respect1ve plempoten
tiaries have signed this special agreement and 
have hereunto affixed their seals. · 

Done in duplicate in the City of Washington 
in the Netherlands and English languages this 
23rd day of January, 1925. 

(L.S.) DE GRAEFF. 
(L.S.) CHARLES EVANS HUGHES. 

20 April 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
In art. 8 der Vleeschkeuringswet wordt 

geenszins bepaald, dat de handel in het 
in dat art. bedoeld vleesch verder geheel 
vrij zou zijn en dat de gemeentebesturen 
de bevoegdheid zouden missen om zich 
met hetgeen verder met zulk vleesch ~e
schiedt in te laten of daaromtrent regelin
gen te maken. Het nemen van maatregelen 
betreffende een aan vrij spoedig bederf 
onderhevig algemeen voedingsmiddel als 
bevroren buitenlanclsch vleesch, heeft 
betrekking op de gezondheid van de in
woners der gemeente en behoort dus 
tot die onderwerpen waaromtrent art. 135 
Gem. wet den gemeentebesturen de bevoegd
heid geeft, verordeningen vast te stellen. 
Waar in den onderhavige zaak alleen aan 
de orde i~ de vraag of het verbod van ver
voer van het bovenbedoelde vleesch ver
bindende kracht heeft, kan de vraag of 
de verordening verbindend is voorzoover 
zij het in voorraad of voorhanden hebben 
van dat vleesch verbiedt, buiten beschou
wing blijven. Daargelaten de bevoegdheid 
van een gemeentebestuur om voor de 
gemeente den handel in zeker artikel te 
monopoliseeren, vestigen de artt. 1 en 2 
der Amsterdamsche Vleeschverordening een 
dergelijk monopolie niet. Het is wel mogelijk 
dat B. en W. feitPlijk zulk een monopolie 
in het leven roepen door uitsluitend aan 
hen, die hun bevroren vleesch bij de ge
meente koopen, eene vergunning tot 
vervoer enz. te verleenen, doch door deze 
wetstoepassing zijn die bepalingen nog niet 
onverbindbaar wegens strijd met de wet. 

Een verbodsbepaling is nog niet in strijd 
met de wet omdat zij ten aanzien van hen 
die nader aan te ,vijzen bed.rijven uitoefenen 
niet van toepassing is verklaard. 

Eene beperking van de wijze waarop 
de eigenaren van uit het buitenland inge
voerd bevroren vleesch van hun eigendom 
gebruik mogen makel', is niet in strijd 
met art. 625 B. W. 

(Vleeschkeuringswet artt. 1-52, Gem.wet art. 
135, B. W. art. 625.) 

MrS. Fer>tener v: Vlissingen, Segers, H esse, 
Ort, Taverne. 
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Op het beroep van M. G., r equirant van 
cassatie tegen een t e zijnen laste gewezen 
vonnis van de Arr.-Rechtbank t e Amsterdam 
van 30 December 1924, waarbij in hooger be
roep is bevestigd een vonnis van het Kanton
gerecht t e Amsterdam van 5 April 1924, waar
bij hij schuldig is verklaard aan: ,,te Amster
dam uit het buitenland afkomstig en in bevro
ren toestand aangevoerd vleesch niet voorzien 
van inwendige organen vervoeren binnen de 
gemeente", en deswege met toepassing van de 
artt. 1 en 5 der Verordening der gemeente 
Amst erdam van 31 Mei 1922, r egelende het 
vervoer, het ten verkoop in voorraad hebben 
en het verkoopen van bevroren vleesch en art. 
23 Sr.; is ver oordeeld tot eene geldboet e van 
een gulden, subsidiair een dag hechtenis ; 
(Gepleit door Mr. J . N. de Vries, Adv. te Am
sterdam) . 

Conclusie van den Adv.-Gen. Mr. Ledeboer : 

Bij memorie van cassatie zijn als cassatie
middelen gesteld : 

"L Schending en verkeerde toepassing van 
de artt. 1, 2, 3, 5, 6 en 7 der Verordening van 
de Gemeente Amsterdam van 31 Mei 1922, 
afgekondigd 1 Juni 1922, in verband met de 
artt. 8, 12, 16, 27, 28 en 29 van de Vleesch
keuringswet van 25 Juli 1919 (Stbl. n°. 524), 
gewijzigd bij de Wet van 1~ Mei 1922, (Stbl. 
n° . 303); de bepalingen dezer Verordening 
missen verbindbaarheid, als zijnde in strijd 
met die artikelen der Vleeschkeuringswet. 

IL Schending en verkeerde toepassing van 
vorenbedoelde artikelen der Vleeschkeurings
wet en van art. 135 der Gemeentewet, omdat de 
Gemeenteraad van Amsterdam de in art. 135 
der Gemeentewet aan~egeven grenzen zijner 
wetgevende bevoegdheid heeft overschreden, 
en het onderwerp dat behandeld en geregeld is 
bij voorzegde Verordening niet betreft de open
bare orde, zedelijkheid en gezondheid, noch de 
huishouding der Gemeente ; de bepalingen 
dezer Verordening missen verbindbaarheid als 
zijnde in strijd met bedoeld artikel der Ge
meentewet. 

III. Schending en verkeerde toepassing van 
vorenbedoelde artikelen der meergemelde Ver
ordening, en van art. 625 van het Burgerlijk 
Wetboek, omdat door de toepassing van die 
artikelen der Verordening de eigendom geheel 
illusoir gemaakt wordt ; de bepalingen dezer 
Verordening missen verbindbaarheid, als zijnde 
in strijd met bedoeld artikel van het Burger
lijk Wetboek". 

De strijd tusschen verordening en wet in het 
eerste middel bedoeld, zag de geachte pleiter 
blijkens zijne toelichting hierin, dat de veror
dening betrekkin~ heeft ook op goedgekeurd 
vleesch, terwijl zij alleen zou mogen betreffen 
vleesch, dat op eene of andere wijze schadelijk 
zou zijn voor de gezondheid der inwoners. 
De wet~ever zou handel en vervoer van on
schadeliJk vleesch bepaaldelijk hebben willen 
vrijlaten. Voorts zou mede in strijd met de 
wet, door de verordening voor de gemeente 
een monopolie ontstaan betreffende den handel 
in bevroren buitenlandsch vleesch. 

Uit de bepalingen van de Vleeschkeuringswet 
valt geenszins af te leiden, dat de rijkswetgever 
het terrein van den plaatselijken wetgever in 

dier voege zou hebben willen afsluiten, dat deze 
laatste geenerlei bepaling zou mogen maken 
betreffende handel en vervoer van voor de ge
zondheid onschadelijk vleesch. Door in art. 1 
van de in aanmerking komende verordening 
r egelen t e treffen ook aangaande vervoer van 
goedgekeurd vleesch heeft de gemeenteraad 
dan ook volstrekt niet iets geregeld, wat hij 
volgens de Vleeschkeuringswet uitsluitend tot 
het domein van den rijkswetgever zou hebben 
moeten laten. 

Dat door de verordening voor de gemeente 
een monopolie zou worden geschapen in bevro
ren buitenlandsch vleesch blijkt niet ; integen
deel art. 2 hetwelk art. 1 niet toepasselijk ver
klaart op hem die handelt met schriftelijke ver
gunning van B. en W., is c;mbeperkt en laat 
dus open de gelegenheid om door zoodanige 
vergunning tot het vervoer als in art. 1 om
schreven, te worden toegelaten. Al ware het 
echter anders en al zou door de verordening 
in verband met de wijze waarop art. 2 zou 
kunnen worden toegepast, een monopolie als 
bovenbedoeld voor de gemeente kunnen ont
staan, dan zou daarmede nog geen strijd ont
staan tusschen verordening en Vleeschkeurings
wet. 

Het eerste middel komt mij mitsdien onge
grond voor. 

Ten aanzien van het tweede middel meen ik 
mij te mogen bepalen tot de opmerking, dat 
de bestreden verordening zóó kenlijk betreft 
de open bare gezondheid in de gemeente, dat 
de bevoegdheid van den gemeenteraad tot het 
vastst ellen daarvan op grond van art. 135 
Gemeentewet, ,oor serieuze bestrijding niet 
vatbaar schijnt. 

Ook het derde middel is onhoudbuar. H et 
is toch ook zonder nadere toelichting dnidelijk, 
dat door de toegepaste bepaling slechts eene 
beperking plaats heeft hoogstens ten opzichte 
van handelingen die iemand met zijn eigendom 
eventueel zou willen ondernemen, doch dat 
geenszins de beschikking over eenig eigendom 
wordt ontnomen. Volgens de vaste rtcht
spraak van den Hoogen Raad is eene veror
dening van die strekking niet met de wet -
speciaal niet met art. 625 B. W. - in strijd. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gelet op de middelen van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij memorie : (zie concl. 
Adv.-Gen.) ; 

0 . dat bij het bestreden vonnis is bevestigd 
een vonnis van het Kantongerecht te Amster
dam van 5 April 1924, waarbij , met qualificatie 
en strafoplegging als hierboven is vermeld, 
wettig en overtuigend bewezen is verklaard 
met r equirants schuld daaraan, dat hij t e 
Amsterdam op 31 J anuari 1924 des namiddags 
omstreeks 4.30 op den openbaren weg, Utrecht
sche straat, op een voertuig een hoeveelheid 
uit het buitenland afkomstig en in bevroren 
toestand aangevoerd vleesch, (z. g. Argen
tijnsch vleesch) niet voorzien van inwendige 
organen, heeft vervoerd ; 

0. dat art. 1 der Verordening der gemeente 
Amsterdam van 31 Mei 1922, r egelende het 
vervoer, het ten verkoop in voorraad hebben 
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en het verkoopen van bevroren vleesch, luidt : 
,,Het is verboden uit het buitenland afkom

stig en in bevroren toestand aangevoerd 
vleesch, niet voorzien van inwendige organen, 
zelfs indien het van wege den gemeentelijken 
keuringsdienst van slachtdieren, vleesch en 
vleeschwaren is goedgekeurd, te vervoeren bin
nen deze gemeente of voorhanden te hebben 
in winkels of andere verkooplokalen, of in berg
of bewaarplaatsen t en verkoop in voorraad te 
hebben, of voorhanden t e hebben met de be
stemming om t e verkoopen, nadat het voor 
het geheel zal zijn toebereid. 

Onder in bevroren toestand aangevoerd 
vleesch wordt mede V"!rstaan het in gekoelden 
toestand aangevoerd vleesch, hetwelk volgens 
het oordeel van Burgemeester en Wethouders 
naar zijn aard met in bevroren toestand aan
gevoerd vleesch is gelijk t e stellen. 

Het verbod vervat in dit artikel is niet van 
toepassing ten aanzien van hotels, r estaurants 
en gaarkeukens." 

terwijl in art. 2 is bepaald : 
"Art. 1 is niet van toepassing op hem, die 

handelt met schriftelijke vergunning van Bur
gemeester en Wethouders. Burgemeester en 
Wethouders zijn bevoegd aan die vergunning 
voorwaarden t e verbinden ." 

en in art. 5 : overtreding van de bepalingen 
der Verordening strafbaar wordt gesteld onder 
meer met hechtenis van ten hoogste zes dagen 
of geldboete van t en hoogste f 25. 

0. t en aanzien van het eerste middel van 
cassatie : 

dat bij de t oelicht ing daarvan bij pleidooi 
aan art. 8 der Vleeschkeuringswet, Staat.iblad 
1919 (N°. 524) een veel wijdere strekking is 
gegeven dan dit wetsvoorschrift inderdaad 
heeft; 

dat daarin toch slechts verboden wordt om 
vleesch, dat volgens de bepalingen dezer wet 
of van de wet op de uitvoerkeuring van vleesch 
1907 (Staatsblad N°. 217) gekeurd is en ver 
volgens in eene andere gemeente wordt inge
voerd aldaar aan eene andere keuring dan 
eene van beperkte strekking te onderwerpen, 
doch dat daarin geenszins wordt bepaald, dat 
de handel in zoodanig vleesch verder geheel 
vrij zou zijn en de gemeentebesturen de be
voegdheid zouden missen om zich met hetgeen 
v erder met zulk vleesch geschiedt in te laten 
en daaromt rent regelingen t e maken. 

dat hetzelfde geldt omtrent de beweerde 
schending der artt. 26-28 der Vleeschkeurings
wet Staatsblad 1919 N°. 524, daar de hierbe
doelde artikelen der Amsterdamscbe Gemeente
verordening niets behelzen dat met deze wets
voorschrift en in strijd is ; 

0. t en aanzien van het tweede cassatiemiddel : 
dat blijkens de toelichting de hierbedoelde 

artikelen der Amsterdamsche Verordening in 
strijd geacht worden met art. 135 der Gemeente
wet, omdat: 

1°. het geven van voorschriften omtrent het 
vervoer en in voorraad hebben van niet bedor
ven vleesch niet behoort t ot het nemen van 
maat regelen, die in het belang der openbare 
orde, zedelijkheid en gezondheid worden ver
eischt noch betreffen de huishouding der ge
meente: 

2°. in art . 1 een verbod wordt gegeven om
t r ent het voorhanden hebben van vleesch in 

berg- of bewaarplaatsen, ook, wanneer deze 
niet voor het publiek toegankelijk zijn ; 
· 3°. aldaar verboden wordt het voorhanden 
hebben van vleesch met de bestemming om het 
te verkoopen, ook wanneer men van zins is 
dien verkoop buiten de gemeente Amsterdam 
te doen plaats grijpen; 

4°. de artt. 1 en 2 door Burgemeester en 
Wethouders op zulk eene wijze worden toe
gepast, dat daardoor de gemeente Amsterdam 
zich het monopolie van den handel in bevroren. 
vleesch heeft verzekerd, wordende toch de in 
art. 2 bedoelde vergunning alleen gegeven aan 
hen, die hun bevroren vleesch bij de gemeente 
koopen; 

5°. de vrijstelling van het verbod van art. 1 
voor hotelhouders, restaurateurs en houders. 
van gaarkeukens deze personen in st erke mate 
bevoordeelt ; 

dat echter geen dier grieven opgaat ; 
de eerste niet, omdat het nemen van maat

r egelen betreffende het vervoeren en de andere 
in art. 1 omschreven handelingen betrekking 
hebbende op een aan vrij spoedig bederf onder
hevig algemeen voedingsmiddel als bevroren. 
buitenlandsch vleesch, betrekking heeft op de 
gezondheid van de inwoners der gemeente en 
dus behoort tot die onderwerpen, waaromtrent 
art. 135 der Gemeentewet den gemeentebesturen. 
de bevoegdheid toekent verordeningen vast te 
st ellen; 

de tweede en derde grief niet, omdat, wat 
er zij van de wettigheid der Verordening, voor
zooverre zij betrekking heeft op het in voor
raad of voorhanden hebben van een zeker· 
soort vleesch, het t hans alleen de vraag geldt 
of het in art. 1 gegeven verbod van vervoer 
van dat vleesch verbindende kracht heeft ; 

dat ook de vierde grief niet juist is, omdat, 
daargelaten de bevoegdheid van een gemeente
bestuur om voor de gemeente den handel in 
zeker artikel te monopoliseeren, de artt. 1 en 2 
der Verordening zulk een monopolie in geenen 
deele vestigen ; 

dat het wel mogelijk is, dat Burgemeester .en 
Wethouders feitelijk zulk een monopolie in het. 
leven roepen door uitsluitend aan hen, die hun 
bevroren vleesch bij de gemeente koopen, de 
in art. 2 bedoelde vergunning t e verleenen, 
doch dat door deze wetstoepassing artikelen, 
die ook op andere wijze toegepast kunnen wor
den, nog niet onverbindbaar zijn als met de 
wet in strijd ; 

dat eindelijk ook de laat ste grief niet ge
grond is, vermits een verbodsbepaling nog niet 
in strijd is met de wet, omdat zij ten aanzien 
van hen, die nader aan t e wijzen bedrijven 
uitoefenen, niet van toepassing is verklaard ; 

0. dat ook het derde middel van cassatie 
niet opgaat, daar men hier bloot t e doen heeft 
met eene beperking van de wijze waarop de 
eigenaren van uit het buitenland ingevoerd 
bevroren vleesch van hun eigendom gebruik 
mogen maken, en zulk eene beperking niet in 
st rijd is met art. 625 B. W. ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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20 Aprii 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
De door de Rechtb. aangevoerde stel

ling dat "het tot verkoop of gebruik ge
schikt of meer geschikt maken, bedoeld 
in art. 2 der Arbeidswet, zou zijn een 
industrieel begrip en daarmede eene wijzi
ging van de hoedanigheid der bewerkte voor
werpen of stoffen zou zijn bedoeld, vindt 
in de wet geen steun. 

Het uitbeenen van een groot stuk vleesch 
maa,kt wel degelijk het zich daaraan bevin
dende vleesch tot verkoop geschikt of meer 
geschikt. 

Hieruit volgt dat de Rechtb. van een 
onjuiste opvatting van het begrip "werk
plaats" is uitgegaan, zoodat ha.re beslis
sing, dat niet is bewezen, dat de omschre
ven werkzaam.heden in een werkplaats 
zijn verricht, geen beslissing inhoudt naar 
aanleiding van de dagvaarding over het 
bewezene of niet bewezene der feiten. 

Anders 0. M. : Het vonnis der Rechtb. 
heeft geen andere beteekenis dan dat de 
Rechtb., zij het dan wellicht ten gevolge 
van gebrekki~e redeveering, niet uit 
wettige bewijsmiddelen de overtuiging 
heeft geput, dat de in de dagvaarding 
omschreven werkzaamheden zijn verricht 
in een werkplaats in den zin der wet. 
De daarop gevolgde vrijspraak is een 
zuivere vrijspraak. 

(Arbeidswet art. 2, Sv. art. 347.) 

Mrs. J)'entener van Vlissingen. Segers, Hesse, 
Taverne en Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Haarlem, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank aldaar van den 
4 December 1924, waarbij, in hooger beroep, 
met vernietiging van een door het Kanton
gerecht te Haarlem op 22 October 1924 gedane 
uitspraak, W. K., van het hem ten laste gelegde 
is vrijgesproken, voor gereq. gepleit door Mr. 
L. V. Hoog, advocaat te Haarlem. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer: 

Bij het bestreden vonnis is beklaagde vrij
gesproken van het hem te laste gelegde : ,,dat 
in de gemeente Haarlem op Dinsdag den 9 Sep
tember 1924, des voormiddags omstreeks 8.20 
uur, door den arbeider, Hendrik Kroonenburg, 
geboren te Ilpendam 17 Februari 1890, arbeid 
is verricht voor zijn slagersonderneming, van 
welke onderneming hij, beklaagde, was het hoofd 
en de bestuurder, in de werkplaats dier onder
neming, gelegen in perceel n°. 18 aan de Nagt
zaamstraat, welke arbeid bestond in het uit
beenen van een groot stuk vleesch waarin zich 
been bevond, hetwelk daaruit verwijderd moest 
worden om daarvan lappen vleesch te kunnen 
snijden, terwijl op de voor dien arbeider in de 
bovengenoemde onderneming geldende arbeids
lijst stond vermeld als werktiJd van 5 tot 6½ 
uur des namiddags op gemelden 9 September, 
terwijl hij, beklaagde, niet heeft gezorgd, dat 
de gemelde arbeid niet werd verricht door 
genoemden persoon". 

De Rechtbank had dus onder meer te onder
zoeken of de plaats in de dagvaarding aan-

geduid als eene "werkplaats" waar ten tijde 
in de te laste legging arbeid zou zijn verricht, 
was eene "werkplaats" in den zin van art. 2-la 
der Arbeidswet 1919. 

In de tweede en derde overweging van het 
vonnis overweegt de Rechtbank wat door 
beklaagde en een getuige is opgegeven en ver
klaard en in verband met wat verder volgt in 
het vonnis neemt zij kenlijk aan, dat op den 
in de telastelegging genoemden datum, in 
beklaagdes slagerswinkel, diens knecht bezig 
was met het uitbeenen van een stuk vleesch 
om daarvan lappen te snijden voor klanten 
die bestellingen hadden gedaan. 

Zij stelt zich dan - echter min juist, - de 
vraag of de bovenomschreven werkzaamheid 
eene zoodanige is dat daardoor de winkel eene 
werkplaats is geworden en waar zij die gaat 
beantwoorden overweegt zij eerst, dat - voor 
zoover in casu van belang, - art. 2 der Arbeids
wet 1919 bepaalt, dat onder werkplaatsen is 
te verstaan : alle open of besloten ruimten, 
waar - anders dan uitsluitend ten behoeve 
van eene daar gevestigde huishouding, -
pleegt gewerkt te worden aan of ten behoeve 
van het vervaardigen, veranderen, herstellen, 
versieren, afwerken of op andere wijze tot 
verkoop of gebruik geschikt of meer geschikt 
maken van voorwerpen of stoffen. 

De R echtbank geeft dan als haar oordeel te 
kennen, dat de woorden "of op andere wijze 
tot verkoop enz." dienen gelezen te worden in 
verband met de daarvoor genoemde omschrij
ving van werkzaamheden, welke een industrieel 
begrip omvatten, eene wijziging van de hoe
danigheid der goederen bedoelen, waaronder 
niet vallen bezigheden noodig voor het uit
voeren van een r eeks bestellingen, zooals ge
bleken is dat in casu zijn verricht. 

Hoewel de beperking van het begrip "op 
eenigerlei wijze tot verkoop of gebruik geschikt 
of meer geschikt maken van voorwerpen of 
stoffen", tot wijzigen van de hoedanigheid 
van die goederen, mij voorkomt niet juist te 
zijn, kan, ook in verband met Uw arresten van 
31 December 1923, W. 11151, N. J. 1924, 241 
en 2 Maart 1925 (N. J. 1925 blz. 501 , Red.), 
worden toegegeven, dat het uitbeenen van 
een stuk vleesch om daarvan lappen te snijden 
voor klanten die bestellingen gedaan hebben, 
niet valt onder dat begrip. 

Naar de woorden van de zevende overweging 
leidt de Rechtbank daaruit af, dat onder die 
omstandigheden niet gedacht kan worden aan 
het verricht zijn van die werkzaamheden in 
eene werkplaats ; die conclusie zou echter 
daardoor geenszins gewettigd zijn. Immers of 
eene ruimte is eene "werkplaats" in den zin 
van de wet, hangt hiervan af, of daar pleegt 
te worden gewerkt, o. a. aan het tot verkoop 
of gebruik geschikt of meer geschikt maken 
van voorwerpen of stoffen, welk plegen zeer 
goed zou kunnen bestaan, ook al is op een 
bepaald tijdstip eene werkzaamheid verricht, 
welke niet onder bedoeld begrip zou vallen. 

Intusschen, nu de Rechtbank in de vij fde 
overweging voorop stelt, de in art. 2 der Arbeids
wet voorkomende omschrijving van werkplaats 
en zij daarbij zelfs den eisch van het plegen t e 
werken op zekere wijze, nog onderstreept, kan 
eene miskenning van de beteekenis van werk
plaats als in wet en telastelegging bedoeld 
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niet worden aangenomen. Aan de trouwellJ! 
ook op andere plaatsen weinig scherpe redactie 
van het vonnis zal dan moeten worden toege
schreven, dat op dit punt twijfel kan worden 
gewekt. · 

Onder die omstandigheden vermag ik aan 
den inhoud van de zevende overweging geene 
andere beteekenis en strekking toe te kennen, 
dan dat de Rechtbank, zij het dan wellicht 
tengevolge van gebrekkige redeneering, niet 
uit wettige bewijsmiddelen de overtuiging heeft 
geput, dat de in de dagvaarding omschreven 
werkzaamheden zijn verricht in eene werkplaats 
in den zin der wet en dan is daardoor een 
bestanddeel van de telastegelegde overtredmg 
on'tewezen geoordeeld en de daarop gevolgde 
vrijspraak eene zuivere vrijspraak, waartegen het 
gewoon beroep in cassatie niet-ontvankelijk is. 

Het bij memorie voorgesteld cassatiemiddel 
kan dus worden gepasseerd en ik concludeer 
tot verwerping van het beroep. · 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie. (Zie concl. 
Adv.-Gen.); · 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd, enz. (Zie 
concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank, bij het bestreden 
vonnis, het aan gerequireerde ten laste gelegde 
niet bewezen heeft geacht en zulks op grond 
van de navolgende overwegingen: 

dat de beklaagde ter t erechtzitting heeft 
opgegeven: 

dat hij in de Nagtzaamstraat te Haarlem 
een slagerswinkel heeft, en da-arachter een loca
liteit waarin ook slagerswerkzaamheden worden 
verricht ; dat op 9 September 1924 zijn knecht 
Kroonenburg in den winkel is bezig geweest 
met het uitbeenen van een stuk vleesch om 
daarvan lappen te snijden voor klanten die 
bestellingen hadden gedaan ; 

dat de getuige A. Komen ter terechtzitting 
heeft verklaard : dat hij op tijd en plaats heeft 
gezien dat Kroonenburg bezig · was met het 
uitbeenen van een stuk vleesch ; 

dat zich nu de vraag voordoet of de boven
omschreven werkzaamheid een zoodanige is, 
dat daardoor de winkel een werkplaats is 
geworden; 

dat artikel 2 der Arbeidswet 1919 bepaalt : 
dat onder werkplaatsen is te verstaan : ,,alle 
open of besloten ruimten, waar, - anders dan 
uitsluitend ten behoeve van eene daar gevestig
de hui$.houding, - pleegt gewerkt te worden 
aan of t en behoeve van het vervaardigen, ver
anderen, herstellen, versieren, afwerken of op 
andere wijze tot verkoop of gebruik geschikt 
of meer geschikt maken van voorwerpen of 
stoffen"; ~ 

dat nu de Rechtbank van oordeel is dat dit 
laatste : ,,of op andere wijze tot verkoop of 
enz." dient gelezen te worden in verband met 
de daarvoor genoemde omschrijving van werk
zaamheden, welke werkzaamheden een in
dustriëel begrip omvatten, een wijziging van 
de hoedanigheid der goederen bedoelen, en 
waaronder niet vallen bezigheden noodig voor 
het uitvoeren van een reeks bestellingen, zooals 
gebleken is dat in casu zijn verricht; 

dat de Rechtbank dan ook niet uit wettige 

1925 . 

bewijsmiddelen de overtuiging heeft geput dat 
de beklaagde het hem te laste gelegde heeft 
gepleegd, met name niet bewezen acht dat de 
in de dagvaarding omschreven werkzaamheden 
zijn verricht in een werkplaats ; 

0. dat, waar het cassatieberoep tegen een 
vrijspraak is gericht, moet worden onderzocht 
of het vonnis een vrijspraak bevat als in art. 
34 7 Sv. bedoeld ; 

O. dat requirant bij memorie heeft aan
gevoerd, dat de Rechtbank een verkeerde be
teekenis heeft gegeven aan het woord "werk
plaats" , met dit gevolg, dat de vrijspraak een 
ander feit betreft, dan dat hetwelk aa,n gere
quireerde was ten laste gele$,d, zoodat deze 
vrijspraak aan de ontvankelijkheid van het 
cassatieberoep niet in den weg staat; 

0. dienaangaande, dat uit de gronden, 
· ~aarop de vrijspraak berust, in onderling ver
band beschouwd, moet worden afgeleid, dat de 
Rechtbank dáároiiJ. niet bewezen acht, dat de 
bij dagvaarding vermelde werkzaamheid in een 
werkplaats is geschied, omdat in de ruimte, 
waarin die arbeid plaats had, te weten een 
slagerswinkel, niet placht gewerkt te worden 
aan het tot verkoop of gebruik geschikt of 
meer geschikt maken van voorwerpen of stof
fen - het eenige in artikel 2 der Arbeidswet 
1919 genoemde kenmerk, dat hier in aanmer
king zou kunnen komen - als hoedanig niet 
kan worden beschouwd het uitbeenen van een 
groot stuk vleesch ter uitvoering van een reeks 
bestellingen ; 

0. ·dat de door de Rechtbank aangevoerde 
grond, dat het "tot verkoop of gebruik géschikt 
of meer geschikt maken" zou zijn een industriëel 
begrip en daarmede een wijziging van de hoe
danigheid der bewerkte voorwerpen of stoffen 
zou zijn bedoeld, in voormeld artikel 2 geen 
steun vindt, omdat het tot verkoop of gebruik 
geschikt of meer geschikt maken in dat artikel 
duidelijk als zelfstandig vereischte is gesteld, 
zoodat de vraag of de daarbij gegeven voor
beelden, te weten het vervaardigen, veranderen, 
herstellen, versieren en afwerken wel alle met 
een wijziging der hoedanigheid gepaard gaan, 
geen beantwoording behoeft ; 

0. voorts, dat het uitbeenen van een groot 
stuk vle'é'sch wel degelijk het zich daaraan 
bevindende vleesch tot verkoop geschikt of 
meer geschikt maakt, omdat het in d!ln staat, 
waarin het zich vóór het uitbeenen bevond, 
niet of minder tot verkoop geschikt was, en 
daaraan niet afdoet de omstandigheid, dat dit 
uitbeenen geschiedde om van het vleesch lappen 
te snijden ten einde aan een reeks bestellingen 
te voldoen ; dat dit alleen dan anders zou zijn, 
indien de werkzaamheid betrof vleesch, dat in 
den kleinhandel zoowel met been als zonder 
been pleègt te worden verkocht en dat, hoewel 
r eeds vóór de bewerking geheel tot verkoop 
geschikt, op daartoe door den kooper te kennen 
gegeven verlangen van het daarin aanwezige 
been wordt ontdaan, waarvan ten deze geen 
sprake is; · · · 

0 . dat de Rechtbank mitsdien van een on
juiste opvatting van het begrip "werkplaats" 
is uitgegaan, zoodat haar beslissing, dat niet is 
bewezen, dat de in de dagvaarding omschreven 
werkzaamheden in een werkplaats zijn ver
richt, geen beslissing inhoudt naar aanleiding 
van de dagvaarding over het bewezene of niet 
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bewezene der feiten, waardoor artikel 221 in 
verband met de artikelen 211, 223, 256 en 
257 Sv. is geschonden, zoodat het cassatie
beroep ontvankelijk en gegrond is ; 

Vernietigt het bestreden vonnis en 
Rechtdoende krachtens artikel 105 der R. 0. : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Amsterdam ter berechting en afdoening op 
het bestaande hooger beroep. (N. J.) 

20 April 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Bij de bij zijn beschikking van 1 F ebr. 

1906 samengestelde lijst G is de· Minister 
zijn bevoegdheid niet te buiten gegaan, 
daar hij bij de aanwijzing der geneesmid
delen slechts verschil maakte tusschen 
stoffen, die, onverschillig tot welk . doel, 
in onvermengden staat verkocht, altijd als 
zoodanig zijn te beschouwen, en diezelfde 
stoffen, indien zij deel uitmaken van een 
mengsel enz., in welk geval zij door hem 
alleen als geneesmiddel zijn aangewezen, 
als het mengsel enz. als geneesmiddel 
wordt verkocht. 

Verkoop als geneesmiddel is dus een 
element van het strafbaar feit. 

(Wet artsenijbereidkunst art. 30.) 

Mrs. Fentener v, Vlissingen, Segers, Hesse, 
Savelberg, Taverne. 

De Officier van Justitie bij de Arr. -Rechtbank 
te Rotterdam, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van deze Rechtbank van 30 December 
1924, waarbij in hooger beroep - na ver
nietiging van een in deze zaak door het Kanton
gerecht te Rotterdam op 14 October 1924 

.gewezen vonnis - A. B. enz., ter zake van het 
hem bij dagvaarding ten laste gelegde van alle 
rechtsvervolging is ontslagen, 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Lede boer. 

Tegen het door de Rechtbank gegeven ontslag 
van rechtsvervolging heeft de Heer Officier van 
Justitie zich voorzien in cassatie bij memorie 
stellende als middel : ,,Schending van art, 30 
der wet regelende de uitoefening der artsenij 
bereidkunstvan 1 Juni 1865 S. 61 en van art. 216 
Strafvordering door verkeerde toepassing". 

Ten laste van beklaagde was als bewezen 
aangenomen, .,dat ruj te Rotterdam op 5 Mei 
1924 op zijn last, terwijl hij toen niet behoorde 
tot de apothekers of geneeskundigen, bevoegd 
tot het afleveren van geneesmiddelen, de onder 
zijn gezag staande A, de Valk, in den in pand 
Groote Markt n°. 7a aldaar gelegen winkel, 
aan L, Levie in eene flesch eene )lÓeveelheid 
Akkers Abdijsiroop heeft doen verkoopen, 
welke vloeistof ongeveer 480 milligram Salicyl
zuur bevatte", 

Op de in het vonnis nader aangegeven gronden 
. besliste d e Rechtbank, dat verkoop van meng

sels - als b.v. deze Abdijsiroop - slechts ver
boden is, indien deze "als geneesmiddel" 
worden verkocht, zoodat nu de telastelegging 
dit bestanddeel van het strafbaar feit niet 
inhoudt, het te laste gelegde bewezen verklaarde 
niet strafbaar is. 

Artikel 30 van de in het middel genbemde 

,,apothekerswet" draagt aan den :Minist,er op, 
eene kommissie van deskundigen gehoord, de 
geneesmiddelen aan te wijzen, welke behalve 
door apothekers en door de geneeskundigen, 
tot het afleveren van geneesmiddelen bevoegd, 
niet mogen worden verkocht beneden de hoeveel
heid, daarbij voor elk dier middelen te bepalen. 
Ter uitvoering van dit wetsvoorschrift heeft de 
Minister bij beschikking van 1 Februari 1906, 
laatstelijk gewijzigd bij die van 13 Januari 1915, 
o, a. sub. 3° vastgesteld de da.arbij behoorende 
lijst C van geneesmiddelen, die, behalve door de 
apothekers en door de geneeskundigen, tot het 
afleveren van geneesmiddelen bevoegd, niet 
mogen worden verkocht - onverschillig tot 
welk doel - beneden de hoeveelheid in die lijst 
voor elk dier middelen bepaald, met dien ver
stande, dat dit verbod ook betrekking heeft op 
als geneesmiddelen verkochte mengsels, oplos
singen, aftreksel~ en andere bereidingen, met 
behulp van een of meer op die lijst genoemde 
middelen beneden de daarin opgegeven hoeveel
heden bereid, of waarin een of meer dezer 
middelen beneden die hoeveelheden ontstaan 

. zijn. 
Met de Rechtbank zou ik meenen, dat in deze 

bewoordingen der beschikking "verkoop on
verschillig tot welk doel" en "verkoop als 
geneesmiddel" tegen over elkander worden 
gesteld in dier voege, dat verkoop van mengsels 
enz. alleen dan voor de in de beschikking be
doelde personen is verboden, indien die "als 
geneesmiddelen" worden verkocht, terwijl de 
verkoop van simplicia in het eerste gedeelte 
bedoeld, steeds aan de betrokkenen is ver
boden, onverschillig tot welk doel die verkoop 
gescruedt. 

Het tweede deel van de aangehaalde zin 
wordt ingeleid door de woorden "met dien ver
stande, dat dit verbod ook betrekking heeft op 
,,als geneesmiddelen verkochte mengsels enz." 
Ik lees nu daarin de woorden "dit verbod" als 
enkel terugslaande op de in het eerste deel 
voorkomende woorden "niet mogen worden 
verkocht", los gemaakt dus van de daarop 
tusschen streepjes geplaatste woorden 
onverschillig tot welk doel -. Leest men dien 
zin anders, laat men de woorden "dit verbod" 
terugslaan op eiken verkoop onverschillig tot 
welk doel, dan verijdelt men niet alleen de ken
lijke bedoeling van de beschikking, maar ont
neemt aan het tweede gedeelte van het op- • 
schrift redelijken zin. 

De kenlijke bedoeling, - daarover zal wel 
geen verschil van gevoelen bestaan, - is ge
weest om tegemoet te komen a.an den eisch van 
de praktijk. De mengsels enz., van middelen 
op lijst C genoemd, worden zeer vaak gekocht 
en gebezigd tot een geheel ander dan genees
kundig doel, waarbij door niemand meer aan 
een geneesmiddel wordt gedacht. Onder der
gelijke omstandigheden zou er geenerlei aan
leiding z\in de nauwgezette en zorgvuldige 
bereiding te waarborgen die de wetgever oor
deelde, dat gevonden wordt .in opdracht daarvan 
aan de wetenschappelijk geschoolde apothekers 
enz. 

Bereiding en verkoop van zoodanige mengsels 
buiten elk verband met de bedoeling om ze als 
geneesmiddel aan te wenden, vorderde geenerlei 
bescherming door de wet, vroeg integendeel om 
opheffing van bestaande belemmeringen, welke 
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gelegen waren in de redactie van de beschikking 
van den 11'.linister van 15 Juli 1872 (Bijv. Staats
blad 1872 n°. 181), waarbij het monopolie van 
verkoop door apothekers voor mixta, com
posit,i enz. in bepaalde hoeveelheden, onbeperkt 
was voorbehouden. 

Die bedoeling had wellicht in de beschikking 
nog iets correcter kunnen zijn uitgedrukt, doch 
de door mij verdedigde opvatting acht ik met 
de aangèhaalde bewoordingen volkomen ver
eenigbaar. (anders mijn ambtgenoot Tak in 
conclusie vóór arr. H. R. 15 December 1913 
W. 9591 en 20 April 1914 W. 9650, Ned. Jur. 
1914, 829). 

De heer requirant is van oordeel, dat bij de 
boven verdedigde opvatting, de ministerieele 
beschikking voor zoover sub 3° betreft, de bij 
art. 30 der wet gegeven opdracht zou te buiten 
gaan. Ten onrechte naar mij voorkomt. Zeker, 
art. 30 spreekt slechts van aanwijzing van 
,,geneesmiddelen", doch noch daar noch elders, 
geeft de bedoelde wet eene omschrijving van 
wat onder "geneesmiddel" moet worden er
staan. De Hooge Raad besliste dan ook bij de· 
arresten van 9 Februari 1874 W. 3701 Ned. R. 
Deel 106, blz. 156 en 26 Januari 1914 W. 9617, 
Ned. Jur. blz. 586, dat dienaangaande het 
gewoon spraakgebruik beslissend is. Welnu. 
dat spraakgebruik houdt wel degelijk rekening 
met de bestemming van bepaalde zelfstandig
heden ter bep11,ling of het al dan niet genees
middelen zijn ; de aard daarvan alleen is niet 
onder alle omstandigheden beslissend. 

Uit de geschiedenis van de Apothekerswet 
blijkt, d&t ook de opvatting van den wetgever 
dienaangaande met het gewoon spraakgebruik 
volkomen overeenstemde. 

In het ontwerp van art. 1 was in het tweede 
lid opgenomen de definitie : ,,geneesmiddel is 
elke zelfstandigheid aan welke de bestemming 
toegekend of die gebruikt wordt tot het genezen 
van een ziekelijken toestand van menschen." 
Deze omschrijving is vervallen, omdat daar
tegen terecht bezwaren werden aangevoerd 
welke de wetgever niet vermocht te onder
vangen door eene betere definitie. Doch dat 
de bestemming een overwegende invloed zou 
moeten uitoefenen bij de bepaling of iets al 
dan niet geneesmiddel is, werd niet weer
sproken. In de memorie van beantwoording 
zeide de Minister (Thorbecke) dan ook volkomen 
terecht : ,, bij de bepaling of eene zelfstandigheid 
een geneesmiddel zij, komt het niet aan op den 
aard daarvan, maar op de bestemming, op het 
gebruik. Het doel is, dat, de stoffen, die voor 
het genezen van zieken bestemd z~jn, alleen 
zullen worden bereid en afgeleverd door apo
thekers, deskundigen, die in de uitoefening van 
hun beroeP. aan controle zijn onderworpen." 
(Vgl. 0pw1jrda Geneesk. Wetten blz. 625 vlg. 
en 692 vlg.). 

Die opvatting was geenszins toen eene 
nieuwigheid. 

Reeds in de "Instructie voor de drogisten in 
het Koningrijk der Nederlanden van 31 Mei 
1818", (Bijv. Staatsblad d'Engelbronner blz. 
430) werd in art. 4 gegeven een verbod van 
verkoop "van scheikundige preparaten welke 
alleen als geneesmiddelen gebruikt worden, 
en dus gedacht ook aan gebruik van schei
kundige praeparaten welke nu eens . wel dan 
weer niet het karakter van geneesmiddelen 

zouden hebben, naar gelang hunner bestemming. 
De Minister heeft dan ook bij zijr,e beschikking, 

houdende vaststelling van lijst C, volkomen 
bevoegdelijk en terecht bij zijn verbod van 
verkoop van mengsels enz. onderscheiden, 
of deze al dan niet "als geneesmiddel" werden 
verkocht en zijn verbod beperkende tot ver
koop "als geneesmiddel", dit juist uitsluitend 
betrekking doen hebben op ,,$eneesmiddelen". 

De aan Zijne Excellentie bij artikel 30 ver
strekte opdracht is dus daarbij m . i. nauw
keurig en volledig vervuld. 

Bij Uw arrest van 26 Januari 1914 hierboven 
aangehaald, werd dan ook reeds beslist, ,,dat 
de beschikking van den Minister betreffende 
lijst C. voor zoover betreft de als geneesmiddel 
verkochte mengsels, wel verre van met art. 30 
der Wet in strijd te zijn, daarmede geheel in 
overeenstemming is". 

Het bestreden vonnis acht ik dan ook vol
komen juist gewezen, het voorgesteld cassatie
middel ongegrond, zoodat ik concludeer tot 
verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hesse; 
Gelet op de middelen van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
(Zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat bij het aangevallen vonnis overeen
komstig de telastelegging bewezen is verklaard 
dat enz. (Zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank het bewezen verklaarde 
echter niet strafbaar heeft geacht en mitsdien 
den beklaagde van rechtsvervolging heeft ont
slagen, op grond dat verkoop van mengsels enz. 
slechts verboden is, indien deze als genees
middel worden verkocht en de dagvaarding 
dit element van het strafbaar feit niet 
inhoudt; 

0. dat tot toelichting van het tegen deze 
beslissing aangevoerde middel in hoofdzaak 
wordt betoogd : 

dat de ter voldoening van artikel 30 der 
genoemde wet bij beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken van 1 Februari 1906, 
laatstelijk gewijzigd bij beschikking van 13 Ja
nuari 1915, vast$estelde lijst van genees
middelen, aangedmd als de lijst C, heeft ver
vangen de lijst C van 1872 "toen" - gelijk het 
vonnis :r.egt - ,,bij de gestadige ontwikkeling 
der scheikundige wetenschap allengs meer en 
meer der op die lijst voorkomende middelen 
in vermengden staat werden aan~ewend tot 
ander dan een geneeskundig feit ' ; 

dat daaruit volgt. dat in 1906 de behoefte 
gevoeld werd om het wettelijk verbod van 
artikel 30 te beperken, maar men tot het be
reiken van dat doel niet den eenig mogelijken 
weg van wijziging van dit wetsartikel heeft 
ingeslagen, doch getracht heeft door het stellen 
van een beperkin~ van het wettelijk verbod als 
opschrift boven lijst C in het gevoelde bezwaar 
te voorzien ; 

dat dit echter in strijd was met de wet, die 
toch aan den Minister niet opdroeg een nadere 
regeling te geven, maar "uitsluitend om een 
lijst van middelen en van minimum-hoeveel
heden samen te stellen, welke lijst geen ander 
opschrift behoefde en behoorde t.e dragen dan 
"lijst van middelen en hoeveelhecj.en als bedoeld 
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in artikel 30 der Wet van 1 Juni 1865 (Staats-· 
blad No. 61)" " ; 

dat het opschrift der lijst eenvoudig als 
ongeschreven kon worden beschouwd, daar 
deze lijst ter beslissing of artikel 30 overtreden 
is alleen behoeft te worden geraadpleegd ten 
aanzien van den naam van het midaeJ en van 
de daarvoor bepaalde minimum-hoeveelheid ; 

dat op grond van een en ander het bewezen 
verklaarde overtreding van artikel 30 oplevert ; 

0 . hieromtrent: 
dat artikel 3Ö meerbedoeld bepaalt, dat de 

Minister de geneesmiddelen aanwijst die door 
de daar genoemde personen niet mogen worden 
verkocht beneden een bepaalde hoeveelheid ; 

0. dat ter voldoening aan deze OJ?dracht de 
Minister bij gemelde beschikking de lijst C heeft 
samengesteld volgens het opschrift, onder
scheidende tusschen geneesmiddelen, die on
verschillig tot welk doel, behalve door apo
thekers en tot het afleveren van geneesmiddelen 
bevoegde geneeskundigen niet mogen worden 
verkocht beneden de genoemde hoeveelheden, 
en a ls geneesmiddelen verkochte mengsels, 
oplossingen enz. ; met behulp van een of meer 
der op de lijst genoemde middelen beneden de 
opgegeven hoeveelheden bereid of waarin een 
of meer dezer middelen beneden die hoeveel
heden zijn ontstaan; 

0. dat de Minister hiermede zijn bevoegdheid 
niet is te buiten gegaan, daar hij bij de aan
wijzing der geneesmiddelen slechts verschil 
maakte tusschen stoffen die, onverschillig tot 
welk doel, in onvermengden staat verkocht, 
altijd als zoodanig zijn te beschouwen, en die
zelfde stoffen, indien zij deel uitmaken van een 
mengsel enz. in welk geval zij door den Minister 
alleen als geneesmiddelen zijn aangewezen, als 
het mengsel enz. als geneesmiddel wordt 
verkocht, daarbij blijkbaar hiervan uitgaande, 
dat er mengsels enz. zijn die, hoewel de be
doelde stoffen bevattende, een andere bestem
ming hebben, waarvoor een zoo zorgvuldige be
reiding als bij geneesmiddelen niet is geboden; 

0. dat mitsdien terecht is beslist, dat verkoop 
als geneesmiddel van dergelijke bereidingen 
een element is van het in artikel 30 omschreven 
en in artikel 31 der wet strafbaar gestelde feit, 
zooda t, nu dit element in de aanklacht ontbreekt, 
de beklaagde terecht van rechtsvervolging is 
ontslagen en het middel dnhalve is ongegrond; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

20 April 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
H et bepaalde in art. 4, 2• lid Vleesch

keuringswet neemt niet weg, dat ook een 
gestorven slachtdier een aan keuring 
onderworpen slachtdier is. 

Niet aannemelijk is de opvatting van 
Kantonrechter en Rechtb., dat gestorven 
slachtdieren eerst nà het slachten aan 
keuring onderworpen slachtdieren zouden 
zijn. Hiertoe dwingt ook niet de niet 
duidelijke tekst van art. 4, 2° lid. Dit lid 
toch kan zoo worden gelezen, dat voor 
de daar vermelde slachtdieren, die als 
zoodanig volgens het 1 • lid aan keuring 
onderworpen zijn, alleen de tweede keu
ring is voorgeschreven. 
(Vleeschkeuringswet artt. 4 en 35.) 

Mrs. Fentener van Vlissingen, Segers, Hesse, 
Ort en Taverne. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Reèht
bank te Tiel, r equirant van caseati e tegen een 
vonnis van deze r echtbank van 26 Januari 
1925, waarbij in hooger beroep is ·beveRtigd een 
vonnis van het Kantongerecht t e Vianen van 
den 6den November 1924, bij hetwelk C. van 
H. enz., ter zake van het hem telastegelegde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Lede boer. 

Ten laste van beklaagde is bij het in appèl 
bevesti$d vonnis als bewezen aangenomen : 
"dat hiJ op tijd en plaats in de dagvaarding 
vermeld, in een hondenkar heeft vervoerd een 
gestorven varken van ongeveer 35 pond anders 
dan ter naleving van eenig wettelijk voorschrift, 
zulks "terwij l dat varken niet over eenkomstig 
de Vleeschkeuringswet, S. 1919 n°. 524, of de 
ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften 
was gekeurd". 

Dit bewezene werd niet strafbaar geoordeeld, 
omdat uit art. 4, alinea 2 Vleeschkeuringswet 
1919, B. 524 volgt, dat gestorven en in nood 
gedoode slachtdieren alleen aan de keuring 
nà het slachten zijn onderworpen en niet te 
laste was gelegd, dat bedoeld varken was ge
slacht. 

Inderdaad zijn uitteraard gestorven slacht
dieren niet aan keuring bij het leven onder0 

worpen. Artikel 3, lid 1 luidt : slachtdieren 
zijn vóór en na het slachten aan keuring onder
worpen en het tweede lid zegt dan, ,,gestorven 
en in nood gedoode slachtdleren zijn aan de 
keuring nà het slachten onderworpen". De 
wetgever heeft in het eerste lid als regel op
gesteld tweeledige keuring van slachtdieren, 
n.l. ,,levende" en "doode keuring" en nu de 
" levende keuring" voor gestorven en in nood 
geslachte dieren uit den aard der zaak niet 
geëischt kon worden, zich er t-0e beperkt de 
"doode keuring" voor te schrijven ten opzichte 
van die dieren, die 9un natuurlijken dood zijn 
gestorven of gedood worden onder de omstan
digheden in art. 3 der Wet omschreven. Men 
heeft dit uitgedrukt door in het tweede lid 
van artikel 4 de uitdrukking over te nemen, 
waarmede in het eerste lid de "doode keuring" 
werd omschreven, bl~jkbaar over het hoofd 
ziende, dat die uitdrukking, waar het gestorven 
dieri>n betreft, verwarring zou kunnen stichten. 

De bedoeling is echter duidelijk, (men verg. 
Bijl. Hdlg. 2• Kamer 1913/14 n°. 61-1, 2 § 4). 
\Vaar de wet spreekt van "nà het slachten" 
wordt daarmede bedoeld keuring na den dood, 
welke "doode keuring" zal geschieden na het 
afslachten, d. i. in den toestand waarin de 
dieren na den dood krachtens § 4 van den 
algemeenen maatregel bedoeld in ar t. 18- 1 
sub. d moeten verkeercn totdat met de keuring 
begonnen is. Zij zijn echter, d~t is duidelijk, 
zoodra ze dood zijn onderworpen aan het ver
eischte van keurin~. 

Nu verbiedt artikel 35- 1 der Vleeschkeu
ringswet voorzoover thans van belang, vleesch, 
waaronder krachtens art. 2 in verband met 
art. 1 der wet, een gestorven ·varken is be
grepen, - dat aan keuring is onderworpen, 
doch niet overeenkomstig deze wet of de, te 
harer uitvoering gegeven voorschriften is ge
keurd, te vervoeren. 

De steller der dagvaarding had kenlijk op 
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het oog eene overtreding van art. 35 te laste 
te leggen. Bij de beantwoording van de vraag 
of in die t elastelcgging ook is opgenomen het 
bestanddeel dier overtreding, dat het vleesch 
aan keuring was onderworpen, klampt de 
Kantonrechter in zijn bevestigd vonnis zich 
vast aan de (onnauwkeurige) woorden van 
art. 4 lid 2 en overweegt, dat een gestorven 
varken onderworpen is aan keuring nadat het 
geslacht is en eischt dan voor de strafbaärheid 
v_an het feit, dat in de telastelegging zon zijn 
gesteld, dat zoo'n ges torven vari<en zou zijn 
geslacht. De Rechter schijnt dus, doch ten 
onrechte, te oordeelen dat een gestorven varken 
ook in den toestand kan verkeeren, dat het 
niet aan keurin~ is onderworpen, denkt daarbij 
dus vermoedelijk aan de omstandigheid, dat 
de keuring waaraan het uit hoofde van den 
dood is "onderworpen", eerst feitelijk geschiedt 
nadat het is afgeslacht. 

Men moet ongetwijfeld bij het interpret eeren 
van eene strafwet voorzichtig te werk gaan 
en mag daarbij 's wetgevers bedoeling niet 
voor diens daarvan afwijkende duidelijke woor
den in rle plaats stellen. Doch waar zooals 
in dit geval, de bedoeling van dén wetgever 
door eene eenigzins dubbe1zinnige uitdrukking 
zóó duid elijk heensch~jnt en de uitdrukking 
in den gewonen zin letterlijk genomen onzin 
zou zijn, is men m. i. v · rplicht daaraan de be
teekenis te geven, die ook blijkens de boven
aangehaalde K amerstukken, bij de behande
ling der wet daaraan werd toegekend, n.l. van 
,,doode keuring" t egenover "levende keuring". 

Indien mijne opvatting de juiste is, dan is 
in de telastelegging, waarin sprake is van ver
voer · van een ,,~estorven varken" met die 
woorden tevens mtgedrukt, dat werd vervoerd 
"een slachtdier dat aan "doode keuring" was 
onderworpen" en houdt het bewezenverklaarde 
dit bestanddeel van het in art. 35 omschreven 
strafbaar feit, derhalve in. 

Ik acht alzoo het bij memorie gestelde cas
satiemiddel "Schending van art. 35, l, 2, 4 
der Vleeschkeuringswet" in verband met art. 
214, 216 Sv. gegrond, en concludeer tot ver
nietiging van het be, treden vonnis voor zoover 
daarbij bevestigd werd het vonnis van den 
Kantonrechter voor zooveel daarbij het be
wezene ni et strafbaar werd geoordeeld en be
klaagde van alle r echtsvervolging werd ont
slagen en dat Kantongerechtsvonnis op die 
punten en dat de Hooge Raad het bewezen ver
klaarde zal qualificeeren als: ,,vleesoh ver
voeren, dat aan keuring is onderworpen, doch 
niet overeenkomstig de Vleeschkeuringswet 
1919, S. 524 of de ter harer uitvoering gegeven 
voorschriften is gekeurd" en met aanhaling 
der a.rtt. 35-1 dier wet, 23 Strafwetboek, den 
beklaagde zal veroordeelen tot eene geldboete 
van tv.intig gulden, bij niet-betaling te ver
vangen door twintig dagen· hechtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Hesse ; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, luidende : 
Schending van de artikelen 35, 1, 2, en 4 

der Vleeschkeuringswet 1919, S. 524 ; 
. O. dat bij het bevestigde vonnis van de aan
klacht bewezen is verklaard, dat enz. (zie 
concl. Adv.-Gen.); 

0 . dat de Kantonrechter den beklaagde te 
dezer zake echter heeft ontslagen van rechts
vervolging op grond "dat het bewezen ver
klaarde alleen strafbaar zou zijn als bedoeld 
varken was geslacht, daar ·toch alinea 2 van 
artikel 4 der Vleeschkeuringswet zegt, dat 
gestorven en in nood gedoode slachtdieren 
aan de keuring na het slachten zijn onder
worpen, waaruit voli,rt, dat zij vóór hPt slachten 

' niet aan die keuring onderworpen zijn, daar 
immns, als zij ook ,-!,ór het slachten aan die 
keuring onderworpen waren, gemelde alinea 
van genoemd artikel geheel overbodig zou zijn, 
omdat alsdien ook die dieren in de eerste alinea 
van dat artikel zouden vallen, waarin keuring 
vóór en na het slachten is voorgeschreven ; 

dat niet is t-elastegelegd, dat het bij dag
vaardino- bedoelde varken was geslacht" ; 

terwijÎ de Rechtbank deze uitspraak heeft 
bevestigd; 

0. ten aanzien van het -voorgestelde middel 
van cassatie : 

dat artikel 4 der meergenoemde wet in het 
eerste lid bepaal~ dat slachtdieren - waaronder 
artikel 1 dezer wet ook varkens verstaat -
vóór en na het slachten aan keuring zijn onder
worpen, mitsdien aan dubbele keuring, welke 
volgens de geschiedenis van deze bepaling t er 
controleering van noodslachtingen onmisbaar 
werd geoordeeld; 

dat in aansluiting hieraan in het tweede lid 
ten aanzien van gestorven en in nood gedoode 
slachtdieren alleen de in het 1 e lid genoemde 
tweede keuring wordt voorgeschreven, omda.t 
hier de eer~te keuring, die bij het leven, uit 
den aard der zaak is uitgesloten ; 

dat dit niet wegneemt, dat ook een gestorven 
slachtdier volgens de wet een aan keuring 
onderworpen slachtdier is, al heeft de keuring 
ook eerst plaats, nadat het in den toestand 
verkeert als omschreven in § 4 van den in ar
tikel 18. I, d der .Wet bedoelden algemeenen 
maatregel v·an bestuur van 5 Juni 1920, S. 285; 

dat de opvatting van den Kantonrechter, 
welke door de R echtbank wordt gedeeld, dat 
gestorven slachtdieren in afwijking van het 
geheel algemeen luidende voorschrift van het 
eerste lid van artikel 4 eerst nà het slachten 
aan keuring onderworpen slachtdieren zoudlln 
zijn, niet aannemelijk is en de ni et duidelijke 
tekst van het tweede lid tot zulk een opvatting 
ook niet dwingt ; 

dat toch dit lid zoo kan worden gelezen, 
dat voor de daar vermelde slachtdieren, die 
als zoodanig volgens het eerste lid aan keuring 
zijn onderworpen, alleen de tweede keuring is 
voorgeschreven, zulks te eer, omdat het tweede 
lid bepaalt, dat die dieren aan "de keuring nà 
het slachten zijn onderworpen", niet dat zij 
aan keuring zijn onderworpen nh het slachten ; 
. 0. dat, waar artikel 2 der wet onder vleesch 
ook verstaat gestorven slachtdieren en artikel 
35 onder meer het vervoeren van vleesèh dat 
aan keuring is onderworpen doch niet is ge
keurd, strafbaar stelt, de beklaagde ten on
rechte ter zake van het te zijnen laste bewezen 
verklaarde, van rechtsvervolging is ontslagen, 
zoodat het middel is gegrond ; 

Vernietigt het aangevallen vonnis behalve 
ten aanzien van de bewezen-verklaring; 

R eC1htdoende krachtens artikel 105 R. 0.: 
Vernietigt ook het bevestigde vonnis met 

gelijke uitzondering ; 
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Gezien dt, artikelen 4 en 35 der "Vleeseh
keuringswet", S. 1919 n°. 524, 23 en 91 Sr. ; 

Qualifieeert het bewezen verklaarde als : 
"Vleesch, dat aan keuring is onderworpen, doch 
niet overeenkomstig de "Vleeschkeuringswet", 
S. 1919 n°. 524 of de te harer uitvoering gegeven 
voorschriften is gekeurd, vervoeren anders dan 
ter naleving van eenig wettelijk voorsehrüt" ; 

Verklaart den beklaagde daaraan schuldig 
en veroordeelt hem tot eene geldboete van ' 
vijf gulden bij gebreke van betaling t e ver -
vangen door vijf dagen hechtenis. (N. J.) 

21 April 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Terecht hebben Ged. Staten aan B. en 

W. voor11eschrevea een ambtenaar bij 
een Keunngsdienst van wa1en te ontslaan 
op grond van gebleken onbetrouwbaarheid. 

Een besluit van Ged. Staten, waarbij 
aan den bet1okken ambtenaar, voor het 
geval de gemeenteraad of de inspecteur 
van de vo1ksgezondheid bij de Kroon in 
beroep mochten komen van het besluit 
l ,etreffend het te verleen en ontslag, verlof 
wordt verleend, met behoud van salal'is, 
is in strijd met art. ll 3• lid der Warenwet. 

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

den $emeenteraad van Maastricht tegen het 
beslUit van Gedeputeerde Staten van Limbur~ 
van 12 Januari 1925, 2• afd. Ia, 252 A, waarbiJ 
aan Burgemeester en Wethouders van Maas
tricht werd voorgeschreven : 
· 1°. X. onverwijld te ontslaan als hoofd
keurmeester bij den keuringsdienst van waren 
te Maastricht zulks met ingang van den dag, 
waarop hem (X.) van dit ontslag zal zijn 
kennis gegeven ; 

2°. voor het geval de Raad van Maastricht 
of de Inspecteur der Volksgezondheid van 
dit besluit in beroep mochten gaan bij de 
Kroon, aan X., hangende dit beroep, verlof 
t e verleenen met behoud van salaris ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
31 Maart 1925, n°. 179; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Atbeid, Handel en Nijverheid van 15 April 
1925, n°. 337 D, afd. Volksgezondheid; 

0. dat Gedeputeerde Staten s-an Limbnrg 
bij hun evenvermeld besluit met toepa0 sing 
van art. 11, l• lid der Warenwet aan 13urge
meester en Wethouders van Maa.~tricht voor
geschreven hebben: 1°. X. onverwijld als 
hoofdkeurmeester bij den Warenkeuringsdienst 
te Ma.astricht t"' ontslaan met ingan~ van den 
dag, waarop hem van dit ontslag zal. worden 
kennis gegeven ; 2°. voor het geval de Raad 
der gemeente Maastricht of de Inspecteur der 
Volksgezondheid voornoemd van dit besluit · 
in beroep mochten gaan b~j de Kroon, aan X., 
hangende dit beroep, verlof te verleenen 
met behoud van salaris ; 

dat Gedenuteerde Staten daarbii in hoofd
zaak hebben overwogen dat i~ komen vast 
te staan dat X. in eene zeer ernstige mak 
bet-reffende een diefstal van resnvewie1en met 
banden van een automobiel van den \Varen
keuringedienst., welke te Aken zou zijn gepleC'gd, 
eene vaLsche verklaring heeft atgelegd en bij 
dus onbetrouwbaar is: dat deze onbetrouw-

baarbeid ten over vloede bl(jkt uit het feit, 
dat de Minister va-n Justitie de aanstelling 
van X. tot onbezoldigd Rijksveldwachter 
hcPtt ingetrokken weg<'ns onbetrouwbaarheid, 
waarvan in zijne tegenwoordige functie is 
g"bleken ; dat dP ernst van dit feit nog ver
zwa.ard wordt door de omstanrligheid, dat X. 
zich reeds in het jaar l!l20 als Keurmeester bij 
den provincialen Warenkeuringsdienqt in Gro
ningen onbetrouwbaar heeft betoond, aan
gezien blijkens eene mededeeling van Gede
puteerde Staten nier provincie hij zich toen 
reeds schuldig heeft gemaakt aan het indienen 
van onjuiste declaratiën, op grond waarvan 
hem bij besluit van dat college van 23 De
cember 1920 ontslag werd verleend uit bedoelde 
betrekking onder de opschortende voorwaarde, 
dat deze straf eerst zou worden toegepast in
rl.ien hij binnen vijf jaren na gemeld tijdst,ip 
zich opnieuw aan een soortgelijk feit zou 
schuldig maken; dat een Hoofdkeurmeester, 
die onbetrouwbaar is, ongeschikt is als amb
tena.ar bij den WarenkeUI·ingsdienst en der
halve niet kan worden gehandhaafd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad van Maastricht bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende dat naar 's Raads in
zicht het hflstreden besluit vooral gegrond 
was op een door den boekhouder van den 
Keuringsdienst van waren, den Heer F. X. 
Daenen vóor den Inspecteur van Politie 
L. Mordant afgelegde verklaring, welke ver
klarine- volgens de meening van den Gemeen
teraad~ door genoemdem Daenen zoude zijn 
herroepen voor~de betrokken Commissie ad 
boe uit den Gemeenteraad en later voor den
zelfden Inspecteur van Politie; dat de ' Ge
meenteraad daarom van oordeel is, dat, aan
gezien de verklaring van Daenen voornoemd 
een noodzakelijke schakel vormt in het voor
gevallene met het-rekking tot een diefstal van 
reservewielen met banden van eev automobiel 
van den Warenkeuringsdienst te Aken ge
pleegd, cri die verklaring door het herroepen 
van Daenen haar waarde verloren hc>eft, ook 
aan Gedeputeerde Staten de voornaamste en 
de meest doorslaande r eden voor hunne con
clusies uit het voorgevallene met betrekking 
tot dien bandendiefstal ontvallen is en der
halve hun be~luit dd . 21 Januari 1925 op 
niet bewezen beschuldigirgen aan het adres 
van genoemden X. geba~eerd is ; dat voorts 
volgens den Gemeenteraad ook om de vol
denge redenen het besluit van Gedeputeerde 
Staten dient te worden vernietigd; dat toch 
Gedeputeerde Staten in hun besluit voorschrij
van X . onverwijld te ontslaan en verder dat 
aan X., hangende eventueel de behandeling 
in beroep, verlof moet worden wirleend met 
behoud van sa laris; dat zoowel een onverwijld 
ontslag (indien daarmede bedoPld is een ont
slag; onmiddelliik volgende op het be~luit van 
Gedeputeerde Staten) alsmede een voors~hrift 
van Gedeputeerde Staten tot het geven van 
verlof aan X, handenge de behandeling in be
roep, in strijd is met het bPpaalde in art. 11, 
3° lid, der Warenwet, welk artikel bepaalt, 
dat het besluit van Gedeputeerde Staten- buiten 
werking blijft gedurende den termijn voor en 
de behandeling van het beroep ; 

0. dat GPdeputeerde · Staten van Limburg 
bij hun bestreden besluit terecht de onbetrouw-
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baarheid van den hoofdkeurmeester bij den 
Keuringsdienst te Maastricht X. hebben 
aangenomen op grond van de ten deze afgelegde 
verklaringen in onderlingen samenhang en 
verband beschouwd, waaruit blijkt dat de ge
noemde ambtenaar ten einde van de Verzeke
ringsmaatschappij vergoeding te bekomen 
ter zake van een diefstal van reservewielen 
met banden behoorende bij een automobiel 
va.n den keuringsdienst, in strijd met de waar
heid hee~ opgegeven dat deze diefstal gedu
rende een dienstreis zou hebben plaats gebad; 

dat hierin gcene verandering wordt gebracht 
door de nadere verklaring van den boekhouder 
Daenen, door het appelleerend gemeentebestuur 
bij het beroépsct,rift ovC'rgelegd; 

dat mitsdien het besluit van Gedeputeerde 
Staten in dit opzicht behoort te worden ge
handhaafd; 

0. dat Gedeputeerde Staten voor het geval 
de Raad der gemeente Maastricht of de In
specteur van de Volksgezondheid van dit 
besluit bij de Kroon in beroep mochten komen 
aan X., hangende dit beroep, verlof hebben 
verleend met behoud van ealaris ; 

dat echter een zoodanige voorziening be
stemd om hangende een eventueel ingesteld 
beroep te gelden in strijd is met art. 11, 3• lid 
den Warenwet en mitsdien behoort te worden 
vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben ~oedgevonden en verstaan: 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Limburg van 12 Januari 1925, 2• afd. La. 
252 A, waarbij aan RurgemeeP.ter en Wet
houders van Maastricht is voorgeschreven X. 
als hoofdkeurmeester bij den Keuringsdienst 
te Maastricht te ontslaan met ingang van den 
dag waarop hem van dit ontslag ,zal worden 
kennis gegeven, te handhaven en voor het 
overige het besluit van Gedeputeerde Staten 
te ve.rnietigen. ' 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-
verheid is belast, enz. (A. B.) 

21 April 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een wijziging der verordening op den 

keuringsdienst, strekkend tot opheffing 
van de verplichting van den eigenaar, 
houder of hoeder van een gestorven of in 
nood gedood slachtdiPr, om dat dier over· 
te brengen naar het . gemeentelijk slacht
huis, is in.strijd met de belangen der volks
gezondheid en, derhalve niet voor goed
keuring vatbaar. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, iniesteld door 
den Raad der Gemeente Sittara tegen het 
besluit van Gedeputeerde Sta:.en van Lim
burg van 24 December 1924, 2• afd. La. 
12427 /8 K, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit van 8 Augustus 1924 tot 
wijziging der verordening op den keurings
dienst van vee en vleesch ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, adv,es van 
31 Maart 1925, n°. 194; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 April 
1925, n°. 341 E, afd. Volksgezondheis; 

0. dat de Raad der gemeente Sittard bij 

besluit van 8 Augustus 1924 heeft besloten de 
verordening op den keuringsdienst van vee· en 
vleèsch te wijzigen in dien zin, dat art. 10 der 
verordening wordt gelezen als volgt : ,,De 
eigenaar, houder of hoeder van een gestorven 
of een in nood gedood slachtdier, is verplicht 
van het afsterven of afmaken zoo spoedig 
mogelijk, althans binnen zes uren daarna, 
kennis te geven ten bureele van den Keurings
dienst. Tot de kennisgeving, bedoeld in het 
eerste lid van dit artikel is ook verplicht de 
eigenaar, houder of hoeder van doodgeboren 
of gestorven dieren, genoemd in art. 4, 3• lid 
Vleeschkeuringswet"; 

dat Gedeputeerde Staten vari Limburg bij 
besluit van 24 December 1924 aan het raads
besluit de ~oedkeuring hebben onthouden uit 
overweging dat de strekking van het onderwer
pelijk besluit deze is, dat uit de vero,dening 
op den keuringsdienst van vee en vleesch 
wordt verwijderd de thans daarin in art. 10 
neergelegde verplichting van den eigenaar, 
houder of hoeder van een gestorven of in nood 
gedood slachtdier om dit dier over te brengen 
naar het gemeentelijk slachthuis ; 

dat, de bedoelde verplichting in de geldende 
verordening is opgt>legd tenzij de keurin~s
veearts, hoofd van dienst daarvan schrifteltjk 
ontheffing verleent ; dat art. 10 dier verorde
ning de gevallen opsomt, waarin die ontheffing 
kan worden verleend; dat gebleken is, dat in 
de praktijk in de bedoelde gevallen de ont
heffing inderdaad ook wordt verleend ; dat 
dientengevolge practisch thams alleen in die 
gevallen vervoer naar het slachthuis verplich
tend i~ gesteld, wanneer het dier wegens ziekte 
in dreigend levensgevaar heeft verkeerd en 
deswege in nood is gedood ; dat naar het oor
deel van den Inspecteur der Volksgezondheid, 
belast met het toezicht op de naleving der 
Vleeschkeuriniswet, juist in die gevallen het 
gevaar voor de Volksgezondheid het grootst is 
en dat alsdan bacteriologisch vleeschonderzoPk 
moet plaats hebben alvorens tot eventueele 
goedkeuring kan worden overgAgaan ; dat 
gelijk voornoemde Inspecteur mededeelt, het 
bacteriologisch onderzoek één tot twee dagen 
verei~cht ; dat jmst het vleesch, waarvan hier 
sprake is, in hooge mate vatbaar is voor in
fectie na het slachten, zoodat het een itller
eerste eisch is dat dit vleesch gedurende het 
onderzoek bewaard worde in een zoo hy!!iönisch 
mogelijke omgeving, welke laatste wel wordt 
aangetroffen in een openbaar slachthuis, doch 
~eenszins op een boerenerf ; dat dus zoowel 
m het belang der 'V olks~ezondheid als in het 
belang van den veehouder zelvén de vi>rplich
ting om de hierbedoelde slachtdieren naar het 
o:r.enbaar slachthuis te vervoeren, noodzake
liJk is, zoodat het betrokken raadsbesluit, 
waarbij deze verplichting zou worden opge
heven, naar het oordeel van hun college ' in 
strijd is met het algemeen belang; dat geble.kcn 
is dat ook de Gezondheidscommissie gezeteld 
tf' Sittard even13ens bij het gemeentebestuur 
op intrekking der onderwerpelijke wijziefogs-
vcrordP.ning hePft aangedrongen ; ~ 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert 
dat de eigenaar, houder of hoeder van een ge
storven of in nood geslacht dier, die woont in 
eene gemeente aangesloten aan den keurings
kring "Sittard" voor vee en vleesch, wel de 
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vrijheid heeft di~ dieren ter plaatse te laten, 
terwij l de bewoner der gehuchten van Sittard 
waarva-n sommige op even verren of verder 
verwijderden afstam! wonen als bewoners van 
andere vrjjgestelde gemeenten, die die,ren 
moeten overbrengen naar het gemeentelijk 
slachthuis; dat hieraan steeds groote kosten 
van vervoer zijn verbonden en groot geva~r 
voor benadeeling en waardevermindering van 
het vleesch, in vergelijking met het slachten 
en verkoopen in het klein, ter plaatse van 
slachting; dat nl. t e dezen vaststaat en alge
meen bekend is, zooals het ook aan de advi
seerende autoriteit,en moest bekend zijn, dat 
de af!iggende gehuchten en wijken der gemeente 
hun geldel\jke belangen hebhen gehra cht in 
eene onderlinge veeverzekering, welke verlangt, 
dat ieder lid pro rato van het aa,ntal zijner op
genomen runderen een aandeel neemt in het 
geslachte dier, zoodat alrlus practisch slacht;ng 
en verkoop in het klein plaats kan hebben in 
het systeem van dit besluit ; 

0. 'dat de wijziging der verordening op den 
keuringsdienst van vee en v]Pesch· strekt t.ot 
opheffing van de verplichting van den eigenaar. 
houder of hoeder van een géstorven of in nood 
gedood slachtdier, om dat dier over te brePgen 
naar het gemeentelijk slachthuis ; . 

dat blijkep.s de ingekomen ambtsberichten 
deze verplicht.ing in het belang der volksge
zondheid behoort te worden bestendigd ; 

0. wijders dat de bewering van den appel-· 
leerenden gemeenteraad, dat de eigenaar, 
houder of hoeder van een gestorven of in nood 
geslacht dier, die woont in eene gemeente, 
aangesloten aan den keuringskring Sittacl 
voor vee en vleesch, de vrijheid heeft die dieren 
ter plaatse te laten, wordt weersproken door 
de mededeeling van den Inspecteur van de 
Volksgezondheid belast m et het toezicht op 
de naleving der Vleeschkeurinaswet, dat alle 
tot den keuringskring Sittard 'behoorPnde ge
meenten in hunne verordeningen vervoer naar 
het slachthuis te Sittard van in nood gedoode 
of gestorven dieren verplichtend hebben ge
steld, tenzjj de keuringsveearts hiervan ont
heffing verleent ; 

Gezien de Vleeschkeuringswet (S. 1919, 
n°. 524); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t.e verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-

verheid van enz. (A.B.) 

23 April 1925. BESLUIT tot vernietiging van 
de verordening van den Raad der gemeente 
Woudenberg, d.d. 30 October 1923, tot 
regeling van het vervolgonderwijs. S. 163. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van _ 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
l6 September 1924, n°. 12760 II, afdeeling 
Lager Onderwijs Finanmëel eil ,an Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 24 September 
1924, n°. 10510, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur, tot vernietiging van de verordening van 
den Raad der gemeente Woudenberg, d..d. 
30 October 1923, tot regeling van het ver
volgonderwijs ; 

Overwegende, dat de verordening in art ... 4 
de bepaling bevat, dat het. vervolgonderw1JB 

wordt geg<>ven in een cursus, die 102 uren per 
jaar duurt; 

Overwegende, dat een zoodanige cursusduur 
niet voldoet aan het voorschrift van art. 21, 
tweede lid, der Lager-ond erwijswet 1920, het
welk den duur van een cursus voor vervolg
onderwijs bepaaltoptenminsti, 150uren per jaar; 

dat in verband hiermedEl de verordening eene 
regeling van h{'t vervolgondEirwijs inhoudt, in 
strijd met de bepalingen der Lager-onderwijs
wet 1920; 

Geli>t op art. 21 der Lager-onderwijswet 1920, 
en op dP artikelen 153 en 158 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
4 November 1924. n°. 29; • 

Gezien het nader rapport van ·Onze voor
noemde Ministers van Onderwijs, Kutll'ten en 
Wetenscha:epen van 28 November 1924, 
n°. 15696, afdeeling Lager Ondernijs Finan
ciëel ; en van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw van 18 April 1925, n°. 2911, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : . 
bovenvermelde verordening van den Raad 

der gemeente Wouden.berg te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatrt en in afschrift aan den Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 23sten April 1925. 
WILHELMINA. 

De .llf inister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
De .llf in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

ÜH. RUYS .DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 11 Mei 1925.) 

23 April 1925. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsb/,ad van de tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Athene en 
den Griekschen Minister van Buitenland
sche Zaken gewisseldi; nota's dd. 27 Fe
bruari en 9 Maart 1925, tot regeling van 
de handelsbetrekkingen tusschen Neder
land en Griekenland. S. 164. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Athene 

en den Griekschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde not1t's dd. 27 Februari en 
9 Maart 1925, strekkende tot reg,eling van de 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Griekenland, van welke nota's een afdruk en 
eene vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 17 April 1925, 
Directie van het Protocol, n°. 11039 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoelde nota's te doen bekendmaken door 

de plaatsing van dit Besluit in het Staatsb/,ad. 
Onze Ministers, Hoofden van Departementen 

van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaac, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Met Loo, den 23sten April 1925. 
. WILHELMINA. 

De .llf inister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 6 Mei 1925.) 
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Athènes, Ie 27 féprier 1925. 
Monsieur Ie Président, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de la 
lettre en date du 21 de ce mois sub no. 5478, 
par laquelle Votre Excellenoe a bien voulu 
me communiquer que Ie Gouvernement de la 
République a été autorisé par un Décret de 
l'Assemblée Nationale, en date du 17 février 
courant, de proroger Ie régime conventionnel 
en vi~ueur pour un nouveau délai de trois mois, 
c'est-a-dire jusqu'au Ier ju.in 1925, et q,ue Ie 
Gouvernement Hellénique prendra des mesures 
en vue de la continuation d'application du 
régime découlant du traité de co=erce conclu 
entre la Grèce et les Pays-Bas Ie 22 février 
1843 jusqu'au Ier juin 1925, sous condition de 
réciprocité. 

Le Gouvernement de la Reine à qui j'ai 
communiqué à son temps Ie contenu de la 
lettre précitée, vient de m'autoriser de porter 
à la connaissance de Votre Excellence qu'Il 
a.dhère à la proposition du Gouvernement 
Hellénique et qu'Il prendra aussi de son coté 
les mesures nécessaires en yue de la continuation 
de l'application du régime découlant du traité 
de commerce conclu entre la Grèce et les Pays
Bas Ie 22 février 1843, jusqu'à la date sus
mentionnée du Ier juin 1925. 

En priant Votre Excellence de vouloir bien 
me confirmer Ie contenu de la présente, je 
saisis cette occasion pour Lui réitérer les 
assurances de ma très haute considération. 

C. D. SCHULLER TOT PEURSUl\1. 

Son Excellence 
Monsieur ANDRÉ M:rcHALAKOPOULOS, 

Président du Gonseil, 
Ministre des Affaires Etrangères, 

Athènes. 

Ministère des Afjaires Etrangères. 
N°. 6634. 

Athènes, Ie 9 mars 1925. 
Monsieur Ie Ministre, 

En Vous accusant réception de Votre lettre 
du 27 février dernier, j'ai l'honneur de Vous 
informer que je prends acte de l'adhésion du 
Gouvernement de S.M. à la proposition du 
Gouvernement Helléniqne tendant à la proro
gation du :régime conventionnel en vigueur, 
pour un nouveau délai de trnis mois, c'est-à-dire 
jusqu'au Ier juin 1925. 

En conséquencP, Ie Gouvernen.ent de la 
Répuhlique a pris des mesures pour la conti
nuation d'application de ce régime. · 

Veuillez agréer, Monsieur ]p Ministre, les 
assurances de ma haute considération. 

A. MICHALAKOPOULOS. 
Son Excellence 

Monsieur C. D. SCHULLER TOT PEURSUM, 
Ministre des Pays-Bas, 

Athènes. 

VERTALINGEN. 

Athene, 27 Februari 1925. 
Mijnheer de Presidw.t, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen van 
den brief dd. 21 dezer, n°. 5748, waarbij U.E. 
mij wel heeft \\illen mededeelen, dat de Re
geering van de Republiek door een Besluit van 

de Nationale Vergadering dd. 17 Februari j.J., 
is gemachtigd het van kracht zijnde verdrags
regime wederom met drie . maanden te ver
lengen d.w.z. tot 1 Juni 1925 en dat de Griek
sche Regeering maatregelen zal nemen om, op 
voorwaarde van wederkeerigheid, de toepassing 
van het regime, voortvloeiende uit het op 
22 Februari 1843 tusschen Griekenland en 
Nederland gesloten handel.-·verdrag, tot 1 
Juni 1925 te doen voortbestaan. 

Hr. Ms. Regeering ter wier kennis ik destijds 
den inhoud van opgemelden brief bracht, 
·machtigt mij ter kennis van U.E. te brengen, 
dat Zij op het voorstel van de Grieksche Re
geering ingaat en dat Zij, ook van haren kant 
de maatregelen zal nemen, noodig om de toe
passing van het regime, voortvloeiende uit 
het op 22 Februari 1843 tusschen Griekenland 
en Nederland gesloten handelsverdrag, tot 
boven'vermelden datum van 1 Juni 1925 te 
doen voortbestaan. 

Ik verzoek U.E. mij den inhoud van dit 
schrijven wel te willen bevestigen en neem .de 
gelegenheid te baat enz. 

C. D. SCHULLER TOT PEURSUl\1. 

Zijner Excellentie 
den Heere ANDRÉ M:rcHALAKOPOULOS, 

President van den Ministerraad, 
]';[ inister van Buitenlandsche Zaken, 

Athene. 

Athene, 9 Maart 1925. 
Mijnheer de Gezant, 

De ontvangst bevestigende van Uwen brief 
van 27 Februari j.1., heb ik de eer te Uwer 
kennis te brengen dat ik nota neem van de 
instemming van Hr. Ms. Regeering met het 
voorstel der Grieksche Regeering om het th~ns 
van kracht zijnde verdragsregime voor een 
nieuwe periode van drie maanden, d.w.z. tot 
1 Juni 1925 te verlengen. 

Diensvolgens heeft de Regeering der Re
publiek maatregelen getroffen om de toepassing 
van dit regime te doen voortduren. 

Gelief enz. 
A. MlCHALAKOPOULOS. 

Zijner Excellentie 
den Heere C. D. ScHULLER TOT PEURsu111, 

Gezant der N~rlanden, 
Athene. 

24 April 1925. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Vervoer 1901. 
s. 165. 

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

Waterstaat van 24 Maart 1925, n°. 412, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 April 1925, no. 17) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 20 April 1925, n°. 391, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
punt XL Va van bijlage B van het Algemeen 

~~~ment Vervoer 1901, vastgesteld bij Ko-
. ijk besluit van 4 Januari 1901 {Staatsblad 

n°. 20), het · laatst gewijzigd bij Koninklijk 
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besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad no. 381), 
te wijzigen en te doen lezen als volgt : 

XLVa. ,,Samengeperste stikstof en samen-
9eperste lucht alsmede acetyleen, dat in aceton is 
-OP(lelost en in poreuze stoffen o'P(lezogen, worden 
onder de navolgende voorwaarden ten vervoer 
aangenomen : 

1. Deze stoffen mogen slechts ten vervoer 
worden aangeboden in goed sluitende houders 
van wel- of vloeiijzer of van gegoten staal 
zonder naad. Ter bescherming van de houders 
mogen kisten gebruikt worden. De wanddikte 
van nieuwe houders moet zoodanig bepaald 
worden, dat in de zwakste plekken bij de 
beproeving geene spanning ontstaat, die meer 
bedraagt dan : 

a. voor houders van bovenbedoeld acetyleen 
8 K.G. per m.M•. ; 

b. voor de houders der overige stoffen 1/5 
van hare trekvastheid. 

2. De houders van bovenbedoeld acetyleen 
moeten geheel zijn gevuld met een poreuze, 
gelijkmatig verdeelde, stof, die 

a. de iJzeren houclers niet aantasten noch met 
het oplosmiddel voor acetyleen (aceton),noch met 
acetyleen zelf schadelijke verbindingen vormt; 

b. ook bij langdurig gebruik en bij schokken 
niet in elkander zakt of gevaarlijke holle ruim
ten vormt; 

c. zekerheid geeft, dat geen explosieve ont
ledingen van het acetyleen plaats vinden, zelfs 
niet bij groote warmte of door hevige stooten. 
Er mag slechts zooveel van het oplosmiddel in 
den houder aanwezig zijn, dat de vergrooting 
van het volume, die plaats vindt door de op
neming van het acetyleen en door het stijgen 
van de temperatuur tot 40° C., zonder gevaar 
kan geschieden. Hierdoor mag de overdruk 
in den houder niet hooger worden dan 2/3 van 
de drukproef. 

3. Voor flesschen of houders, mits van ten 
hoogste 21 c.M. middellijn (binnenwerks) en 
van ten hoogste 2 M. lengte - met uitzondering 
van houders voor bovenbedoeld acetyleen -
zijn hoo?ere spanningen veroorloofd ; evenwel 
moet de wanddikte van nieuwe flesschen ten 
minste zoodanig genomen worden, dat in de 
zwakste plek biJ de beproeving geene spanning 
ontstaat, hooger dan 30 K.G. per m.M•. Daar
enboven mag de spanning, die op de zwakste 
plek van den wand uit den beproevingsdruk 
te berekenen valt, nooit meer zijn dan 2/3 
van de strekgrens, afgeleid uit trekproeven op 
strooken, genomen van afgewerkte houders. 
Materiaal, waarvan de strekgrens hooger ligt 
dan 45 K.G. per m.M2., of waarvan de uittrek
king bij 100 m.M. meetlengte bij de trekproef 
minder dan 12 % bedraa1:1,t, wordt ·niet toe
gelaten. In geval van tw1jfel geldt a ls strek
grens eene blijvende lengte-verandering van 
de proefstaaf boven 0.2 % der oorspronkelijke 
meetlengte. De wanddikte van den houder 
mag niet minder dan 3 m.M. bedragen. 

4. Nieuwe houders moeten vóór het gebruik 
door een van overheidswege gemachtigden des
kundige, wat aangaat den aard van het mate
riaal en de hoed~nigheid van vervaardiging, 
beproefd worden, a lsook aan een waterdruk
proef worden onderworpen. De houders voor 
bovenbedoeld acetyleen zijn bovendien vóór 
gebruik, ook ten aanzien van de hoedanigheid 
der poreuze stof en van de toe te laten vulling 

met het oplosmiddel (zie punt 2) te beproeven. 
De waterdrukproef moet op eiken houder, de 
andere proeven op ten minste één van elke 200 
houders worden toegepast. Flesschen, z"ng. 
,,Bomben", moet,m vóór de beproeving zorg
vuldig worden uitgegloeid. 

5. De bij de waterproef te bezigen inwendige 
druk moet voor de cylinders, bestemd : 

a. voor de in aceton opgeloste en in poreuze 
stoffen opgezogen acetyleen minstens 60 atmos
feeren bedragen; 

b. voor de overige stoffen.50 % hooger zijn 
dan de vull;ingsdruk. 

6. De drukproef moet elke 5 jaar worden her
haald. Bij de herbep1oeving is bet niet noodig 
de houders uit te gloeien. Een herhaling van 
de beproeving is evenwel niet noodig voor alle 
houders van bovenbedoeld acetyleen. Voor 
deze houders kan na vijfjarig gebruik worden 
volstaan met de beproeving van slechts enkele 
stuks. Hiervoor is ½ % der jaarlijks aan
geschafte houders, minstens echter één houder, 
aan een deskundi.ge tot onderzoek ter beschik
king. te stellen, die daarvan een beperkt aantal, 
dat hem voldoende voorkomt, op va~theid en 
slijtage, zoomede op hoedanigheid der poreuze 
stof in den houder, moet beproeven. 

7. Bij het doen van de drukproeven moeten 
toestellen aanwezig zijn, welke het mogelijk 
maken den druk zonder stooten op te voeren. 
De houders moeten de drukproef doorstaan 
zonder blijvende vormverandering te onder
gaan of lekkage te vertoonen. De .houders 
moeten van ten minste ééne klep tot het vullen 
en ledigen voorzien zijn. Bij houders voor 
bovenbedoeld acetyleen mogen de met het gas 
in aanraking komende deelen van de kleppen 
niet uit koper bestaan. 

8. Op de houders moeten op duurzame en 
goed zichtbare ,vijze worden vermeld: 

a. de hoogte van den toegelaten druk ; 
b. de datum der jongste beproeving en het 

stempel van den deskundige, die de beproeving 
heeft ondernomen ; . 

c. het tarra-gewicht van den houder, nadat 
deze voor de eerste maa.! van de poreuze massa 
en aceton is voorzien. 

9. De toegelaten hoogste vullingsdruk der 
houders bedraagt bij 17, 5° Celsius: 

a. voor de in aceton opgeloste e:ó. in poreuze 
stoffen opgezogen acetyleen : 15 a.tmosfeeren 
overdruk; · 

b. voor de overige stoffen : 200 atmosfeeren 
overdruk. 

'l.o. iet in kieten verpakte houders moeten 
van eene inrichting voorz;en zijn, welke het 
rollen verhindert. Hunne kleppen moet.en 
voorzien zijn van kappen va.n smeedijzer, staal 
of smeedbaar gietijzer. Kleppen, die aan de 
binnenzijde van den hals der flesch aangebracht 
en door een opgeschroefd en, goed geplaatsten 
metalen stop beschut zijn, behoeven geen ka)?, 

ll. Op de kisten moet de inhoud duideliJk 
vermeld staan. 

12. Bij elke zending moet · de afzender des
verlangd den in de houders aanwezigen druk 
door een juist wijzenden manometer aantoonen. 
De uitkomsten van het hierbed.oelde onderzoek 
moeten door den spoorwegbeambte in het kort 
op den vrachtbrief worden vermeld. 

13. De colli moeten zonder stooten of 
schokken behandeld worden ; ook mogen zij 
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niet aan de werking van de zonnestralen of 
van kachelwarmte blootgesteld worden. 

14. Het vervoer geschiedt: 
a: op open wagens, indien de aanbieding 

.plaats heeft in voor het vervoer over de gewone 
wegen bijzonder ingerichte voertujgen, welke 
met dekkleeden volkomen gedekt zijn ; 

b. in gesloten wagens, in elk ander geval. 
15. De houders moeten zoodanig in den 

spoorwagen geplaatst worden, dat zij niet 
kunnen omvallen of van den wagen rollen. 

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

Het Loo, den 24sten April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
( Uitgeg. 11 Mei 1925.) 

27 April 1925. BESLUIT, houdende bepaling 
van het tijdstip, waarop eene bepaling 
van de wet van l November 1924 (Staats
blad n°. 492) tot wijziging der Motor- en 
Rijwieiwet in werking treedt. S. 166. 

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

Wa,terstaat van 17 April 1925, n°. 343, Af
deeling Waterstaat A ; 

Gelet op § 4 der wet van l November 1924 
(Staatsblad n°. 492) tot wijziging der Motor
en Rijwielwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat op 1 Juli 1925 in werking 

treedt de bij artikel XIV van ~ 1 der wet van 
1 November 1924 (Staatsblad n°. 492) tot 
wijziging der Motor- en Rijwielwet vastgestelde 
invoeging in de Motor- en Rijwielwet van 
artikel 25bis, gelijk dit artikel als ar tikel 25 
is opgenomen in den tekst der gewijzigde 
Motor- en Rijwielwet, in het Staatsblad ge
plaatst krachtens Ins besluit van 27 Januari 
1925 (Staátsblad n°. 24). 

Onze Minjster voornoemd is belast met de · 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 27sten April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY 
(Uitgeg. 11 Mei 1925.) 

27 April 1925. ARREST van d_en Hoogen Raad. 
Waar in art. 17 dezer wet aizonderlijk 

is verboden het met kunstlicht iemand 
bij het opsporen van wild bijstaan, terwijl 
in de bewezenverklaring het pogingen 
aanwenden om wild op te sporen en te 
bemachtigen alleen op de beide beklaagden 
betrekking heeft, vindt geen steun in de 
wet de opvatting, dat ook als een poging 
om wild op te sporen en te bemachtigen 
zou kunnen worden beschouwd het door 
de de de persoon het perceel wild zoekende 
belichten. Derhalve is het door beklaagden 
gepleegde feit ten ,onrechte gequalificeerd 
als gepleegd in vlreeniging van meer dan 
twee personen. 

De verbeurdverklaring der jachtgeweren 
vindt geen steun in de we.t. Immers in 
art. 2 is bepaald, dat onder "jagen" wordt 
verstaan het opsporen enz. van wild en 

alle pogingen daartoe met geoorloofde 
,niddelen, terwijl ten laste van beklaagden 
is bewezen verklaard het aan wenden van 
pogingen om wild op te SJ?Oren met een 
volgens art. 16 ongeoorloofd ,niddel; uit 
niets blijkt, dat aan het begrip "jagen" 
in art. 51b een andere beteekenis zou moe
ten worden toe~ekend dan die welke de 
wet zelf aangeett. 

(Jachtwet 1923, artt. 47, 51.) 

Mrs. Fentener v. Vlissingen, Segers, Hesse, 
Taverne en Kirberger. 

10. P.J. Lm. enz:, 2°. P. M. Lp. enz. , requi
ranten van cassatie tegen een te hunnen laste 
gewezen vonnis van de Arr. -Rechtbank te 
Roermond van 20 J anuari 1925, waarbij in 
hooger beroep, met vernietiging van een door 
het Xantongerecht te Weert op 28 November 
1924 gedane uitspraak, requiranten, ter zake 
van : ,,het aanwenden van pogingen om wild 
op te sporen en te bemachtigen met kunstlicht, 
gepleegd tusschen een uur na zonsondergang 
en een uur voor zonsopgang, in vereenjging 
van meer dan twee personen", met toepassing 
van de artikelen 16 aanhef en sub a juncto 46 
alinea 1 en 47 alinea 1 sub a en b, 51 der Jacht
wet 1923, 34 Sr., zijn veroordeeld ieder tot 
een hechtenisstraf van twee maanden, met 
verbeurdverklaring van het in beslag genomen 
jachtgeweer, als hebbende de veroordeelde Lp. 
dat tijdens het plegen der overtreding in ZÎJn 
bezit gehad, alsook van het niet in beslagge
nomen geweer, waarmede de beklaagde Lm. 
,,zulks heeft gedaan", met bevel van de uit
levering van laatstbedoeld geweer of betaling 
der waarde, door de Rechtbank geschat op 
tien gulden, voorts met bepaling, dat, zoo 
bedoeld geweer niet wordt uitgeleverd, of 
gemeld bedrag niet wordt betaald, de ver
beurdverklaring ten opzichte van het niet 
in beslag genomen geweer zal worden vervangen 
door hechtenis van tien dagen ; (gepleit door 
Mr. M. van der Heyden te 's-Gravenhage). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den eersten requirant voorgesteld bij pleidooi : 
Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artikelen 17, 47b, 46, 16, 2 rler Jacht
wet 1923, junctis de artikelen 143, 346, 211, 
214, 216, 228, 246, 247 en 253 Sv., doordien 
de Rechtbank te Roermond de grenzen der 

· dagvaarding heeft overschreden door bewezen 
te verklaren : 

1 °. dat de derde persoon geacht moet worden 
de beklaagden te hebben bijgestaan bij het op
sporen van wild, hoewel zulks niet ten laste 
is gelegd; 

2°. dat ieder der beklaagden de handelingen 
heeft gepleegd in vereeniging van meer dan 
twee personen ; 

0. dat, van het· bij inleidel).de dagvaarding 
aan requiranten telastegelegde, bij het bestreden 
vonnis wettig en ov!3rtuigend bewezen is ver
klaard, dat zij den 22sten October 1924 des 
namiddags circa 10½ uur, alzoo tusschen een 
uur na zonsondergang en een uur voor zons
opgang, te Maarheeze, ter plaatse genaamd 
Huchten, tezamen en in vereeniging zich hebben 
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bevonden in het jachtveld en door toen aldaar 
elk met een geladen geweer in jagende houding 
te gaan over een perceel bouwland, terwijl in 
hun midden een persoon liep, welke met een 
helder wit licht gevende carbidlantaarn (kunst
licht) dat perceel wildzoekende belichtte, po
gingen hebben aangewend om wild op te sporen 
en te bemachtigen op dat perceel door middel 
van dat kunstlicht ; 

0. dat de Rechtbank dit feit heeft gequali
ficeerd en deswege straf heeft opgelegd als 
hiervoren is vermeld, na te hebben overwogen, 
dat de derde persoon, die zooals uit, de be
wijsmiddelen mede is komen vast te staan, met 
het kunstlicht het perceel bouwland, waarover 
de beklaagden gingen, wildzoekend belichtte, 
niet alleen, ingevolge artikel 17 der Jachtwet 
1923, geacht moet worden de beklaagden te 
hebben bijgestaan bij het opsporen van wild, 
doch h.ij, naar het oordeel der Rechtbank, tevens 
op integreerende wijze een onmisbaar aandeel 
heeft genomen in de door de beklaagden ge
pleegde handelingen ; 

Ten aanzien van he,t cassatiemiddel : 
0. dat de eerste grief van het middel niet 

kan opgaan, daar de Rechtbank niet iets meer 
heeft bewezen verklaard dan aan de requi
ranten was telastegelegd; dat het "bijstaan 
van de requiranten bij het opsporen van wild" 
door den lichtdrager dnidelijk in de dagvaarding 
is uitgedrukt - zij het dan niet met dezelfde 
woorden - terwijl overigens dat gedeelte der 
hiervoren aangehaalde ov,erweging der Recht
bank, waarop de grief terugslaat, geen andere 
beteekenis heeft dan die van een inleiding tot 
de conclusie, dat de lichtdra~er h.ier meer heeft 
gedaan dan bijstaan, nameli.Jk : dat hij recht
streeks aan de handelingen der requiranten 
heeft deelgenomen, waardoor de verzwarende 
omstandigheid van artikel 47b der Jachtwet 
1923 aanwezig zou zijn; 

0. dat op dit laatste de tweede grief van het 
middel betrekking heeft en deze grief ~egrond 
is ; dat immers in de bewtzenverklanng ten 
aanzien van dien derden persoon niets anders 
wordt gezegd dan dat hij met een helder wit 
licht gevende carbidlantaarn (kunstlicht) het 
genoemde perceel wild zoekende belichtte ; 
dat nu, waar in artikel 17 der Jachtwet 1923 
afzonderlijk is verboden het met kunstlicht 
iemand bij het opsporen van wild bijstaan, ter
wijl in de bewezenverklaring het pogingen aan
wenden om wild op te sporen en te bemachtigen 
alleen op de requiranten betrekking heeft, de 
opvatting, dat voormeld wild zoekende be
lichten, ook als een poging om wild op te sporen 
en te bemachtigen zou kunnen worden be
schouwd, in de wet geen steun vindt ; dat der
halve het ten laste van requiranten gepleegde 
feit door de Rechtbank ten onrechte is ge
qualificeerd als gepleegd in vereeniging van 
meer dan twee personen, zoodat de qualificatie 
in zooverre moet worden gewijzigd ; 

0. dat door of namens den tweeden requirant 
geen gronden voor het beroep zijn aangevoerd, 
zoodat te zijnen aanzien de q_ualificatie ambts
halve moet worden verbeterd ; 

0. voorts ambtshalve ten aanzien van het 
beroep van beide requirariten: 

dat de door de Rechtbank uitgesproken 
verbeurdverklaring in de wet geen steun 
vindt ; dat immers de eenige hier in aanmerking 
komende bepaling is die van artikel 51b, waar-

bij - in verband met den aanhef van dat 
artikel, verbeurdverklaring is voorgeschreven 
van de jachtmiddelen in het bezit van iemand, 
jagend in strijd met de voorschriften der Jacht
wet 1923; dat nu, waar in artikel 2 dezer wet 
is bepaald, dat onder "jagen" wordt verstaan 
het opsporen, bemachtigen of dooden van wild 
en alle pogin$,en daartoe met geoorloofde 
middelen, terwijl ten laste van requiranten is 
bewezen verklaard het aanwenden van po
gingen om wild op te sporen of te bemachtigen 
met kunstlicht, derhalve met een, volgens 
artikel 16 der wet, ongeoorloofd middel en 
waar voorts uit niets blijkt, dat aan het begrip 
jagen in artikel 51b een andere· beteekenis zou 
moeten worden toegekend dan die welke de 
wet zelf aangeeft, de Rechtbank het voor
schrift van artikel 51 aanhef en b ten onrechte 
toepasselijk heeft geacht ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
wat betreft de aan !:).et bewezenverklaarde ge
geven qualificatie en de uitgesproken verbeurd
verklaring met de daaraan door de Rechtbank 
gehechte gevolgen ; 

Rechtdoende krachtens artikel 105 R. 0. : 
Qualificeert het bewezen verklaarde als : 
"Het aan<venden van pogingen om wild op 

te sporen en te bemachtigen met kunstlicht, 
gepleegd tusschen een uur na zonsondergang 
en een uur voor zonsopgang" ; 

Gelast de teruggave van het inbeslaggenomen 
geweer aan Jan Matthijs Fiddelaers, land
bouwer te Maarheeze na verloop van acht 
dagen na deze uitspraak ; 

Verwerpt overigens het beroep. 

Uit de met he,t arrest overeenstemmende concl. 
Adv.-Gen. 1Jf.r. Besier halen wij aan: 

,,Een tweede bezwaar heb ik tegen de ver
beurdverklaring der geweren. Ik stel h.ierbij 
voorop, dat art. 2 der Jachtwet 1923 onder 
jagen verstaat "het opsporen, bemachtigen of 
dooden van wild en alle pogingen daartoe, 
met geoorloofde middelen' . Deze woorden 
moeten dus in de andere artikelen der Wet, 
die van jagen spreken, worden geïnterpoleerd. 
Doch in art. 16, dat juist bepaalt, welke jacht
middelen niet geoorloofd zijn, is dit niet geheel 
mogelijk, omdat dan dit voorschrift onver
staanbaar zou worden. Daar moet dus onder 
jagen alleen worden verstaan: het opsporen, 
bemachtigen of dooden van wild en alle po
gingen daartoe. In dien geest was dan ook 
art. 19 van het oorspronkelijk ontwerp gere
digeerd, dat werd veranderd toen in het ge
wiJzigd ontwerp het positieve stelsel, waarbij 
de geoorloofde jachtmiddelen werden opge
noemd, verlaten werd voor het negatieve, 
thans in de artt. 2 en 16 neergelegd. Uit de 

· a ldus ontstane anomalie mogen echter niet 
verdere gevol$,trekkingen worden gemaakt met 
name niet b,j de interpretatie van art. 51. 
Wat art. 16 ten onrechte "jagen" met onge
oorloofde middelen sch.ijnt te noemen, verdient 
dien naam niet. Wie met kunstlicht pogingen 
aanwendt om wild op te sporen en te bemach
tigen jaagt eigenlijk niet. Dit was ook 
's Hoogen Raads opvatting onder de werking 
van art. 15bis der oude Jagtwet; zie de arresten 
van 6 Mei 1912 (W. 9345) en van 23 Juni 1913 
(W. 9518, N. J. 1913, 1042). Doch dan is op 
de beklaagden ook niet toepasselijk art 51 
aanhef en onder b der Jachtwet 1923, krachtens 
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welk voorschrift de verbeurdverklaring moet 
worden uitgesproken van "de jachtmiddelen, 
in het bezit van iemand, jagende in strijd met 
de voorschriften dezer wet". De verbeurd. 
verklaring der geweren wordt ook niet ge. 
wettigd door een der andere onderdeelen van 
dit artikel, met name niet door onderdeel a, 
dat spreekt van ,;de middelen, waarvan het 
gebruik bij deze wet verboden is'' . 

Door de verbeurdverklaring heeft dus de 
Rechtbank art. 51 in verband met art. 16 der 
,Jachtwet 1923 verkeerd toegepast". (N. J .) 

28 April 1925. BESLUIT, tot VPrnietiging van 
het besluit van den Raad der Gemeente 
Doetinchem dd. 25 · November 1924, waar
bij in beroep aan L. G. RoEL0FS, aldaar, 
een hou" vergunning is verleend. S. 167. 

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

A.i·beid, Handel en Nijverheid en van Binnen
lanclsche Zaken en Landbouw van 19 F i>bruari 
1925, n~. 1121 "'1./P.B.R., afdeeling Volksge
zondheid Pn van 7 Man.rt 1925, n°. 1401), afd. 
Binnenlandsch Bestuur, betreffend" h flt besluit 
van den Raad der Gemeente DoeJ;inch.em d<l. 
25 November 1924, waarbij in beroep aan 
L. G. RoELOFS, aldaar, vergunning is verleend 
tot het oprichten van een woon- en winkelhuis 
op het perceel. kadastraal bekend gemeente 
Stad-Doetinchem, sectie C, n°. 647, overe"!nkom
stig de overgelegde teekening en bPschrijving; 

Overwegende, dat volgen$ artikel 5, tweede 
lid, der Woningwet bouwvergunning moet 
worden geweigerd ó. a. wanneer niet "ordt 
voldaan aan vourschriften met betrekking tot 
gebouwen, waarvan vrijstelling niet is verleend; 

Overwegende, dat het bouv.plan, waarvoor 
· vergunning gevraagd is, niet voldoet aan be
palingen van ae artikelen 23, 28 en 29 der 
bouwverordening voo_r Doetinchem, waarvan 
vrtjstelling in het algemeen of in dit geval niet 
kon worden gegeven ; 

dat, bouwvergunning derhalve had moeten 
worden geweigerd en deze in strijd mPt, de wet 
is verleend ; 

Gelet op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

24 Ma:irt 1925, n°. 38; 
Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 

van Arbeid, Handel en Nijverheid en van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
1 April 1925, n°. 24-30 M.JP.B.R., afdee!ing 
Volksgezondheid, en van 23 April 1025, n°. 
2665, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

H ebben · goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van· den Raad der 

Gemeente Doetinchem van 25 November 1924 
te verni etigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoerin~ van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worcten geplaatst en 

· waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State . 

Het Loo, den 28sten April 1925. 
· WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

De Min. van Binnen/. Zaken en Landbouw, 
ÜH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 14 Mei 1925.) 

28 April 1925. BESLUIT, tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Vervoer 1901· 

- s. 168. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 28 Maart 1925, n°. 392, af
deeling .Spoorwegen ; 

'1elet op artikel 27 der Spoorweg-..et : 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 April 1925, n°. 18) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 23 April 1925, n°. 396, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
punt, LIV van bijlage B van het Algemeen 

Reglement Vervoer 1901, vastgeste)d bij 
Koninklijk besluit van 4 Januari 19Cl (Staats
hlad n°. 20), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 28 Juli 1924 (8ta11tsblad n°. 381), 
te wijzigen als Yolgt: 

In de opsomming van de veiligheids ont
plofbare stoffen, waaruit de patronen vervaar
digd mogen zijn, wordt tusscben "Alsilile" en 
,,Ammoniitm Carboniet" ingelascht: 

,,Ammonit 2 (mengsel van 77-87 p~t. 
ammoniaksalpeter, waarbij ten hoogste 10 
pct. van de geheele maesa der ontplofbare 
stof door kalisalpeter mag zijn vervangen, 
1-6 pct. plantenmeel en /of ve,ste koolwater
stoffen en /of natuurlijke langs chemischen of 
biologischen weg veranderde celstof, 12- 20 
pct. nitroderivaten van toluol en/of van 
naphtaline en/of van diphenylaminc, "'aar bij 
ten hoogste 4 pct. van de geheele ontplofbare 
stof door nitrocellulose mag ztjn vervangen), 

,,Ammonit 3 (mengsel van 72-76 pct. 
ammoniaksalpeter, waarbij ten hoogste 10 
pct. van de geheele massa der ontplofbare 
stof door kalisalpeter mag zijn vervangen, 
3-5 pct. kalium perchloraat, 1--4 pct. planten
meel en/of vaste koolwate:?:stoffen, 11-15 pct. 
nitroderivaten van toluol en/of van naphtaline 
en /of van diphen3lamine, 3-4 pct .. nitro
glycerine, ook gegelatineerd ), 
- ,,Ammonit 4 (mengsel van 70-77 pct. am
moniaksalpeter, 5-10 pct. kaliumperchloraat, 
1-4 pct. plantellIJleel en{of vaste koolwater
stoffen en/of natuurlijke angs chemischen of 
biologischen weg veranderde celstof, 10- 16 
pct. nitroderivaten van toluol en/of van 
naphtaline en/of van diphen)lamine, waarbij 
ten hoogste 4 pct. van de geheele massa der 
ontplofbare stof door nitrocellulose mag zijn 
vervangen), 

,,Ammongelatine 1 (mengsel van 28-33 pct. 
dinitrochlorhydrine, waarbij ten hoogste 5 pct. 
van de geheele massa der ontplofbare stof door 
nitroglyrerine mag zijn vervangen, 1-3 pc~. 
collodiumwol, 45- 50 pct. ammoniaksalpeter, 
10- 15 pct. alkalinitraten, 6-12 pct. nitroderi
vaten van toluol, en/of van naphtaline en/of 
van diphenylamine, ook ten hoogste 2 pct. 
pla-ntenmeel)," 

Onze Minister van W atersta-at is belast met 
d~ uitvoermg van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan den 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 28sten April 1925. 
WILHELMINA. 

Di Minister van Waterstaat, G. J_ VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 19 Mei ·1925.). 
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28 April 1925. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de voorloopige 
regeling der handelsbetrekkingen tusschen 
Nederland en Litauen, op 10 Juni 1924 t e 
Kowno tot stand gekomen door wisseling 
van nota. 's tusschen Harer Majesteits Ge
zant te Kopenhagen en den :Minister van 
Buitenlandsche Zaken van Litauen (Staats 
blad 1925, n°. 119). S. 169. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 26sten Maart 1925 

(Staatsblad n°. 119), houdende goedkeurin$ van 
de voorloopige regeling der handelsbetrekkingen 
tusschen Nederland en Litauen, op 10 J uni 1924 · 
te Kowno tot stand gekomen door wisseling 
van nota's tusschen Onzen Gezant te Kopen
hagen en den Minister van Buitenlandsche 
Zaken van Litauen, van welke nota's een afdruk 
en een vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht- van Onzen Miruster van ' 
Buitenlandscbe Zaken van dPn 23sten April 
1925, Directie van het Protocol, n°. 11650 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoelde nota's t e doen bekendmaken 

door de p!aal;sing van dit Be~luit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 28sten April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN K.ARNEBEEK. 
( Uitgeg. 14 Mei 1925.) 

République de Lithuanie. 
Ministère des Affaires Etrangères. 

Kaunas, Ie 10 juin 1924. 

Excellence, 
I. Les Gouvernements lithuanien et néer

landais désirant développer les relations com
merciales entre la Lithuanie et les Pays-Bas, 
j'ai l 'honneur d'informer Votre Excellence 
que Ie Gouvernement de Lithuanie est disposé 
à. garantir, à. la réserve des restrictions expri
mées aux paragraphes 6, 7 et 8 de la présente 
et à. condition de réciprocité, aux ressortissa.nts 
néerla.nda.is, a.ux sociétés néerla.ndaises (ano
n:i,mes et au tree) commercie.les, industrieJles et 
financières, y compris les compagnies de 
navigation, et aux produits du sol et de !'in-

. dustrie des Pays-Bas, dans Ie territoire lithua
nien un traitement sous tous les rapports au 
moins aussi favorable que celui , aceordé ou à 
a.ccorder aux ressortissants, aux sociétés et 
aux produits du sol et de !'industrie du pays 
étranger Ie plus favorisé. 

Cet,te disposition ne portera pas atteinte 
aux dispositions en vigueur en Lithuanie en 
matière de la délivrance ou de Ja prorogation 
de visas ; ni aux droits de Ja ¼thuanie de 
refuser l'entrée ou Ie séjour prolongé aux per
sonnes qui seront jugées indésirables. 

Son Excellence 
Monsieur WILLEM L . F. C. Chevalier 

· DE RAPPARD, Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire des Pays-Bas, 
à Copenhague. 

2. Ce traitement sera accordé en tout ce 
qui concerne l'établis&ement des ressortissants 
et des sociétés néerlandais en Lithuanie ; 
l'exercice du commerce, de !'industrie et des 
professions ; ainsi qu'en tout ce qui concerne 
les affaires de commerce et de navigation, à 
l'égard de l'importation, de l'exportation et 
du transit, ; les droits et formalités de douane 
et les opérations commerciales ; Ie paiement 
des impöts. 

3. Les batiments néerlandais jouiront dans 
les pom, rivières et eaux territoriales de la 
Lithuanie d 'un traitement non moins favorable 
que celui accordé on à accorder aux batiments 
litbuaniens ou à ceux de la nation étrangère 
la plus favorisée, Ie Gouvernement litbuanien 
se réservant toutefois le droit de ne permettre 
l 'exercice du cabotage qu'aux batiments !ithua
niens. 

4. Le Gouvernement lithuanien s'engage en 
outre à concéder, à condition de réciprocité, 
Ie libre passage à travers la Lithuanie y com
pri.; les P.aux territoria.les, aux personnes, mar
chandises, batiments, voitures, wagons et envois 
postaux, venant des on destinés aux Pays-Bas, 
et à leur accorder en matière de facilités, frais, 
r estrictions etc. un traitement au moins aussi 
favorab!e que celui accordf\ ou à accorder aux 
personnPs, marchandises, batiments, voitures, 
wagons et envois postaux lithuaniens ou à. 
ceux d'_une autre nationalité, origine, impor
tation ou propriété plus favorisée. 

Cette disposition pour autant qu'cJle con
cern~ Ie libre transit de marchandise,, ne 
préjudiciera en rien aux prescriptions légales 
fUr Ie transit d 'armes et de provisions de 
guerre. 

5. Le Gouvernement lithuanien s'engage 
de plus à appliquer, à condition de réciprocité, 
les dispositions du présent arrangement aux 
Indes néerlandaises, au Surinam et au Curaçao, 
ainsi qu'aux produits du sol et de !'industrie de 
ces pays et à Jeurs ressortissants, sociétés et 
batiments. 

6. TI est bien entendu que les dispositions 
du présent arrangement n'accordent à aucune 
des parties contractantes aucun droit ou ne 
leur imposent aucune obligation dérogeant 
à une convention générale internationale à 
laquelle Ie Gouwrnement lithuanien ou le 
Gouvernement néerlandais ont adhéré ou 
adhéreront à l'avenir. 

7. Les Pays-Bas ne pourront par suite des 
dispositions préci.ées exiger les faveurs que 
la Lithuanie a accordées ou accordera à l'avenir 
à un des Etats Baltiques (Finlande, Esthonie, 
Lettonie) ou à ces trois pays, tant que ces a,van
tages n'auront été accordés à un état tiers. 

8. Les Pays-Bas ne pourront pas exiger 
les faveurs relatives aux communications, au 
trafic et au commerce de frontière qui pour 
des raisons locales, seraient accordées par la 
Lithuanie à des Etats limitrophes. 

9. Tout différend sur l'interprétation, l'ap
plication et l'exécution du prést>nt vrrange
ment qui n'a pu être résolue entre les Hautes 
Parties Contractantes par la voie diplomatique 
sera soumis à la Cour Permanente de J ustice 
Internationale. 

10. Les dispositions de eet arrangement 
seront mis à exécution Ie plus 1;öt possible dès 
que les formalités prescrites à eet égard par 
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les lois constitutionnelles des deux J>artie
contractantes auront été accomplies. L arrans 
gement continuera à être en vigueur jusqu 'à Ia 
conclusion entre les deux pays d'un traité 
définitif de commerce et de navigation, étant 
toutefois bien entendu que chacun<' des deux 
parties contra.ctantes aura la faculté de dénoncer 
Ie présent arrangement, qui alors demeurera 
exécutoire jusqu'à I'expiration de trois mois à 
partir de la date de dénonciation. 

Veuillez agréer, Votre Excellence, les assu
rances de ma très haute considération. 

. (signé) GALVANAUSKAS. 
Président du Goneeil, 

Ministre des Affaires Etrangères. 

Légation des Pays-Bas. 
NO, 17 H. 202. 

Kowno, Ie 10 juin 1924. 
Monsieur Ie Ministre, 

Les Gouvernements néerlandais et lithuanien 
désirant développer les relations commerciales 
entre les Pays-Bas et Ia Lithuanie, j'ai l'hon
neur d'informer Votre Excellence que Ie 
Gouvernement de Sa Majesté la Reine des 
Pays-Bas est disposé à garantir, à Ia réserve 
des restrictions exprimées aux paragraphes 
6 et 8 de Ia présente et à condition de réci
procité, aux ressortissants lithuaniens, aux 
sociétés lithuaniennes (anonymes et autres) 
commerciales, industrielles et financières, y 
compris les compagnies de navigation, et aux 
produits du sol et de !'industrie de la Lithuanie, 
dans Ie territoire néerlandais un traitement 
sous tous les rapports !IU mains au.si favorable 
que celui, accoraé ou à accorder aux ressor
ti0sants, aux sociétés et aux produits du sol 
et de !'industrie du pays étranger Ie plus 
favorisé. 

Cette disposition ne port.era. pa.s atteint<' aux 
dispositions en vigueur dans les Pays-Bas en 
matière de la délivrance ou de la prorogation 
de visas, ni aux droits des Pays-Bas de refuser 
l'entrée ou Ie séjour prolongé aux personnes qui 
seront jugées indésirableA. 

2. Ce traitemer,t sera accordé en tout ce 
qui concerne l'établissement des ret<sortissants 
et des sociétés lithuaniens aux Pays-Bas; 
I'exercise du commerce, de !'industrie et des 
professions, ainsi qn'en tout ce qui coacerne 
les affaires de commerce et de navigation, à 
l'egard de l'importation, de l'exportation et 
du transit ; les droits et formalitks de douane 
et les opérations commerciales ; Ie paiement 
des impöts. . 

3. Les bli.timents lituaniens jouiront dans 
les ports, rivières et eaux territoriales du 
Royaume des Pa-ys-Bas d'un traitement non 
moins favorab],3 que celui accordé ou ll. accorder 
aux batiments néerlandais ou à ceux de la 
nation étrang,oce la plus favorisée, Ie Gouverne
ment de la Reine se réservant toutefois Ie 
droit de ne permettre l'exercice du cabotage 
qu'aux batimAnts néerlandais. 

4. Le Gouvernement de la Reine s'engage 
en o·utre à concéder, à condition de réciprocité, 
Ie libre passage à travers les Pays-BPs, ycompris 
les caux territoriales, aux personnes, mar-

Son Excellence 
Momieur le Ministre des Affaire.~ Etran
gère.~, u Kowno. 

chandises, batiments, voitures, wagons et 
envois postaux, venant de ou destinés à. la 
Lithuanie, et à leur accorder en matière de
facilités, frais, reotrictions etc. un traitement 
au moins aussi favorable que celui accordé 
ou à. accorder anx personnes, marchandi~es, 
batiments, voitures, wagons et Pnvois .IJOStaux 
néerlandais ou à ceux d'une autre nat10nalité, 
origine, importation ou propriété plus favorisée. 

Cette disposition pour 1wt.ant qu 'elle C'JD

cerne Ie libre transit de marchandises, ne pré
judiciera en rien anx pre•criptions légales sur· 
Ie transit d'armes et de provisions de guerre. 

5. Le Gouvernement de la Reine s'engage
de plus à appliquer dans les Indes Néerlandaises, 
dans le Surinam et dans le Curaç"o, à. condition 
de réciprooité, les dispo~itions du frés~nt arran• 
Q:ement à la Lithnanie, ainsi qu aux produits 
de son sol et de son industrie et aux ressor
tissants, ,iux sociétés et aux biltiment-s lithu
aniens. 

6. Il est bien entendu que les dispositions 
du présent arrangement n'accordent à. aucune 
des parties contractantes aucun droit ou ne
leur imposent aucune obligation dérogeant 
à une convention générale internationale à, 
laquelle Ie Gouvernement de la Reine ou Ie
Gouvernement lithuanien ont adhéré ou ad
héreront à. l'avenir. 

7. Les Pays-Bas ne pourront par suite des: 
dispositions précitées exiger les faveurs que
la Lithuanie a accordé ou accordera à l'avenir 
à. un des Etats Baltiques (Finlande, Esthonie, 
LettoniE') ou à. ces trois pays, tant que ces avan
tages n 'auront été accordés à. un Etat tiers. 

·8. La Lithuanie ne pourra pas exiger les 
faveurs relatives aux communications, au 
trafic et au commerce de frontière qui pour 
des raisons locales, seraient accordées par les 
Pa:i,s-Bas à des Etats limitrophes. 

9. '['out difiérend sur l'interprétation, l'ap-· 
plication ou l'exécution du présent arrange-
ment qui r, 'a pu être résolu entre les Hautes 
Parties Contractantes par la voie diplorr a
tique sem soumis à la Cour Permanente de
Justice Internrtionale. 

10. Les dispositions de eet arrangement 
seront mises à. exécution Ie plus töt possible
dès que les formalités preserites à. <'Pt égard 
par les lois constitutionnelles des deux J>arties 
contractantes auront été accomplies. L a.rran
gement continuera ·à être en vigueur jusqu'à. 
Ia conclusion entre les deux pays d'un traité 
définitif de commerce et de navigation, étant 
toutefois bien entendu que chacune des deux 
parties contracta.ntes aura la fa.culté de dénon
cer Ie présent arrangement qui alors demeurera 
exécutoire jusqu'à l 'expiration de trois mois 
à. partir de IP date de dénonciat-ion. 

Veuillez agréer, Monsieur Ie Ministre, l'as
surance de ma plus haute considération. 

(signé) W. L. F. C. VAN RAPPARD. 

VERTALI G. 

Republiek Litauen. 
Minist.erie van 

Buitenlandsche Zaken. 
Kowno, 10 Juni 1024. 

Excellentie, 
1. Aangezien de Litausche en de Neder

landsche R.egeering de handelebetrekkingen 
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tusschen Lü.auen en Nederland wenschen te 
doen toenemen, heb ik de eer Uwer Excellentie 
mede te deelen, dat de Litausche Regeering 
bereid is, onder voorbehoud van de beperkingen, 
nedergelegd in de paragrafen 6, 7 en 8 dezer 
nota en op voorwaarde van wederkeerigheid, 
aan de Nederlandsche onderdanen, aan de 
Nederlandsche vennootschsppen (naam.looze 
en andere) op het gebied van handel, nijverheid 
en financiën, daaronde~ hegrepen de scheep
vaartmaatschappijen, en aan de voortbreng
selen van aen bodem en van de nijverheid van 
Nederland op het grondgebied van Litauen 
-eene behandeling te waarborgen, in alle op
zichten t-en minste even gunstig a.ls die, toege
staan of toe te staan aan de onderdanen, aan 
de vennootschappen en aan de voortbrengselen 
van den bodem en van d~ nijverheid van het 
meestbe11:unstigde vreemde land. 

De?.e bepaling zal geen afbreuk doen aan de 
in Litauen bestaande voorschriften ten aan1.ien 
van de verleening, of verlenging van visa, 
noch ar n de rechten van Litauen om personen, 
die ongewenscht zullen worden geacht, den 
toegang of h t verdere verblijf te weigeren. 

2. Deze behandeling zal worden toegestaan 
ten aanzien van al hetgeen betreft de vestiging 
vim Nederlandsche onderdanen en vennoot
schappen in Litauen, het drijven van handel, 
-de uitoefening der nijverheid en van beroepen, 
.alsmede voor al wat betreft handels- en scheep
vaartzaken; ten aanzien van den invoer, den 
uitvoer en den doorvoer, de douanerechten 
-en formaliteiten en de handelsverrichtingen, 
-de betaling van bcla~tingen. 

3. Nederlandsche vaartuigen zullen in · de 
havens, op de rivieren en in de ter.-itoriale 
wateren van Litauen eene behandeling g~nieten, 
niet minder gunstig dan die, toegestaan of 
toe te staan aan de Litausche vaartuigen of 
.aan die van de meestbegunsticrde vreemde 
natie. De Litausche Regeering behoudt zich 
evenwel het recht voor, de uitoefenin~ van 
de kust,aart elechts toe te staan aan LH.ausche 
vaartuigen. 

4. De Litausche Regeering verbindt zich 
bovendien, op voorwaarde van wederkeerig
heid, aan de personen, goederen, vaartuigen, 
voertuigen, spoorwagens en postzendingen, 
komende van of bestemd voor Nederland, vrijen 
,doortocht door Litauen, daaronder begrepen 
,de Litausche territoriale wateren, toe· te sta~n, 
en in zake van faciliteiten, kosten, beperkingen, 
enz. eene behandeling te verleenen, ten minste 
,even gunstig als die, toegekend of toe te kennen 
aan Litausche personen, goederen, vaartuigen, 
voertuigen, spoorwagens en postzendingen, of 
aan de personen, goederen, vaartuigen, voer
tuigen, spoorwagens en postzendingen eener 
.andere, meerbegunstigde, na.tionaliteit, dan 
wel herkomstig of ingevqerd uit of het E'igen
dom van een ancter land, dat te dezen aanzien 
gunstiger wordt behandeld. 

Deze bepaling zal, voor zoover zij betreft den 
vrijen d0orvoer van goederen, in niets afbreuk 
doen aan de wettelijke voorschriften nopens 

Z"ne EueUeruie 
den heer \vILLEM L. F. C. Ridder VAN 
RAPPARD, Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd .Minister der Nederlanden, 
te Kopenhagen. 

der doorvoer van wapenen en oorlogsbe
hoeften. 

5. De Litausche Regeering verbindt zich 
daarenboven, op voorwaarde va.n wederkeerig
heid, de bepalingen dezer overeenkomst toe 
w passen op Nederl•ndsch-Indië, Suriname en 
Curaçao, alsmede op de voortbrengselen van 
den bodem en van de nijverheid dezer landen 
en op hunne onderdanen, vennootschappen 
en vaartuigen. 

6. Het is wel verstaan, dat de bepalingen 
dezer overeenkomst aan geen der Verdragslui
tende Partijen eenig recht toekennen of haar 
eenige verplichting opleggen, welke inbreuk 
zou maken op eene algemeene inte1nationale 
overeenkomst, waartoe de Litausche Regeering 
of de Nederlandsche Regeering is toegetreden 
of in de toekomst zal toetreden. 

7. Nederland zal niet op grond van boven
staande bepalingen aanspraak kunnen maken 
op de gunsten, die Litauen heeft toegestaan 
of in de toekomst zal toestaan aan een der 
Baltische StPten (Finland, Estland, Letland) 
of aan deze drie landen, zoolang deze voor
deelen niet zullen zijn toegestaan aan een 
derden staat. 

8. Nederland zal geen aanspraak kunnen 
maken op de gunsten met betrekking tot de 
grensverbindingen, het grensverkeer en den 
greruhandel, welke om redenen van plaatse
lijken aard door Litauen aan aangrenzende 
staten zouden worden toegestaan. 

9. Elk geschil over de uitlegging, de toe
passing of de uitvoering dezer overeenkomst, . 
hetwelk niet langs diplomatieken weg tusschen 
de Hooge Verdragsluitende Partijen is kunnen 
worden opgelost, zal worden onderworpen 
aan het Permanente Hof van Internationale 
Justitie. 

10. De bepalingen dezer overeenkomst 
zullen zoo spoedig mogelijk, nadat de ter zake 
door de wett-en der beide Verdragsluitende 
Partijen voorgeschreven formaliteiten zullen 
zijn vervuld, ten uitvoer worden gelegd. De 
overeenkomst zal van kracht blijven tot de 
sluiting tusschen beide landen van een defi
nitief verdrag van handel en scheepvaart, met 
dien verstande evenwel, dat elk der beide Ver
dragsluitende Partijen de vrijheid zal hebben 
de ond3rhavige overeenkomst op te zeggen, 
in welk geval deze van toepassing zal blijven 
tot na afloop van drie maanden, te rekenen van 
den datum der opzeggin~. 

Gelieve, Mijnheer de Minister, de verzekering 
van mijne bijzondere hoogachting te aan
vaarden. 

(geteekend :) GALVANAUSKAS, 
Voorzitter van den Raad, Minister van 

Buitenlandsche Zaken . 

VERTALING. 

Gezantschap der 
Nederlanden. 

Kowno, 10 Juni 1924. 
Mijnheer de Mini,çter, 

Aangezien de Nederlandsche en de Litausche 
R egeering de handelsbeurekkingen tusschen 
Nederland en Litauen wenschen te doen toe
nemen, heb ik de eer Uwer Excellentie mede 
e deelen, dat de Regeering van Hare Majesteit 
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de Koningin der Nederlanden bereid is, onder 
voorbehoud van de beperkingen, nedergelegd 
in de paragrafen 6 en 8 dezer nota en op voor
waarde van wederkeerigheid, aan de Litausche 
onderdanen, aan de Litausche vennootschappen 
(naamlooze en andere) op het gebied van 
handel, nijverheid en financiën, daaronder be
grepen de scheepvaartmaatschappijen, en aan 
de voortbrengselen van den bodem en van de 
nijverheid van Litauen op het grondgebied 
van Nederland eene behandeling te waarborgen, 
in alle opzichten ten minste even gunstig als 
die, toegestaan of toe te staan aan de onder
danen, aan de vennootschappen en aan de 
voortbrengselen van den bodem en van de 
nijverheid van het meestbegunst,igde vreemde 
1 nd. 

Deze bepaling zal geen afbreuk doen aan de 
in Nederland bestaande voorschriften ten aan
zien van de verleening of verlenging van visa, 
noch aan de rechten van Nederland om per
sonen, die ongewenscht zullen worden geacht, 
den toegang of het verdere verblijf te weigeren. 

2. Deze behandeling zal worden toegestaan 
ten aanzien van al hetgeen betreft de vestiging 
van Litausche onderda-nen en vennootschappen 
in Nederland, het drijven van handel, de uit
oefening der nijverheid en van beroepen, 
alsmede voor al wi.t betreft handels- en scheep
vaartzaken; ten aanzien van den invoer, den 
uitvoer en den doorvoer, de douanerechten en 
formaliteiten en de handelsverrichtingen, de 
betaling van belastingen. 

3. Litausche vaartuigen zullen in de havens, 
op de rivieren en in de territoriale wateren 
van het Koninkrijk der Nederlanden eene 
behandeling genieten, niet minder gunstig dan 
die, toegestaan of toe te staan aan de Neder
landsche vaartuigen of aan die van de meest 
begunstigde vreemde natie. De Regeering der 
Koningin behoudt zich evenwel het recht voor, 
de uitoefening van de kustvaart slechts toe 
te staan aan Nederlandsche vaartuigen. 

4. De Regeering der Koningin verbindt 
zich bovendien, op voorwaarde van weder
keerigheid, aan de personen. goederen, vaar
tuigen, voertnigen, spoorwagens en postzendin
gen, komende van of bestemd voor Litauen, 
vrijen doortocht door Nederland, daaronder 
begrepen de Nederlandsche territoriale wateren, 
toe te staan en in zake '\an faciliteiten, kosten, 
beperkingen, enz. eene behandeling te ver
leenen, ten minste even gunstig als die, toege
kend of toe te kennen aan Nedcrlandsche per
sonen, goederen, vaartuigen, voertuigen, spoor
wagens en postzendingen of aan de personen, 
goederen. vaartuigen, voertuigen, spoorwagens 
en postzendingen eener andere, meer begun
stigde nationaliteit, dan wel herkomstig of 
ingevoerd uit of het eigendom van een ander 
land, dat te dezen aanzien gunstiger wordt 
behandeld. 

Deze bepaling w l, voor zoover 7.ij betreft, den 
vrijen doorvoer van ~oederen, in niets afbreuk 
doen aan de wettelijke voorschriften nopens 
den doorvoer van wapenen en oorlogsbehoeften. 

5. De Regeering der Koningin verbindt 
zich daarenboven, op voorwaarde van weder-

Zij nr.r Excellentie 
den Heer Minister van Buitenlandsche 
Zaken te Kowrw. 

19:!5. 

keerigheid, de bepalingen dezer overeenkomst 
in Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
toe te passen op Litauen, a.lsmcde op de pro
ducten van zijn bodem en van zijne nijverheid 
en op Litausohe onderdanen, vennootschappen 
en vaartuigen. 

6. Het is wel verstaan, dat de bepalingen 
dezer overeenkomst aan geen der Verdrag
sluitende Partijen eenig recht toekennen of 
haar eenige ·verplichting opleggen, welke in
breuk zou maken op eene algemeene inter
nationale overeenkomst, waartoe de R egeering 
der Koningin of de Litausche Regeering is 
toegetreden of in de toekomst zal toetreaen. 

7. Nederland zal niet op grona van boven
staande bepalingen aanspraak kunnen maken 
op de gunsten, die Litauen heeft toegestaan 
of in de toekomst zal toestaan aan een der 
Baltische Staten (Finland, E~tland, Letland) 
of aan deze drie landen, zoolang deze voor
deelen niet zullen zijn toegestaan aan een derden 
staat. 

8. Litauen zal geen aanspraak kunnen 
maken op de gunsten met betrekking tot de 
grensverbindingen, het grensverkeer en den 
grenshandel, welke om iedenen va.n plaatse
lijken aard door Nederland aan aangrenzende 
sta.ten zouden worden toegestaan. 

9. Elk geschil over de uitlegging, de toe
passing of de uitvoering dezer overeenkomst, 
hetwelk niet langs diplomatieken weg tusschen 
de Hooge Verdrag~luitende Partijen is kunnen 
worden opgelost, zal worden onderworpen 
aan het Permanente Hof van Internationale 
J ustitie. 

10. De bepalingen dezer overeenkomst 
zullen zoo spoedig mo&elijk, nadat de ter zake 
door de wetten der beicte Verdragsluitende Par
tijen voorgeschreven formaliteiten zullen zijn 
vervuld, ten uitvoer worden gelegd. De 
overeenkomst z9l van kracht bl~jven tot de 
sluiting van een definitief verdrag van handel 
en scheepvaart tusschen beide landen, met dien 
verstande evenwel, dat elk der beide Ver
dragsluitende Partijen de vrijheid zal hebben 
de onderhavige overeenkomst op te zeggen, 
in welk geval deze van toepassing zal blijven 
tot na afloop va.n drifl maanden, te rekenen van 
den datum der opzegging. 

Gelieve, Mijnheer eb Minister, de verzeke
ring van mijne bijzondere hoogachting te aan
vaarden. 

(getcekend :) W. L . F. C. VAN RAPPARD. 

28 April 1925. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de toetreding 
van Nederland tot het op 31 December 
1913 te Brus8el gesloten verdrag, be
treffende de instelling van een inter
nationale handelsstatistiek (Staatsblad 1914, 
n°. 258 en 1924, n°. 559). S. 170. 

WIJ WILHELMINA., ENZ. 
Gezien rlc wet van 20 December 1924 (Staats

blad n°. 559), houdende goedkeuring van de 
toetreding van Nederland voor het Rijk in 
Europa tot het bij do wet van 20 Juni 1914 
(Staatsblad n°. 258) goedgekeurde, op 31 De
cember J 913 te Brussel tusschen Nederland 
voor Nederlandsch-Indië, Duitschland, België, 
Bolivia, Chili, Columbia, Cuba, Denemarken, 
de Dominicaansche Republiek, Spanje, Frankrijk, 

22 
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Groot-Britannië, Guatemala, Haïti, Honduras, 
Italië, Japan, lifexico, Nicaragua, Noorwegen, 
Paraguay, Peru, P erzië, Portugal, Rusland, 
Siam, Zweden, Zwitserland en Uruguay gesloten 
verdrag, betreffende de instelling van een 
internationale handelsstatistiek ; 

Overwegende, dat Wij voor het Rijk in 
Europa tot genoemd verdrag zijn toegetreden 
en dat die toetreding overeenkomstig artikel 7 
van het verdrag op 11 Maart 1925 ter kennis 
is gebracht van de Belgische R egeering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergemelde toetreding te doen bekendmaken 

door de plaatsing van dit Besluit in het Staats
blad. 

· Een afdruk van den tekst van meergenoemd 
verdrag, met bijlage!', alsmede een Nederland
sche vertaling daarvan, zijn bij dit besluit 
gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 28ster> April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitge,g. 14 Mei l!l25.) 

CONVENTION concernant l'établissement d'une 
statistique commerciale internationale. 

Les Gouvernements d'Allemagne, de Bel
gique, de Bolivie, rlu Chili, de Colombie, de 
Cuba, du Danemark, de la République Do
minicaine, d'Espagne, de France, de Grande
Breta~ne. de Guatémala, de Haïti, de Hon
duras, d'Italie, du Japon, du Mexique, de 
Nicaragua, de Norvège, du Paraguay, des 
Pays-Bas pour les Indes Néerlandaises, du 
Pérou, de Perse, du Portugal, de Russie, du 
Siam, de Suède, de Suisse, de l'Uruguay, ayant 
reconnu l'utilité de prendre des mesures propres 
à faciliter la comparaison des diverses statisti
ques commercia les, 

Les soussignés, à ce dûment autorisés, sont 
convenus de ce qui suit : 

Art. I. Les Etats contractants décident 
d'établir, en dehors de la statistique commer
ciale publiée par chaque pays, une statistique 
spéciale basée sur une nomenclature commune 
groupant, en un nombre restreint de catégories, 
les marchandises importées et exportées, avec 
l'indication de la valeur et, autant que possible, 
du poids. 

Art. II. Les Etats contractants déclarent 
adopter à eet effet la nomenclature commune 
dont Ie texte est annexé à la présente Con
vention. 

Art. III. En vue d'assurer la publioation 
de la statistique spéoiale visée à l'article I , les 
Etats contraotants soi:tt d'aooord pour créer 
à Bruxelles un Office international sous le titre 
de BUREAU INTERNATIONAL DE STATISTIQUE 
COMMERCIALE. 

Art. IV. Le Bureau international est c],iargé 
de réunir. de ooordonner et de publier les 
r enseignements statistiques qui lui sont fournis 
par les Etats contractants relativement à leur 
commerce d'importation et d'exportation. 
Ces Etats s'engagent à mettre Ie Bureau en 

poesess1on de toutes les indioations nécee.saires 
pour établir la statistique spéciale dont il est 
quaestion à l 'article I. 

La publication de cette statistique sefera dans 
un organe intitulé : BULLETIN DU BUREAU 
INTERNATIONAL DE STA'.l'ISTIQUE COMMERCIALE. 

Art. V. Le Bureau international, <lont les 
frais sont supportés par les Etats contractante, 
est plaoé sous la haute direction du Gouverne
ment belge et fonctionne sous sa surveillance. 

Art. VI. Un Règlement, annexé à la 
présente Convention et ayant la même force 
·obligatoire que qelle-oi, détermine l'organisa
tion du Bureau international et fixe la part 
d'intervention de chacun des Etats contractants 
dans les frais occasionnés par Ie fonctionnement 
dudit Bureau. 

Art. VII. Les Etats et oolonies qui n'ont 
·point pris pnt à la présente Convention seront 
·admis à y aocéder ultérieurement. 
· L'accession sera not,ifiée par écri t au Gou ver
nement belge qui la fer~ connaîtrn à tous les 
Etats contraotants. L'accession emportera de 
plein droit adhésion à toutes les clau~es stipu
lées dans la présente Convention et elle sortira 
ses effets à partir du l er janvier de l'année 
suivante. 

Art. VIII. La présente Convention sera 
ra tifiée ; les ratifications en seront déposées 
au ~'linistère des Affaires Etrangères à Bru
xelles Ie plus töt possible et, en tous cas, avan~ 
Ie ler juillet 1914. 

Elle deviendra obligatoire à eet.te date et 
elle restera en vigueur pendant sept ans. 

Si, douze mois avant l'expiration des sept 
premières années, la présente Convention n'a 
pas été dénonoée, elle subsistera pendant un 
·nouveau terme de sept années et amsi de suite 
de sept en sept ans. 

La dénonciation serP adressée au Gouverne
ment belge qui aura à consulter les autres 
Gouvernements sur les conditions dans les
quelles la Convention resterait exécutoire entre 
eux. 

Art. IX. Il est entendu que douze mois 
avant l'expiration de chaque période septen
nale, chacun des Etats contraotants aura la 
faculté de provoquer, par l'intermédiaire du 
Gouvernement belge, la réunion d'une Con
férence en vue de disout.er toutes propositions 
relatives à la comparaison des difiérentes statiE
tiques commeroiales. 

En foi àe quoi, les Plénipotentiaires respec
tifs ont signé la présente Convention. 

Fait à Bruxelles, le trente-un décembre 
mil neuf cent treize. 
Pour l'Allemagne: 

Signé: Prinz v. HATZFELD TRACHENBERG. 
Pour la Belgiqiie : 

Signé : Bon. CAPELLE. 
J. JANSSENS. 
H. SILLEVAERTS. 
R . CAMPEN. 

" GOFFART. 
Pour la Bolivie : 

Signé : JOAQUIN DE LEMOINE. 
Pour le Chili : 

Signé : FRITZ HoCHHELVIER. 
,, LUIS ILLANES GUERRERO. 

Po·ur la ColombiP. : 
Signé: C. RODRIGUEZ MALDONADO. 
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Pour Cuba: 
Signé : A. DIAZ DE VILLA.R. 

Pour le Danemark et ses possessions et colonies : 
Signé : W . GREVENKOP CASTENSKIOLD. 

Pour la R publique Dominicaine : 
Signé : ,ÎOSEPH PENSO. 

Pour l'Espagne: 
Signé: MARQUÉS DE FAURA. 

Pour la France : 
Signé: A. KLOBUKOWSK.I. 

Pour la GraruJe-Brel-a{lne: 
Signé : F. H. VILLIERS. 

Pour le Gv,atémala : 
Signé: JosÉ M. LARDIZABAL. 

Pour Haïti: 
Signé: Dr. A. RrnoUL DE PESC'AY. 

Pour le Hondura11 : 
Signé : H. JALHAY. 

Pour l'Italie et les colonies : 
Signé : COSTA. 

Pour le Japon : 
Signé: KEIZIRO NABESIIIMA. 

Pour le J.1 exique : 
Signé : CARLOS PEREYRA. 

Pour le Nicaragua: 
Bigné : LÉON V ALLEZ. 

Pour la Norvège. 
Signé: F. HAGERUP. 

" A. N. KIAER. 
Pour le Paraguay : 

Signé : G. DU MONCEAU. 
Pour les Jnà,es Néerlandaises: 

Signé : H. v. WEEDE. 
Pour le Péro·u : 

Signé : CARLOS LARRABURE Y ÜORREA. 
Pour la Perse : 

Signé: M. MAIDWUD KHAN. 
Pour le Portugal : 

S igné: A. M. ALVES DA VEIGA. 
Pour la Russie : 

Signé : KoUDACHEFl'. 
Pour le Siam : 

Signé: WILLIAM J. ARCHER. 
Pour la Suède : 

Signé: F. DE KLERCKER. 
Pour la Suisse : 

Signé: JULES BOREL. 
L BUSER. 

" T. GEERING. 
Pour l' Uruguay : 

Signé: ALBERTO GUANI. 
Pour copie conforme : 

Le Président de la Oonffrence, 
Bon. CAPELLE. 

Certifié par Ie Secrétaire Général . 
du Mini stère des Affaires Etrangères de Belg1q ue, 

Bon. v AN mrn ELST .. 

Annexe à la Convention. 
(Art. II). 

NOMENCLATURE COMMUNE DES MAR
CHANDISES. 

I. - Animaux vivants. 
1. Espèce chevaline. 
2. Espèce bovine. 
3. Espèce ovine. 
4. Espèce caprine. 
5. Espèce porcine. 
6. Volaille. 
7. Tous autres animaux vivants (non com

pris les pois,•ons ni les crustads vivants). 

II. - Obiets d'alimentation et boissons. 
8. Viandes fraîches. 1 

9. Volaille morte et gibier mort. 
10. Viandes préparées ou _conservée~ (Y com

pris le lard, la volaille et le g,bier con
servés ). 

ll. Graisses comestibles. 
12. Margarine et beurres artificiels. 
13. Lait. 2 

14. Beurre. 
15. Fromages. 
16. Caviar. 
17. Poissons, crustacés et coquillages. 
18. <Eufs de volaille et de gibier. 
19. Mie!. 

Céréales: 
Froment. 
Seigle. 
Orge. 
Avoine. 
Maïs. 

20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. Autres céréales (y compris l'épeautre et le 

méteil). 
26. Riz. 
27. Farines de céréales. 
28. Autres produits de la meunerie. 
29. Malt. 
30. Pates alimentaires. 
31. Légumes frais. 

Légumes secs : 
à cosse. 3 

autres. 
Pommes de terre. 

32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 

Fruits (y compris les fruits secs). 
Café (y compris le café torréfié). 
Cacao brut. 

45. 
46. 
47. 

Cacao préparé (y com-pris le chocolat). 
Thés. 
Sucres bruts et raffinés. 
Epices. • 
Huiles végétales. 6 

Sel. 
Autres objets d'alimentation (comprenant 

notamment les conserves de produits 
végétaux). 

Vins. 
Bières. 
Boissons SJ>iri tueuses ( esprit-de-vin, 

eaux-de-me, liqueurs, etc.). 
48. Eaux de source et eaux rn.inérales na

turelles ou artificielles, gazeuses ou non. 
49. Autres boissons (jus de citron et d'orange, 

limonades, etc.). 
III. - Matières brutes ou simplement préparées. 

50. Peaux brutes, salées, tannées en cntUe 
et pellcteries brutes. 

51. Ivoire. 
52. Os et cornillons. 
53. Engrais (y compris les engrais chimiqués). 
54. Poils et plumes. 
55. Plantes vivantes et fleurs naturelles. 

1 Y compris les viandes congelées. 
2 Le lait condensé et Ie lait en poudre ren

trent aussi dans cette catégorie. 
• Pois, fèves, lentilles, etc., décortiqués, 

égrugés, etc. 
4 Comprenant notamment Ie poivre, Ic pi

ment Ie safran, Ja vanille et la cannelle. 
6 È:uiles alimentaires 011 non, à l'exception 

des huiles essentielles. 

22* 



1925 

56. 

57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 

68. 

69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 

85. 
86. 
87. 
88. 

89. 
90. 
91. 

92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 

98. 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

105. 
106. 
107. 

108. 
109. 
110. 
lll. 
112. 
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R écoltes et fourrages (y compris les bet-
teraves fourragères). 

Son. 
Tourteaux. 
Houblon. 
Betteraves à sucre. 
Graines. 
Caoutchouc. 
Résines, gommes et cire végétale. 
Tabacs. 
Bois de toute espèce, même sciés. 
Charbon de bois. 
Bois de t einture, écorces à tan et aut res 

matières colorantes et tannantes. 
Pates de bois. 
Minerais : 

de cuivre. 
de fer. 
de plomb (même argentifères). 
de zine. 

de manganèse. 
d 'étain. 

autres. 
Métaux communs : 

Aluminium. 
Cuivre. 
Etain. 
Fer et acier. 
Nickel. 
Plomb. 
Zine. 
autres. 

Pierres précieuses et demi-J?récieuses 
brutes ou simplement taillees, mais 
non montées (y compris le corail et les 
per les fines ). 

Marbres et albatre. 
Autres pierres. 
Huiles minérales et leurs dérivés. 
Charbons minéraux, même carbonisés ou 

agglomérés. 
Chaux. 
Ciment. 
Soufre. 
Textiles: 

Laine. 
Soie. 
Coton. 
Jute. 
Chanvre et !in. 

Ramie, hennequen et autres fibres 
textiles. 

Autres matières. 

IV. - Produits fabriqués . 
Amidon. 
Savons. 
Bougies, cierges et chandelles. 
Parfumeries et cosmétiques. 
Couleurs, teintures et vernis. 
Produits chimiques (y compris les alcools 

ne servant pas comme boissons). 
Médicaments composés. 
Cigares et cigarettes. 
Autres tabacs (y compris les extraits de 

tabac). 
Pelleteries préparées et ou vrées. 
Cuirs et peaux préparés. 
Chaussures de peau. 
Gants de peau. 
Autres ouvrages en peau. 

Fils: 

113. 
114. 
115. 
116. 
117. 

118. 

119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

124. 

125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 

135. 
136. 
137. 
138. 
139. 
140. 

141. 

142. 
143. 
144. 
145. 
14-6. 
147. 
148. 

149. 

150. 
151. 
152. 
153. 
154. 
155. 
156. 

157. 

158. 
159. 
160. 
16). 

de laine. 
de soie naturelle ou artificielle. 
de coton. 
de jute. 
de chanvre, de !in, de ramie et d'autres 

fibres textiles. 
Cordages. 
Tissus: 

de laine. 
de soie naturelle ou artificielle. 
de coton. 
de jute. 

de chanvre, de !in, de ramie et d'autres 
fibres textiles. 

Broderies, dentelles, passementeries et 
tulles brodés. 

Bonneterie. 
Chapeaux ornés pour dames (modes). 
Chapeaux autres de toute espèce. 
Lingerie. 
Vêtements pour femmes. 
Vêtements pour hommes. 
Autres objets confectionnés. 
Ouvrages en caoutchouc de toute espèce. 1 

Meubles en bois. 2 

Autres ouvrages en bois. 
Papiers: 

de tenture. 
autres et carton. 3 

Ouvrages en papier et en carton. 
Livres et musique gravée on imprimée. 
Autres produits des a.rts graphiques. 
Ouvrages en marbre, en platre, en ciment 

et en pierre. 
Tuiles, briques, carreaux, tuyaux, autres 

qu'en faience ou en porcelaine. 
Fa.ïences et J?Orcelaines. 
Autres potenes. 
Glaces. 
Verres de vitrage. 
Gobeleterie (verre creux). 
Autres verreries. 
Fer et acier simplement battus, étirés 

ou laminés. 
Autres ouvrages en fer et en acier. 
Ouvrages: 

en aluminium. 
en cuivre. 
en étain. 
en nickel. 
en plomb. 
en zine. 

Bijouterie, orfèvrerie et articles simi
laires en métaux précieux. 

Bijouterie autre, même dorée, argentée, 
nickelée, etc. 

Locomotives et t enders de locomotives. 
Locomobiles. 
Machines et a ppareils électriq ues. 
Machines motrices ( autres que locomo-

tives, locomobiles et machines électriques), 
chaudières à vapeur, turbines, pompes, 
etc. 

1 Sont compris parmi les Ouvrages en caout
chouc, les chaussures, les tissus et les vête
ments en caoutchouc, ainsi que les bandages 
de roues de toute espèce. 

2 Les meubles autres qu'en bois suivent Ie 
régime des ouvrages, suivant la matière. 

3 Les cahiers lignés sont à considérer,comme 
ouvrages en papier. 
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162. 
163. 

164. 

165. 

166. 
167. 

168. 
169. 

170. 
171. 
172. 
173. 
174. 
175. 
176. 
177. 
178. 
179. 

180. 
181. 
182. 

Machines-outils. 
Machines à tisser, à apprêter, à blanchir, 

à imprimer, à teindre les étoffes, les 
rubans, etc., machines à carder, à 
peigner, à sérancer, à filer, mé.iers 
a broder et autres machines pour l'in
dustrie textile. 

Machines à coudre, à broder et à tricoter, 
à la, main ou à pédales. 

Machines pour fafüiq nes et raffineries 
de sucre, pour distilleries, viniiigreries, 
brass"!ries et malteries. 

Machines agricoles .. 
Autres machines et mécamques et 

pièces détachées. 
Outils. 1 

Voitures et wagons pour chemins de fer 
et tramways. 2 

Voitures automobiles. 
Motooycles et autres véhicules de l'espèce. 
Vélocipèdes. 
Tous autres véhicules. 3 

Navires et bateaux. 
Instruments de musique. 
Instruments et appareils soientifiques. 
Horlogerie et fournitures d'horlogerie. • 
Armes et munitions. 
Poudre à tirer et autres produits ex-

plosibles. 
Allumettes. 
Tous autres produ.its fabriqués. 
Objets d'art et de oolleotion. 

V. - Or et argent non ouvrés et monnaies d'or 

183. 
184. 
185. 
186. 

et d' argent. 
Or non ouvré. 5 

Argent non ouvré. 5 

Monnaies d'or. 
Monnaies d'argent. 

Annexe à la Convention. 
(Art. VI.) 

RÈGLEMENT D'ORGANISATION dit bureau 
international de statistique commerciale. 

En exéoution de l'article VI de la Conven
tion en date de ce jour, les Etats contraotants 
adoptent le Règlement ei-après concernant 
l'organisation du Bureau international de 
Statistique co=erciale, créé en vertu de 
l'article III de ladite Convention. 

Attributions. 
Art. I. Le Bureau international a pour 

mission: 
a. De coordonner les renseignements que lui 

transmettent les Pays contractants aux fins 
visées par la Convention et de les publier 
d'ap1ès la Nomenclature· commune adoptée en 
vertu dt> l'article II de ladite Convention ; 

1 Cette rubrique ne comprend que le~ outils 
employés à l'exercice de professions manuelles, 
à l'exclusion des machines-outils. 

2 Y compris les fourgons et wagonnets de 
toute sorte. 

3 Y compris les aéronefs. 
• Les montres et fournitures pour montres 

rentrent dans cette oatégorie. 
5 Y compris les lingots, la poudre, les barres 

et les débris. 

b. De préparer éventuellement les travaux 
des Conférences dont la réunion serait décidée 
conformément à l'article IX de la Convention. 

Publications. 
Art. II. Le Bulletin du Bureau international 

de Statistique commerciale, publié en vertu de 
l'article IV de la Convention, est annuel. 

Art. III. Le format du Bulletin et les 
tableaux y contenus sont conformes aux mo
dèles annexés au présent Règlement d'orga
nisation. 

Art. IV. Le Bulletin est rédigé en langue 
française. 

Les valeurs sont indiquées en francs et les 
poids d'après Ie système métrique. 

Le Bureau internationR.1 oonserve des droits 
exclusifs quant à la propriété de ses publi
cations. 

Art. V. En vue de l'élaboration du Bulletin, 
chaoun des Pays contractants fait parvenir 
au Bureau international, le plus töt possible 
et au plus tarden novembre, les renseignements 
statistiques relatifs à l'année précédente. 

Ces renseignements sont consignés dans des 

{
ormulaires fournis aux différents Etats par 
e Bureau international et conformes aux 
modèles annexés au présent Règlement d'or
ganisation. 

Dans Ie cas ou les marchandises ne peuvent 
pas être classées dans l'une ou l'autre des ru
briques de la nomenclature commune. il y a 
lieu d'indiquer - dans les /ormulo.ires - Ie 
numéro d'ordre de la rubrique relative, dans 
chaque catégorie, aux marchandises non olas
sées, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet d'une 
rubrique spéciale. 

Art. VI. Le Bulletin publié par le Bureau 
international est distribué aux Gouvernements 
contractants proportionnellement à leur part 
d'intervention dans les frais de l'instit,ution 
et ce sur la base de dix exemplaires par unité 
de cent francs. 

Les exemplaires supplémentaires qui seraient 
réclamés par lesdits Gouvernements pourront 
leur être fournis par Je Bureau international 
d'après un barême à déterminer. La demande 
doit en être faite lors de l'envoi des renseigne
ments visés à l'article V du présent Règlement. 

Les conditions de la vente du Bulletin aux 
Etats non oontractants et aux pa-rticuliers 
seront réglées par Ie Bureau international. 

Art. VII. Chaque Etat contractant envoie 
directement au Bureau international deux 
exemplaires de la publication annuelle relative 
à Ja statistique de son co=erce extérieur. 

Personnel. 
Art. VIII. Le personnel du Bureau inter· 

national est nommé par les soins du Gouver
nement beige. 

Art. IX. Le Gouvernement beige est chargé 
de prendre Jes mesures utiles pour Ie fonction
nement du Bureau international, en restant 
dans · Jes limites tracées par la Convention et 
par le présent Règlement. 

Il fait les avances de fonds nécessaires et 
veille à la marche régulière de l'institution. 

Budget. 
Art. X. Afin de déterminer équitablemem 

la part contri]:mtive des Etats contractants 
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dans les dépenses annuelles du Bureau inter
nationaJ, ces Etats sont répartis en six classes 
correspondant à l 'importance de leur com
merce spécial respectif, savoir : 

lre classe : plus de 4 milliards de francs ; 
2e classe : plus de 3 milliards jusq1J.'à 4 

milliards de francs ; 
3e classe : plus de 2 milliards jusqu'à 3 

milliards de francs ; 
4e classe : plus de 1 milliard jusqu'à 2 

milliards de francs ; 
5e classe : plus de 500 millions jusqu'à 1 

milliards de francs ; 
6e classe : 500 millions de francs et moins. 
Art. XI. Les parts contributives des Etats 

contractants dans Ie budget des dépenses 
fixées approximativement à- trente-cinq mille 
francs par an, sont établies, pour toute Ia 
durée de la Convention, de la manière suivante : 

lre classe ______ 1,200 francs ; 
2e classe ______ l,100 francs; 
3e classe ______ 1,000 francs ; 
4e classe ______ 900 francs ; 
5e classe ______ 800 francs ; 
6e classe ______ 700 francs . 

Le paiement des cotisations échéant aux 
Parties contractantes s'effectue entre les mains 
du Ministre des Affaires Etrangères de Belgique 
ou de son déléaué, dans le courant du premier 
trimestre de cÎiaque exercice et en monnaies 
ayant cours léga.l en Belgique. 

Art. XII. Les sommes provenant de la 
vente du Bulletin par Ie Bureau international 
sont versées au Budget des recettes. 

Art. XIII. Les Etats qui se retireraient de 
la Convention perdent leur droit de copropriété 
dans le fonds commun. 

Art. XIV. En cas de dissolution, Ie fonds 
commun sera liquidé entre les Etats contra.o
tants, proportionellement aux parts contri
butives déterminées par l'article XI du présent 
Règlement. 

Art. XV. L'excédent éventuel du budget 
d 'un èxercice est reporté au budget de I'exeroice 
suivant. 

Le cas échéant, les excédents servent à 
constituer un fonds de réserve destiné à parer 
aux dépenses imprévues. 

Art. XVI. Un rapport sur Ia gestion finan
cière du Bureau interna-tional et la marche 
des travaux est adiessé chaque année aux 
Gouvernements contractants. 

Fait à Bruxelles, le trente-un décembre mil 
neuf cent treize. 
Pour l'Allemagne: 

8igné : Prinz V. HATZFELD TRACHENBERG. 
Pour la Belgique : 

Signé : Bon. CAPELLE. 
J. JANSSENS. 
H. SII,LEV AERTS. 
R. CAMPEN. 

,, GOFFART. 
Pour la Bolivie : 

Signé: JOAQUIN DE LEMOINE, 

Pour le Ghili : 
Signé : FRITZ HOCHHEIMER. 

,, LUIS ILLANES GuERRERO, 
Pour la Golombie : 

Signé : C. RODRIGUEZ MALDONADO. 
Pour Guba: 

Signé: A. DIAZ DE Vrr,LAR. 
Pour le Danemark et ses possessions et colonies : 

Signé : W. GREVENKOP CASTENSKIOLD, 
Pour la R publique Dominicaine : 

Signé : JOSEPH PENSO. 
Pour l' Espagne : 

Signé: MARQUÉS DE FAURA. 
Pour la France : 

Signé : A. KLoBUKOWSKI. 
Pou.r la Grande-Bretagne : 

Signé : F. H . VILLIERS. 
Poiir le G-uatémala : 

Signé : JOSÉ M. LARDJZABAL. 
Pour Haïti: 

Signé : Dr. A. RrnouL DE PESCAY. 
Pour le Honduras: 

Signé: H. JALHAY. 
Pour l' I talie et les colonies : 

Signé : COSTA. 
Pour le Japon : 

Signé: KEIZIRO NABESHIMA. 
Pour le Mexique: 

Signé : CARLOS PEREYRA. 
Pour le Nicaragua: 

Signé : LÉON V ALLEZ. 
Pour la Norvège. 

Signé: F. HAGERUP. 
" A. N. KIAER. 

Pour le Paraguay : 
Signé: G. DU MONCEAU. 

Pour les Jndes Néerlandaises ·: 
Signé : H. v. WEEDE. -

Pour le P rou : 
Signé : CARLOS LARRABURE y CORREA. 

Pour la Perse : 
Signé: M. MAHMOUD KHAN. 

Pour le Portugal : 
Signé : A. M. ALvEs DA VEIGA. 

Pour la Russie : 
Signé : KOUDACHEFF. 

Pour le Siam : 
Signé: WILLIAlll J. ARcHER. 

Pour la Suède : 
Signé: F . DE KLERCKER. 

Pour la Suisse : 
Signé : JULES BOREL, 

l. BUSER. 
" T. GEERING, 

Pour l' Uruguay : 
Signé: ALBERTO GuANI. 

Pour copie conforme : 
Le Président de la Gonf érence, 

Bon. CAPELLE. 

Certifié par Ie Secrétaire Général 
du Ministère des Affaires Etrangères de Belgique 

Bon. VAN DER ELST. 
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INOM, ____ __ P_A_ Y_s _______ _ 
(1) 

Annexe 
au Règlement d'Organis..tion 

(Art. 5) 

Formulaire A. 
RELEVÉ DES IMPORTATIONS ET DES EXPORTATIONS. 

COMMERCE SPÉCIAL. 

IMPORTATIONS. 

MARCHAN DI SES Indiquer d'après Ja nomenclature commune : 

Numéro statistique: Désignation (3) la catégorie Ie n°. d'ordre de la rubrique 

(2) -·--···-.. ·-·-···--·-········ 
(4) (5) 

POIDS VALEUR 

NOMBRE 100 --·- francs OBSERVATIONS 

____l6) (7) 
kilogra=es 

(8) (9) (10) 

IMPORTATIONS TOTALES. 
1 1 

EXPORTATIONS. 

MARCHANDISES Indiquer d'après la nomenc]ature commune: 

Numéro statistique : 1 Désignation (3) la catégorie I Ie n° d'ordre de la rubrique 
(2) 

1 (*) (4) (5) 

E 
PO IDS VALEUR 

100 ----- francs OBSERVATIONS 
kilogrammes 

6) (7) (8) (9) (10) 

EXPORTATIONS TOTALES. 1 
(*) A remplir seulement lorsque la désignation des marohandises n'est pas la même à l'exportation qu'à l'importation. 
(1) Indication du vays qui fournit les renseignements faisant l'objet du présent relevé. 
(2) Numéro statist1que attribué aux marchandises dans Ie Tableau du commerce extérieur du pays qui fournit les renseignements 

faisant l'obJet du présent relevé. 
(3) Dénomination te!le qu'elle existe dans Ie Tableau du commerce extérieur du pays qui fournit les renseignements faisant l 'objet 

du présent relevé. 

NJ 
00 

.... 
~ 



(4) 

(5) 

(6) 
(7) 

(8) 
(9) 

(10) 

......_ 

(1) 
(2) 

(3) 
(4) 

(5) 

Indiquer en chi{ires celle des cinq grandes catégorie..• de Ia nomenclature 
faisant l'objet u présent relevé. 

commune dans laquelle rentrent les marchandises 

commune dans laquelle rentrent les marchandises 
peuvent pas être classées dans l'une ou l'autre des 
ordre de la rubrique relative, dans chaque catégorie, 
ne rubrique spéciale. 

Indiquer en chifjres Ie numéro d'ordre de la rubrique de Ia nomenclature 
faisant l'objet du présent relevé. Da,ns le cas 011 les ma.rchandises ne 
rubriques de la nomenelature commune, il y a. lieu d'indiquer Ie numéro d' 
aux marchandises non classées, c'est-à-dire qui ne font pas l'objet d'u 
A remplir uni9uement pour la catégorie I. Animaux vivants, à l'exceptio 
A remplir uniquement par les pays dont l'unité de poida est autre que Ie 
en tête de la colonne. 

n de la rubrique n°. 7: Tous autres animaux vivants. 
kilogramme. Indiquer éventuellement cette unité 

A remplir uniquement pa.r les pays dont l'unit de poida est le kilogra mme. 
A remplir uniquement par les pays dont l'unité de valeur est autre que Ie f 
de la colonne, en speoifiant s'il s'agit de valeur or, argent ou papier. 

ranc. Indiquer éventuellement cette unité en tête 

A remplir uniquement par les pays dont l'unité de valeur est le franc. 

PAYS 

NOM: 
POPULATION : 

-----··-" Habitants '-·-·-···--
A la date du : --·-

----- (1) 

ANNÉE 191_ 
---

RELEVÉ DES IMPORTATIONS TOTALES ET DES 
--- --

COMMERCE SPÉCIAL. 

IMPORTATIONS TOTALES . 

POIDS VALEUR 

1 

100 kilogr. 

1 

francs . 
(2) (3) (4) (5) (2) 

1 

1 

Annexe 
au Règlement d'Organisation 

(Art. V). 

Formulaire B. 

EXPORTATIONS TOTALES. 

E4PORTATIONS TOTALES 

POIDS 

1 

100 k.ilogr. 

(3) 

VALEUR 

(4) 

francs 

(5) 

Indication du pays qui fournit les renseignements faisant l'objet du 
A remplir uniquement par les pays dont l'unité de poids est autre que le 
en têtre de la colonne. 

présent relevé. 
lcilogramme. Indiquer éventuellement cette unité 

A remplir uniquement par les pays dont l'unité de poids. est le kilogr 
A remplir uniquement par les pats dont l'unité de valeur est autre que le 
de la colonne, en spécifiant s'i s'agit de valeur or, argent ou papier. 
A remplir uniquement par les pays dont l'unité de va,leur est le franc. 

amme. 
franc. Indiquer éventuellement cette unité en tête 

---

... 
co 
t-o 
C11 

N) 

00 
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IMPORTATIONS. ANNÉE 191 . EXPORTATIONS. (Art. III). 

OATÉGORIES OATÉGORIES 

I II III IV V I II III IV V 
Matières Oretargent Matières Oretargent 

en Animaux Objets brutes ou Produits non ouvrés en Animaux Objets brutes ou Produits non ouvrés >< TOTAL >< TOTAL 

~ 
d'alimen- simple- et mon-

~ 
d 'alimen- simple- et mon-

vivants tation et ment pré- fabriqués naies d'or vivants tation et ment pré- fabriqués naies d'or 
boissons parées et d'argent boissons parées et d'orgent 

Poids Va- Poidsl Va- Poids Va- Poids Va- Poidsl Va- Poids Va- Poids Va- Poidsl Va- Poids Va- Poidsl Va- Poidsl Va- Poids Va-
leur leur leur leur leur leur leur leur leur leur leur leru 

~ 
.., ., 

~ 
.., ., 

~ ~~ ~ 
.., ., 

~ 
.., ., 

i 
.., ., ., .., ., 

i ~~ ~ .., "' ., .., "' ~ 
.., ., ., .., ., 

~ :';!~ ~~ :';! ~ :';! ~ :';! ~ 
.., 
~~ :';! ;,l ~ 

_.., 
~~ ~ ~;,l ~ !: ~ !: ~ ~~ ~ ::.n~ !: ~~ ~l !: ~! ~! ~.t !: ~! ~~ ~! !: ~! ~! !: ~l ~ -- C C C, C 

~ C C ~ C C ~ E.. -- E.. E.. --E.. E.. E-, E-, E., 

l 1 
2 2 
3 3 
4 4 
5 5 
6 6 
7 7 
8 8 
9 . 9 

~ a ., ., 
TABLEAU N°. 2. RÉSUMÉ PAR MARCHANDISES des importations et des exportations d'aprés les 186 rubriques de la nomendature commune. 

COMMERCE SPÉCIAL - ANNÉE 19 ... 

I. ANIMAUX VIVANTS. I. ANIMAUX VIVANTS I. ANIMAUX VIVANTS. I. ANIMAUX VIVANTS. 
Espèce chevaline. 2. Espèce bovine. 3. Espèce ovine. 4. Espèce caprine. 

Importations Exportations 1 Importations I Exportations Importations Exportations Importations Exportations 
PAYS 

Poids lv aleur Poids !Valeur PAYS Poids [valeur I Poids !valeur 
PAYS 

Poids lv aleur 
PAYS 

Poids Valeur Poids Valeur Poids Valeur 

1 1 1 
1 - -·-· L, ___ Ah ..-11.1,\ k>onnes\ Mille ITonnesl Mille ITonnes Mille 1 IT ,mnes Mille ITonnes Mille 

TABLEAU-No. 3. ........ _,. francs francs francs 

RÉSUMÉ PAR PAYS des importat· 61 Graines 
d'après les 186 rubriques de la nome~~::', et des exportations 62 Caoutcho0uo· · · · · · · 

1=ure commune. 

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~:::~~!3: R~-~-s~-0~

8

, gom~e~ ~t ~ir~ .;.égét~l~ 



---------~u u MMERCE SPECIAL. - ANNÉE 19L...:. 

ALLEMAGNE 

MARCHANDISES 

I. - Animaux vivants. 

1 Espèce chevaline . 
2 Espèce bovine . . 
3 Espèce ovine 
4 Espèce caprine 
5 Espèce porcine . 
6 Volaille . . . . 
7 Tous autres animaux vivants 

(non compris les poissons ni les 
cruswcés vivants) . . . ... 

TOTAL 

II. - Objets d' alimentation et boissons 

8 Viandes fraîches 
9 Volaille morte et gibier mort . 

10 Viandes préparées ou conservées 
( y compris le lard, la volaille et le 
gibier conservés) . . . . . . . 

11 Graisses comestibles 
12 Margarine et beurres artificiels 
13 Lait 
14 Beurre 
15 Fromages 
16 Caviar ..... . .... . 
17 Poissons, crustacés et coq uillages 
18 CEufs de volaille et de gibier 
19 Mie! 

Céréales: 
20 Froment. 
21 Seigle . 
22 Orge . 
23 Avoine . r . 
24 Mais 
O"" "- r1:f:..,.,n,- ,..A..,.Aql,:i,,. •,.,; !l»n-io 

1 

I mportat1ons I Exportations 

Poids Valeur Poids Valeur 

Tonnes Mille Tonnes Mille 
francs francs 

65 Bois de toute espèce, même sciés 
66 Charbon de bois . . . . . . . 
67 Bois de teinture, écorces à tau 

et autres matières colorantes et 
tannantes 

68 Pates de bois 
Minerais: 

69 de cuivre 
70 de fer. . ....... . 
71 de plomb (méme argentifères) 
72 de zine 
73 de manganèse 
74 d'étain ... 
75 autres. 

Métaux commune : 
76 Aluminium 
77 Cuivre 
78 Étain . 
79 Fer et acier 
80 Nickel. 
81 Plomb 
82 Zine 
83 autres. . ...... . 
84 Pierres préoieuses et demi-pré-

oieuses brutes ou simplement 
taillées, mais non montées (y 
compris le corail et les per les fine/!) 

85 Marbres et albatre . . . . . . 
86 Autres pierres . . . . . . . . 
87 Huiles minérales et leurs dérivés 
88 Charbons tninéraux, même oar-

bonisés ou agglomérés 
89 Chaux .. 
90 Ciment 
91 Soufre. 

Textiles: 
92 Laine 
93 Soie . 
94 Coton . 
95 Jute ..... 
96 Chanvre et lin . 
97 Ramie, hennequen et autres 

fibres textiles . . 
98 Autres matières 

IV. 

TOTAL 

Produits fabriaués. -

N) 

00 

1 

1 



lr.,_ _________ _ .__---~~-----.---.~---r---i---,----,--,.,-ec,,ro~M;::,::;:;;;;-,;;;om;;:::x:;;:;:::;::.,::;:u=:::::;;:;;;;:::;.•i:;:ii--..---,;---l'""'---------.-
104 Produits ohimiques (y compris 30 Pätes a.limenta.ires 

31 Légumes fra.is . 
Légumes seos : 

32 à cosse .. . 
33 a.utres .... . 
34 Pommes de terre . . . . . . . 
35 Fruits (y compris les fruits secs) 
36 Café (y compris le café torréfié) 
37 Cacao brut ........ . 
38 Cacao prépa.ré (y compris le 

chocolat) . . . . . . . . 
39 Thés ... . .... . 
40 Suores bruts et raffinés . 
41 Épices ....... . 
42 Huiles végéta.les 
43 Se! ........ · · · 
44 Autres objets d'a.limentation 

( comprenant notamment les conser
ves de produits végétaux) 

45 Vins . ... . . . . . 
46 Bières . ....... . 
4 7 Boissons spiritueuses ( esprit-de

vin eaux-de-vie, liqueurs, etc.) . 
48 Ea~x de source et eaux miné

rales naturelles ou artifioielles, 
ga.zeuses ou non . . . . . . . 

49 Autres boissons (ius de citron et 
d'orange, limonades, etc.) . . . 

TOTAL 

III. - Matières brutes ou simplement 
préparées 

50 Pca.ux brutes, salées, ta.nnées en 
en oroûte et pelleteries brutes 

fil Ivoire . . . . . . • • · · · · 

y~.ux, autres qu'en faience ou 
141 Tuilles, briques, ca.rreaux, tu- 1 i I 1 
) A" !1:, po:~ela.ine . . . . . 

les alcools ne servant paa comme 
boissons) . . . . . . . . . . 

105 Médioa.ments oomposés . . . . 
106 Ciga.res et oiga.rottes . . . . . 
107 Autres ta.ba.os (y compris les 

extraits de tabac) . . . . . . 
108 Pelleteries prépa.rées et ouvrées 
109 Cuirs et peaux préparés . . . 
100 Chaussures de peau . . 
111 Ga.nts de peau . . . . 
112 Autres ouvra.ges en peau 

Fils: 
113 de laine . . . . . . . . . 
114 de soie naturelle ou arti.fioielle 
115 de coton . . . . . . . . . 
116 de jute ......... . 
117 de cha.nvre, de lin, de ra.mie 

et d'autres fibres textiles . . 
118 Cordages . . . . . . . . . . 

Tissus: 
119 de la.ine ........ . 
120 de soie naturelle ou arti.ficielle 
121 de coton . . . . . . . . . 
122 de jute . . . . . . . .. 
123 de ohanvre, de !in, de ra.mie 

et d'autres fib1·es textilles . 
124 Broderies, dentelles, pa.ssemen

teries et tulles brodés . . . 
125 Bonneterie . . . . . . . . . 
126 Cha.pea.ux ornés pour da.mes 

(modes) . ..... . .. . 
127 Chapeaux au tres de toute espèce 
128 Lingerie . . . . . . . . . . 
129 Vêtements pour femmes . 
130 Vêtements pour ho=es . 
131 Autres objets confectionnés 
132 Ouvra.ges en caoutchouc de 

toute espèce . . . 
133 Meubles en bois ... . . 
Uld. Antms ouvra.ges en bois . 

170 Voitures a.utomobiles 
171 Mot?cycles et a.utres véhiottle~ 

de I esnècA 

['O 
00 



.1.-x'"' .L' a.1.ca1u'="~ tH, 1'Ul'ce1a1nes. 
143 Autres poteries 
144 Glaces . . . . 
145 Verres de vitrage . . . 
14 6 Go beleterie ( verre creux) 
14 7 Au tres verreries . . . . . . . 
148 Fer et acier simplement battus, 

étirés ou laminés . . . . . . 
149 Autres ouvragesenfe1 etenacier 

Ouvrages: 
150 en aluminium . . . . . . . 
151 
152 
153 
154 
155 
156 

157 

158 

159 
160 

en cuivre. 
en étain 
en nickel . 
en plomb . 
en zine ... . ... .. . 

Bijouterie, orfèvrerie et articles 
similaires en métaux précieux 
Bijouterie autre, même dorée, 
argentée, nickelée, etc. . . . . 
locomotives et tenders de loco
motives 
Locomobiles 
Machines et appareils électri-
ques .. .... . 

161 Machines matrices (autres que 
locomotives, looomcbiles et ma
chines électriques ), chaudières à 
vapeur, turbines, pompes, etc. 

162 Machines-outils . . . . . . . 
163 Machines à tisser, à apprêter, à 

blanchir, à imprimer, à teindre 
les étoffes, les rubans, etc. : ma
chines à carder, à peigner, à 
sérancer, à filer, métiers à broder 
et autres machines pour !'indu
strie textile . . . . . . . . . 

164 Machines à coudre, à broder et 
à tricoter, à la main ou à pédales 

165 Machines pour fabriques et 
raffineries de sucre, pour dis- · 
t illeries, vinaigreries, brasseries 
et malteries . . . . . . . . . 

166 Machines agricoles . . . . . . 
167 Antres machines et mécaniques 

et pièces détachées . . . . . 
168 Outils 

r------a• -- . 

1 

-. 172 
173 
174 
175 
176 

177 

178 
179 

180 
181 
182 

Vélocipèdes .. 
Tous autres véhicules 
Navires et bateaux . . . . . 
Instruments de musique . . . 
Instruments et appareils scien
t ifiques . . . . . . . . . . . 
Horlogerie et fournitures d'hor
logerie . . . . . . . . . . . 
Armes et munitions . . . . . 
Poudre à tirer et autres produits 
explosibles . . . . . . . . . 
Allumettes . . . . . . . . . 
Tous autres produits fabriqués 
Objets d'art et de collection . 

TOTAL 

V. - Or et argent non ouvrés et 
monnaies d'or et d'argent 

183 Or non ouvré . 
184 Argent non ouvré . 
185 Monnaies d'or. . . 
186 Monnaies d'argent. 

TOTAL 

TOTAL GÉNÉRAL - 1·=== 
--- ---------

TABLEAU N°. 4. 

TABLEAU indiquant le rang d'importance des diffénnts pays au 
point de vue de leur commerce extérieur. 

COMMERCE SPÉCIAL. - ANNÉE 191_ 

Popu
lation 

Commerce spécia-1 Rang 
-------~---1 Yaleurdu d' Importance 

I mpor
tation 

Mille 
francs 

Expor
tation 

Mille 
francs 

spécial pa1 d a pres 1 commerce , w 
1,000 la valeu d'après 

Total habitants par 1,000

1

1a vahmr 
habi- absolue 
tants 

Mille 
francs 

Mille 
francs 

cc 
,l'>-
00 

l 
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PROTOCOLE 

Les Etats contractants se réservent d'exa
miner, Ie moment venu et de commun accord, 
l'opportunité d 'instituer, à cöté_ du Bureau 
international créé var la Convent10n, un Con
seil international permanent appelé à donner 
son avis sur les q uestions concernant l'appli
cation de la Convention. 

Fait à Bruxelles, Ie trente-un décembre mil 
neuf cent treize. 
Pour l'Allemagne: 

Signé : Prinz v. fuTZFELD TRACHENBERO. 
Pour la Belgique : 

Signé : Bon. CAPELLE. 
J. JANSSENS. 
H. SILLEV AERTS. 
R, CAMPEN. 

,, GoFFART. 
Pour la Bolivie : 

Signé: JoAQUIN DE LEMOINE. 
Pour le Chili : 

Signé : FRITZ HocHHEIMER. 
,, Lu_IS ILLANES GuERRERO. 

Pour la Colombie : 
Signé : C. RODRIGUEZ MALDONADO. 

Pour Cuba: 
Signé : A. Duz DE VILLAR. 

Pour le Danemark et ses '[)OBBes1tions et colonies : 
Signé ; W. GREVENKOP CASTENSKIOLD. 

Pour la R publique Dominicaine : 
Signé: JOSEPH PENSO. 

Pour l' Espagne : 
Signé: MARQUÉS DE FAURA. 

Pour la France : 
Signé : A. KLOBUKOWSKI. 

Pour la Grande-Bretagne : 
Signé : F. H . VILLIERS. 

Pour le Guatémala : 
Signé : JOSÉ M. LARDIZABAL. 

Pour Haïti: 
Signé : Dr. A. RrnouL DE PESCAY. 

Pour le Honduras: 
Signé : H. J ALHAY. 

Pour l'Italie et les colonies: 
Signé : COSTA. 

Pour le J a'[)On: 
Signé : KEIZIBO ABESHIMA. 

Pour le lif exique : 
Signé : CARLOS PEREYRA. 

Pour le Nicaragua: 
Signé : LÉON V ALLEZ. 

Pour la Norvège. 
Signé: F . fuGERUP. 

" A. N. KIAER. 
Pour le Paraguay : 

Signé : G. DU MoNCEAU. 
Pour les I ndes N éerlandaises : 

Signé : H . v. WEEDE. 
Pour le Pérou : 

Signé : CARLOS LARRABURE Y CoRREA. 
our la Perse : 

Signé: M. MAmrnun KHAN. 
Pour le Portugal : 

Signé : A. M. ALVES DA VEIGA. 
Pour la Russie : 

Signé : KOUDACHEFF. 
Pour le Siam : 

Signé: WILLIAM J. ARCHER. 
Pour la Suède : 

Signé : F. DE KLERCKER. 

Pour la Suisse : 
Signé: J ULES BoREL. 

,, L BUSER. 
" T. GEERING. 

Pour l' Uruguay : 
Signé : ALBERTO GUANI. 

Pour copie conforme : 
Le Président de la Conférence, 

Bon. CAPELLE. 
Certifié par Ie Secrétaire Généml 

du Ministère des Affaires Etrangères deBelgique, 
Bon. VAN DER ELST. 

VERTALING. 

VERDRAG betreffende de instelling van eene 
internationale handelsstatistiek. 

De Re$eeringen van Duitschland, van België, 
van Bolivia, van Chili, van Columbia, van 
Cuba, van Denemarken, van de Dominica3:n
sche Republiek, van Spanje, van Frankr1Jk, 
van Groot-Britannië, van Guatemala, van 
Haïti, van Honduras, van Italië, van Japan, 
van Mexico, van Nicaragua, van Noorwegen, 
van Paraguay, van Nederland voor Neder
landsch-Indië, van Peru, van Perzië, van Por
tugal, van Rusland, van Siam, van Zweden, 
van Zwitserland, van Uruguay, het nut «)rkend 
hebbende van het nemen ·van maatregelen, 
geschikt tot het ver~emakkelijken • va~ de 
vergelijking der verschillende handelsstat1st1e
ken, zijn de ondergeteekenden, daart-oe behoor
lijk gevolmachtigd, nopens het volgende over
eengekomen : 

Art. I. De verdragsluitende Staten beslui
ten, behalve de handelsstatistiek, welke door 
ieder land wordt uitgegeven, eene bijzondere 
statistiek in te stellen, gegrond op eene gemeen
schappelijke naamlijst, welke de in- en uit
gevoerde handelswaren in een beperkt aantal 
klassen groepeert, met aanwijzing van de 
waarde en zooveel mogelijk van het gewicht. 

Art. IL De verdragsluitende Staten ver
klaren te dien einde de gemeenschappelijke 
naamlijst aan te nemen waarvan de tekst aan 
het tegenwoordig Verdrag is toegevoegd. 

Art. III. Ten einde de uitgave te verzekeren 
van de bijzondere in artikel I bedoelde statistiek, 
stemmen de verdragsluitende Staten er in 
overeen te Brussel een internationaal bureau op 
te richten onder den naam van "Bureau inter
national de statistique commerciale". 

Art. IV. Het internationaal bureau is be
last met het verzamelen, het rangschikken en 
het uitgeven van de statistische inlichtingen, 
die het door de verdragsluitende Staten be
treffende hun in- en uitvoerhandel worden 
verschaft. Deze staten verbinden zich het 
bureau in het bezit t e stellen van alle noodige 
aanwijzin$en voor het instellen van de bijzon
dere statistiek, waarvan gesproken wordt in 
artikel I. 

De uitgave van deze statist.;ek zal geschieden 
in een orgaan, getiteld : ,,Bulletin du Bureau 
international de statistique commerciale". 

Art. V. Het internationale bureau, waar
van de kosten gedragen worden door de ver
dragsluitende Staten, wordt geplaatst onder de 
hooge leiding van de Belgische Regeering en 
werkt onder haar toezicht. 
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Art. VI. Een Reglement, dat gevoegd is 
bij het tegenwoordige Verdrag_ en dezelfde 
verbindende kracht hee~ als dit, r egelt de 
organisatie van het internationaal bureau en 
stel t het aandeel van eiken der verdragsluitende 
Staten in de door den dienst van genoemd 
bureau veroorzaa1.-te kosten vast. 

Art. VII. De Staten en koloniën, die geen 
deel genomen hebben aan het tegenwoordige 
Verdrag, zullen later tot hetzelve kunnen 
toetreden. 

De toetreding zal schri&lijk ter kennis 
gebracht worden van de Belgische Regeering. 
die haar zal mededeelen aan alle verdrag
sluitende Staten. De toetreding zal van 
rechtswege ten gevolge hebben aanvaarding 
van alle in het tegenwoorw.ge Verdrag vast
gestelde bepalingen, en ZIJ zal van kracht 
worden van af den l sten Januari van het 
volgende jaar. 

Art. VIII. Het tegenwoordige Verdrag zal 
bekrachtigd worden ; de bekrachtigingen zullen 
zoo spoedig mogelijk en in elk geval voor 
den !sten Juli 1914 nedergelegd worden op 
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken te 
Brussel. 

Het zal op dezen datum verbindend worden 
en het zal gedurende zeven jaren van kracht 
blijven. 

Indien twaalf maanden vóór het eindigen 
van de eerste zeven jaren het tegenwoordige 
Verdrag niet opgezegd is, _zal het van _!-racht 
blijven gedurende eenen meuwen term1Jn van 
zeven jaren en zoo telkens van zeven op zeven 
jaren. 

De opzegging zal gericht worden tot de 
Belgische Regeering, die de andere Regeeringen 
zal moeten raadplegen over de voorwaarden, 
waarop het Verdrag tusschen haar uitvoerbaar 
zou kunnen blijven. 

Art. IX. Er wordt overeengekomen dat 
twaalf maanden voor het afloopen van elk 
tijdperk van zeven jaren elk der verdragsluiten
de Staten de bevoegdheid zal hebben om, 
door tusschenkomst van de Belgische Regeering, 
de bijeenkomst van eene conferentie uit te 
lokken, ten einde alle voorstellen te bespreken 
betreffende de vergelijking van de verschillende 
handelsstatistieken. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevol
machtigden het tegenwoordige Verdrag hebben 
geteekend. 

Gedaan te Brussel, den een en dertigsten 
December negentienhonderd dertien. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

Bijlage van het Verdrag. 
(Artikel II.) 

GEMEENSCHAPPELIJKE NAAMLIJST 
VAN HANDELSWAREN. 

I. Levende dieren. 
1. Paarden. 
2. Runderen. 
3. Schapen. 
4. Geiten. 
5. Varkens. 
6. Pluimvee. 
7. Alle andere levende dieren (levende 

visschen en schaaldieren niet inbegrepen). 

II. Voedingsmiddelen en dranken. 
8. Versch vleesch. 1 

9. Dood gevogelte en dood wild. 
10. Bereid of geconserveerd vleesch (met 

inbegrip van geconserveerd spek, ge
vogelte en wild). 

ll. Eetbare vetten. 
12. Margarine en kunstboter. 
13. Melk. 2 

14. Boter. 
15. Kaas. 
16. Kaviaar. 
17. Visschen, schaal- en schelpdieren. 
18. Eieren van tamme en wilde vogels. 
19. Honing. 

Granen: 
20. Tarwe. 
21. Rogge. 
22. Gerst. 
23. Haver. 
24. Maïs. 
25. Andere granen (daaronder begrepen 

spelt en mengkoorn). 
26. Rijst. 
27. Meel van granen. 
28. Andere producten van malerij. 
29. Mout. 
30. Eetbare deegen. 
31. Versche groenten. 

Gedroogde groenten : 
32. Peulvruchten. 3 

33. Andere. 
34. Aardappelen. 
35. Vruchten (met inbegrip van gedroogde 

vruchten). 
36. Koffie (met inbegrip van gebrande koffie). 
37. Onbewerkte cacao. 
38. Bereide cacao (met inbegrip van choco-

lade). 
39. Thee. 
40. Ruwe en geraffineerde suiker. 
41. Specerijen. • 
42. Plantaardige oliën. 6 

43. Zout. 
44. Andere voedingsmiddelen (bepaaldelijk 

omvattende geconserveerde plantaardige 
voortbrengselen). 

45. Wijnen. 
46. Bieren. 
47. Geestrijke dranken (wijngeest, brande

wijnen, likeuren, enz.). 
48. Bronwateren en natuurlijke of kunst

matige minerale wateren, al dan niet 
mousseerend. 

49. Andere dranken (citroen- of sinaasappel
sap, limonades, enz. ). 

III. Ruwe of eenvoudig bewerkte grondstoffen. 
50. Ruwe, gezouten, gelooide huiden en ruwe 

pelterijen. 
51. Ivoor. 
52. Beenderen en hoornbeenderen. 

1 Met inbegrip van bevroren vleesch. ' 
2 Gecondenseerde melk en melkpoeder 

behooren ook tot deze klasse. 
3 Erwten, boonen, linzen, enz. geschild, 

gestampt, enz. 
• Bepaaldelijk omvattende peper, Spaan

sche peper, saffra.a.n, vanille en kaneel. 
• Oliën al of niet voor voedsel geschikt, met 

uitzondering van vluchtige oliën. 
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53. 

54. 
55. 
56. 

57. 
58. 
59. 
60. 
61. 
62. 
63. 
64. 
65. 
66. 
67. 

68. 

69. 
70. 
71. 
72. 
73. 
74. 
75. 

76. 
77. 
78. 
79. 
80. 
81. 
82. 
83. 
84. 

85. 
86. 
87. 
88. 
89. 
90. 
91. 

92. 
93. 
94. 
95. 
96. 
97. 
98. 

99. 
100. 
101. 
102. 
103. 
104. 

105. 
106. 
107. 

108. 
109. 

28 APRIL. 1925-
Meststoffen ( chemische meststoffen daar
in begrepen). 
Haren en vederen. 
Levende planten en natuurlijke bloemen. 
Veldvruchten en veevoeder (beetwortelen, 
bestemd voor veevoeder, daarin be
grepen). 
Zemelen. 
Veekoeken. 
Hop. 
Suikerbieten. 
Granen. 
Caoutchouc. 
Harsen, gommen en plantaardige was. 
Tabakken. 
Hout van elke soort, zelfs gezaagd. 
Houtskool. 
Verfhout, looischorsen en andere kleuren
de en looiende stoffen. 
Houtpap. 

Ertsen: 
Koperertsen. 
IJzerertsen. 
Loodertsen (zelfs zilverhoudend). 
Zinkertsen. 
Mangaanertsen. 
Tinertsen. 
Andere. 

Gewone metalen : 
Alluminium. 
Koper. 
Tin. 
IJzer en staal. 
Nikkel. 
Lood. 
Zink. 
Andere. 
Edelgesteenten en half-edelgesteenten, 
ruw of eenvoudig geslepen, maar niet 
gezet (koraal en echte parelen daarin 
begrepen). 
Marmer en albast. 
Andere steenen. 
Minerale oliën en hare derivaten. 
Steenkolen, ook cokes of briketten. 
Kalk. 
Cement. 
Zwavel. 

Textielwaren: 
Wol. 
Zijde. 
Katoen. 
Jute. 
Hennep en vlas. 
Ramek, henequen en andere textielvezels. 
Andere stoffen. 

IV. Bewerkte producten. 
Stijfsel. 
Zeepen. 
Kaarsen, waskaarsen en vetkaarsen . 
Reukwerken en toiletzalven. 
Kleurstoffen, verfstoffen en vernissen. 
Scheikundige producten (alcohol, niet 
dienende voor dranken, daaronder be
grepen). 
Sam.engestelde geneesmiddelen. 
Sigaren en sigaretten. 
Andere tabakken (extract van tabak 
daaronder begrepen). 
Pelterijen, bereid en bewerkt. 
Leder en bereide huiden. 

110. 
111. 
112. 

113. 
114. 
115. 
116. 
117. 

118. 

119. 
120. 
121. 
122. 
123. 

124. 

125. 
126. 
127. 
128. 
129. 
130. 
131. 
132. 
133. 
134. 

135. 
136. 
137. 
'138. 
139. 
140. 

141. 

142. 
143. 
144. 
145. 
146. 
147. 
148. 

149. 

150. 
151. 

·152. 
153. 
154. 
155. 
156. 

157. 

158. 

159. 

Schoenwerk van leder. 
Handschoenen van leder. 
Ander lederwerk. 

Garens: 
van· wol. 
van natuurlijke of kunstmatige zijde. 
van katoen. 
van jute. 
van hennep, van vlas, van ramek en 
van andere textielvezels. 
Touwwerk. 

Weefsels: 
van wol. 
van natuurlijke of kunstmatige zijde. 
van katoen. 
van jute. 
van hennep, van vlas, van ramek en van 
andere textielvezels. 
Borduurwerk, kantwerk, passementwerk 
en geborduurde tulle. 
Manufacturen. · 
Opgemaakte hoeden voor dames (modes). 
Andere hoeden van elke soort, · 
Linnengoed. · 
Kleederen voor vrouwen. 
Kleederen voor mannen. 
Andere confectieartikelen. 
Caoutchouc artikelen van elke soort. 1 

Houten meubelen. 2 

Andere houtwerken. 
Papier: 

Behangselpapier. 
Ander pa.Pier en karton. 3 

Papieren en kartonnen artikelen. 
Boeken en muziek, gegraveerd of gedrukt .. 
Andere producten der beeldende kunsten .. 
Bewerkte artikelen van marmer, · van 
gips, van cement en van steen. · 
Dakpannen, baksteenen, tegels, buizen, . 
niet van fijn aardewerk of porselein. 
Fijn aardewerk en porselein. 
Ander aardewerk. 
Spiegels. 
Vensterglas. 
Hol glaswerk. 
Ander glaswerk. 
IJzer en staal, eenvoudig geslagen, ge-
trokken of geplet. 
Andere ijzeren en stalen artikelen. 

Bewerkte artikelen : 
van alluminium. 
van koper. 
van tin. 
van nikkel. 
van lood. 
van zink. 
Juwelierswerk, goudsmeedwerk en der-
gelijke artikelen van edele metalen. 
Ander juwelierswerk, zelfs verguld, ver-
zilverd, vernikkeld, enz. 
Locomotieven en tenders van locomo-
tieven. 
Locomobielen. 

1 Onder caoutchouc artikelen zijn begrepen . 
schoenwerk, weefsels en kleederen van caout
chouc, evenals wielbanden van elke soort. 

2 Andere meubelen dan houten genieten de 
behandeling van bewerkte artikelen, overeen• 
komstig hunne grondstof. 

3 Gelinieerde schrijfboeken moeten be
schouwd worden als te zijn papieren artikelen . . 
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160. 
161. 

162. 
163. 

164. 

165. 

166. 
167. 

168. 
169. 

170. 
171. 

172. 
173. 
174. 
175. 
176. 

177. 

178. 
179. 
180. 
181. 
182. 

183. 
184. 
185. 
186. 

Machines en electrische toestellen. 
Motoren (andere dan locomotieven, loco
mobielen en electrische machines), stoom
ketels, turbines, pompen, enz. 
Werktuigmachines. 
Machines voor weven, apprêteeren, blee
ken, drukken, verven van stoffen, linten, 
enz., machines voor kaarden, hekelen, 
spinnen, borduurramen en andere ma
chines voor de textielnijverheid. 
Naai-, stik- en breimachines met hand
of pedalenbeweging. 
Machines voor suikerfabrieken en suiker
raffinaderijen, voor distilleerderijen, azijn
fabrieken, brouwerijen en mouterijen. 
Landbouwwerktuigen. 
Andere machines en werktuigen en losse 
deelen. 
Gereedschappen. 1 

Rijtuigen en wagons voo1'. spoor- en 
tramwegen. 2 

MotorriJtuigen. 
Motorrijwielen en andere rijtuigen van 
dien aard. 
Rijwielen. 
Alle andere vervoermiddelen. 3 

Vaartuigen en booten. 
Muziekinstrumenten. 
Wetenschappelijke instrumenten en werk
tuigen. 
Horlogemakerij en benoodigdheden voor 
horlogemakerij. ' 
Wapenen en ammunitie. 
Buskruit en andere ontplofbare stoffen. 
Lucifers. 
Alle andere bewerkte artikelen. 
Kunstvoorwerpen en voorwerpen voor 
verzamelingen. 

Onbewerkt goud en zilver en gouden en 
zilveren munten. 

Onbewerkt goud. • 
Onbewerkt zilver. • 
Gouden munten. 
Zilveren munten. 

Bijlage van het Verdrag. 
(Artikel VI.) 

REGLEMENT VAN ORGANISATIE van het 
internationaal bureau voor handelsstatistiek. 

Ter uitvoering van artikel VI van het Verdrag 
van heden, nemen de verdragsluitende Staten 
het hier vol~ende R eglement aan, betreffende 
de organisat10 van het internationaal Bureau 
voor Handelsstatistiek, ingesteld krachtens 
artikel III van genoemd Verdrag. 

1 Deze rubriek omvat slechts de gereed
.schappen gebruikt bij de uitoefening van am
bachten, met uitzondering van werktuig
machines. 

2 Goederenwagens en spoorwagentjes van 
iedere soort daarin begrepen. 

3 Vervoermiddelen voor de luchtvaart daar
in begrepen. 

' Horloges en benoodigdheden voor horloges 
vallen onder deze categorie. 

• Sta-ven, poeder, baren en overblijfselen 
.daaronder begrepen. 

' 

Bevoegdheden. 

Art. I. Het Internationaal Bureau heeft 
tot taak: 

a. het rangschikken van de inlichtingen die 
de verdragsluitende landen het overmaken 
voor de door het Verdrag bedoelde doeleinden 
en deze uit te geven volgens de gemeenschap
pelijke naamlijst, aangenomen krachtens arti
kel II van het gezegde Verdrag ; 

b. bij voorkomende gelegenheden de werk
zaamheden van de conferenties voor te bereiden, 
tot welker samenkomst overeenkomstig artikel 
9 van het Verdrag besloten zou worden. 

Uitgaven. 

Art. II. Het "Bulletin du Bureau inter
national de Statistique Commerciale", uit
gegeven krachtens artikel IV van het Verdrag, 
verschijnt jaarlijks. 

Art. III. H et formaat van het Bulletin en 
de lijsten, die het inhoudt, komen overeen met 
de modellen gevoegd bij het tegenwoordige 
Reglement van organisatie. 

Art. IV. Het Bulletin wordt in de Fransche 
taal uitgegeven. 

De waarden worden in francs en de gewichten 
volgens het metrieke stelsel aangegeven. 

Het internationaal bureau behoudt zich de 
uitsluitende r echten voor op den eigendom van 
zijne uitgaven . 

Art. V. Met het oog op de zorgvuldige 
bewerking van het Bulletin legt elk van de 
verdragsluitende landen zoo spoedig mogelijk 
en uiterlijk in November de statistische inlich
tingen, betreffende het voorafgaande jaar, over. 

Deze inlichtingen zullen opgenomen worden 
in formulieren, welke aan de verschillende 
Staten door het internationMl bureau verschaft 
worden overeenkomstig de modellen, gevoegd 
bij het tegenwoordige Reglement van organi
satie. 

Ingeval handelswaren niet gerangschikt kun
nen worden in de eene of andere rubriek van 
de gemeenschappelijke naamlijst, zal - in de 
formulieren - het volgnummer moeten worden 
aangegeven van de rubriek, welke in iedere 
klasse betrekking heeft op niet gerangschikte 
waren, d. w. z. die, voor welke geen bijzondere 
rubriek bestaat. 

Art. VI. Het door het internationaal bureau 
uitgegeven Bulletin wordt onder de verdrag
sluitende Regeeringen verspreid naar verhou
ding van haar aandeel in de bestrijding van 
de kosten van de instelling en wel naar den 
grondslag van tien exemplaren per eenheid 
van 100 francs. 

De meerdere exemplaren, die mochten 
worden aangevraagd door genoemde Regee
ringen, zullen haar kunnen worden verschaft 
door het internationaal bureau volgens een 
nog vast te stellen tarief. De aanvrage hiertoe 
moet gedaan worden bij de inzending van de 
inlichtingen, als bedoeld in artikel V van het 
tegenwoordige Reglement. 

De voorwaarden voor den verkoop van het 
Bulletin aan niet-verdragsluitende Staten en 
aan particulieren zullen geregeld worden door 
het internationaal bureau. 

Art. VII. Elke verdragsluitende Staat zendt 
r echtstreeks naar het internationaal bureau 
twee exemplaren van de jaarlijksche uitgave 
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betreffende de statistiek van zijn buitenland
schen handel. 

Personeel. 
Art. VIII. Het personeel van het inter

nationaal bureau wordt benoemd door de 
zorgen van de Belgische Regeering. 

Art. IX. De Belgische Regeering is, binnen 
de grenzen, aangegeven door het Verdrag en 
het tegenwoordige Reglement, belast met het 
nemen van maatregelen nuttig voor den dienst 
van het internationaal bureau. 

Zij doet de noodzakelijke geldelijke voor
schotten en waakt voor den r egelmatigen gang 
van de instelling. 

Begrooting. 
Art. X. Ten einde op billijke wijze de 

bijdrage van de verdragsluitende Staten in de 
jaarlijksche uitgaven van het internationaal 
bureau te kunnen vaststellen, worden deze 
staten verdeeld in zes klaesen, overeenstem
mende met de belangrijkheid van hun bijzon
deren eigen handel, te weten : 

late klasse : meer dan 4 milliard francs. 
2de klasse : meer dan 3 milliard tot 4 milliard 

francs. 
3de klasse : meer dan 2 milliard tot 3 milliard 

francs. 
4de klasse : meer dan 1 milliard tot 2 milliard 

francs. 
5de klasse : meer dan 500 millioen tot 1 

millioen francs . 
6de klasse : 500 millioen francs en minder. 
Art. XL De bijdragen van de verdrag

sluitende Staten in de begrooting van de uit
~aven, bij benadering gesteld op v(jf en dertig 
::luizPnd francs, zijn voor den geheelen duur 
van het Verdrag vastgesteld op de volgende 
wijze: 

late klasse 1200 francs. 
2de 1100 
3de 1000 
4de 900 
5de 800 
6de .. . . . . . . 700 " 

De betaling van de bijdragen verschuldigd 
door de verdragsluitende Partijen geschiedt in 
handen van den Minister van Buitenlandsche 
Zaken van België of van zijnen lasthebber in 
den loop van de eerste drie maanden van ieder 
boekjaar en in munt, welke wettig gangbaar 
is in België. 

Art. XII. De gelden, voortvloeiende uit 
den verkoop van het Bulletin door het inter
nationale bureau, worden verrekend in de 
begrooting van de ontvangsten. 

Art. XIII. De Staten, die zich uit het 
Verdrag mochten terugtrekken, verliezen hun 
r echt op den gemeenschappelijken eigendom 
van het gemeenschappelijke fonds. 

Art. XIV. In geval van ontbinding zal het 
gemeenschappelijke fonds onder de verdrag
sluitende Staten verdeeld worden naar ver
houding van de bijdragen bepaald bij artikel XI 
van het tegenwoordig Reglement. 

Art. XV. H et mogelijk overschot van de 
begrooting van een boekjaar wordt overge
bracht naar het volgende boekjaar. 

Eventueel zullen de overschotten dienen tot 
het vormen van een r eservefonds t er bestrijding 
van onvoorziene uitgaven. 

l!l::ifi. 

Art. XVI. Ieder jaar zal aan de verdrag
sluitende Regeeringen een verslag worden 
uitgebracht over het geldelijk beheer van het 
bureau en den loop van de werkzaamheden. 

Gedaan te Brussel, den een en dertigsten 
December negentienhonderd en dertien. 

( V algen de onderteekeningen.) 

PROTOCOL. 
De verdragsluitende Staten behouden zich 

voor te zijner tijd in gemeen overleg een onder
zoek in te stellen naar de wenschelijkheid om 
naast het door het Verdrag in het, leven ge
roepen internationaal bureau eenen permanen
t en internationalen Raad in t e stellen, ten 
einde van advies t e dienen over quaesties 
betreffende de toepa,sing van het Verdrag. 

Gedaan. te Brussel, den een en dcrtigsten 
December negentienhonderd dertien. 

(Volgen de onderteekeningen.) 

28 April 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
:Minister van Waterstaat aan Heeren 
Hoofdingenieurs-Directeuren van den Rijks
waterstaat in de onderscheidene directiën, 
den Heer Hoofdingenieur van den Rijks
waters~aat . in het district Groningen te 
Groningen, betreffende hinder voor scheep
vaart van verblindend licht van motor
rijtuigen en fabrieken. 

Mij is gebleken, dat verschillende ambtena
ren van den Rijkswaterstaat geen kennis 
dragen van de dezerzijdsche beschikking van 
20 October 1922, n°. 306 afd. Waterstaat A., 
opgenomen in de Staatscourant van 23 October 
1922, n°. 206, er toe strekkende om aan het be
zwaar, dat de scheepvaart bij het naderen en door
varen vangeopende bruggen zoude kunnen onder
vinden van verblindende verlichting, welke 
gebezigd wordt aan voor die bruggen wachtende 
motorrijtuigen tegemoet te komen. Ik moge 
te hunner inlichting die beschikking hieronder 
laten volgen : 

De Minister van Waterstaat, 
Overwegende, dat, naar gebleken is, de 

scheepvaart bij het naderen en doorvaren van 
geopende bruggen bezwaar ondervindt va,n 
verblindende verlichting (schijnwerpers), welke 
gebezigd wordt aan voor die bruggen wachtende 
motorrijtuigen ; 

Gelet op de artikelen 14, 3e lid en 15, 2e lid. 
van het Motor- en Rijwielreglement ; 

· Heeft goedgevonden het volgende te be
palen: 

Het is verboden buiten stedelijke bebouwde 
kommen binnen den afstand van 20 M. gemeten 
uit de naastbijzijnde afsluitinrichtingen van 
beweegbare bruggen, die voor de scheepvaart 
geopend worden of geopend zijn, aan motor
rijtuigen verblindende verlichting (schijnwer
pers) te bezigen. 

Verder zij onder Uw aandacht gebracht, dat 
van de zijde der scheepvaart klacbten te mijner 
kennis zijn gekomen, dat het varen bij nacht 
zeer wordt bemoeilijkt door de felle licht,en van 
fabrieken en dergelijke inrichtingen, welke hun 
verblindend schijnsel mede over de vaarwaters 
werpen. In dit verband wordt mij verzocht 
te bevorderen, dat deze lichten op voldoende 

23 
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wijze aan de zijde van het vaarwater worden 
afgedekt. 

Gevolg gevende aan dat verzoek moge ik U 
uitnoodigen om waar dit noodig mocht blijken 
er toe mede te werken, dat de eigenaars van 
langs Rijksvaarwater gelegen fabrieken en 
andere inrichtingen met voor de scheepvaart 
hinderlijke verblindende lichten die lichten 
naar de zijde van het vaarwater afdekken . 

Tevens zoude het aanbeveling verdienen na 
te gaan, of wellicht in de door de ambtenaren 
van den Rijkswaterstaat in te zenden ontwerp
voorwaarden voor vergunning voor werken, 
aan Rijksvaarwaters gelegen, eene bepaling 
inzake de afdekking van vorenbedoelde hinder-
lijke lichten ware op te nemen. (B. S.) 

29 April 1925. \VET toL bevordering van de 
richtige heffing der directe belastingen. 
s, 171. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1923/1924, n°. 396, 
1-3 ; 1924/1925 n°. 92, 1-16. 

Hand. id. 1924 / 1925, bladz. 1798- 1812, 
1814-1827, 1831- 1845, 1908. 

Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 784, 
792-798, 801-816. 

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

dat het noodig is een wette!ijke voorziening te 
treffen tot bevordering van de richtige heffing 
der directe belastinsen ; 

Zoo is het, dat WiJ, den Raad van State, enz. 
1. Voor de heffing van de personeele be

lasting, de Rijks- en plaatselijke inkomsten
belasting, de vermogensbelasting en de ver
dedigingsbelastingen wordt geen rekening ge
houden met rechtshandelingen waarvan op 
grond dat zij geen wezenlijke verandering van 
feitelijke verhoudingen hebben ten doel gehad 
of op grond van andere bepaalde feiten en om
standigheden moet worden aangenomen, dat 
zij zouden achterwege gebleven zijn, indien 
daarmede niet de heffing van een dier belas
tingen. ingeval zij reeds toepassing heeft ge
vonden of voor toepassing in aanmerking zou 
komen, voor het vervolg geheel of ten deele 
zou worden onmogelijk gemaakt. 

Voor de vaststelling van een aanslag met 
toepassing van het eerste lid van dit a rtikel 
wordt de machtiging van Onzen Minister van 
Financiën vereischt. 

Van het besluit om het eerste lid van dit 
artikel toe te passen, wordt vóór d e vaststelling 
van den aanslag door den inspecteur aan den 
belanghebbende bij aangeteekenden brief een 
met redenen omkleede mededeeling gedaan. 

2. Indien krachtens artikel 1 een vennoot
schap, vereeniging, maatschappij of stichting 
als niet bestaande wordt beschouwd, heeft 
dit voor de heffing der belastingen naar het, 
inkomen geen invloed op de belastbaarheid der 
belooningen die van de vennootschap, ver
eeniging, maatschappij of stichting zijn of 
worden genoten. 

Deze bepaling vindt geen toepassin1,, indien 
en voor zoover dezelfde persoon voor hetzelfde 
bedrag in dezelfde belasting dubbel zou worden 
getroffen. 

3. In geval van twijfel of een beraamde 
rechtshandeling onder artikel 1 zou valhn, 
kan de belanghebbende deze vraag onder
werpen aan het oordeel van den inspecteur, in 

wiens dienstkring zijn aanslag moet worden 
vastgesteld ; tot dat einde legt hij die vraag 
schriftelijk, in tweevou,L, aan den genoemden 
insJ?ecteur voor. De inspecteur doet zijn be
schikking bij aangeteekenden brief aan den 
belanghebbende toekomen. 

Indien de inspeoteur de in het eerste lid 
bedoelde vraag ontkennend beantwoordt, kan 
artikel 1 op de rechtshandeling, zoo zij tot stand 
komt, niet worden toegepast, tenzij mocht 
blijken, dat de feiten niet volkomen overeen
stemmen met de te voren daarvan gegeven 
voorstelling. 

4. Binnen een maand, nadat de mede
deel~iÎ<k~edoeld in artikel 1, laatste lid, of de 
hese · · g op een vraag, bedoeld in artikel 3, 
ter post is bezorgd, kan de belanghebbende aan 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage V<'rnietiging 
van dat besluit of van die beschikking ver
zoeken. 

Het verzoek wordt gedaan door indiening van 
een eenvoudig request. Het Gerechtshof geeft 
aan den inspecteur de gelegenheid, +.er zake een 
vertoogschrift in te dienen. 

De inspecteur voegt bij zijn vertoogschrift 
een afschrift daarvan, hetwelk door den griffier 
van het Gerechtshof aan den verzoeker wordt 
toegezonden. 

Indien hetzij in het reqnest, hetzij in het 
vertoogschrift, is verzocht de zaak mondeling 
t e mogen toelichten of doen t oelichten, of wel 
het Gerechtshof mondelinge behandeling noodig 
acht, worden de verzoeker en den inspecteur 
t ot dat einde door den griffier opgeroepen. 

Artikel 1, eerste lid, wordt alleen toegepast, 
indien aan het Gerechtshof overtuigend wordt 
aangetoond, dat de rechtshandeling voldoet aan 
de voor die toepassing gestelde voorwaarden. 

Die toepassing blijft evenzeer achterwege, 
zoolang de in het eerste lid bedoelde termijn van 
beroep niet is verstreken of op het request nog 
niet is beslist. 

Tegen de uits_praak van het Gerechtshof staat 
geenerlei voorziening open. 

Indien een verzoek niet is ingediend of een 
verzoek is afgewezen, kan een aanslag niet be
streden worden met het bezwaar, dat artikel 1, 
eerste lid, geen toepassing had mogen vinden. 

Reeds vastgestelde aanslagen kunnen ge
durende een jaar na de uitspraak van het Ge
rechtshof met inachtneming van die uitspraak 
worden herzien, onverschillig of de termijn 
voor navordering al dan niet is verstreken. 
De herziening wordt als een aanslag beschouwd. 

5. De artikelen 1 en 2 van deze wet treden 
met ingang van 1 Mei 1925 in werking. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 29sten 

April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van .l?inancien, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 30 April 1925. ) 

29 Ap--ril 1925. BESLUIT tot vernietiging van 
een tweetal besluiten van Burgemeester 
en Wethouders van Hengelo (0.), beide 
van 17 Januari 1922, inzake weigering 
tot vaststelling van de vergoeding, bedoeld 
in art. 205, eerste lid, der Lager-onderw\js
wet 1920 voor de R.-K. lagere scholen, 
aan de Willem de Clercqstraat en Paul 
Krugerstraat in di e gemeente. . 172. 
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WIJ WILHELMI~A, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
30 J anuari 1925, n°. 290n, afdeeling Lager 
Onderwijs Financieel en. van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 13 Februari 1925, 
n°. 955, afdeeling Binnenlandsch Bestuur, tot 
vernietiging van een tweetal besluiten van 
Burgemeester en Wethouders van Hengelo (0.), 
beide van 17 Januari 1922, houdende weigering 
tot vaststelling, overeenkomstig artikel 4 van 
het Koninklijk besluit van 30 Mei 1921 (Staats
blad n°. 749) van de vergoeding, bedoeld in 
artikel 205 der Lager-onderwijswet 1920, onder
scheidenlijk ten behoeve van het R.-K. Paro
chiaal Kerkbestuur van den Heiligen Ludgerus 
en het bestuur der stichting "Schaepmanstich
ting voor R .-K. bijzonder ondnwijs", aldaar, 
ter zake van de geschatte waarde van de school
gebouwen c. a ., gelegen aan de Willem de 
Clercqstraat en Paul Krugerstraat in die ge
meente; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders als argument voor hunne weigering 
tot vo.ststelling der vergoeding laten gelden, 
dat het hier ni et betreft scholen, welke op 
1 ,Januari 1921 in gebruik of in aanbouw waren, 
aangezien de aanbeeteding van den bouw eerst, 
heeft plaats gehad op 12 Mei 1921 ; 

dat wel is waar Burgemeester en Wethouders 
nà de bij de wet van 16 l!'ebruari 1923 (Staats
blad n°. 38) aan het eerste Jid van artikel 205 
der Lager-onderwijswet toegevoegde omschrij
ving van het begrip "in aanbouw", de aan
spraak van de beide schoolbesturen op de in 
dat artikel bedoelde vergoeding ni et meer 
betwisten, maar niettemin volharden in hunne 
weigering en zulks op grond van de omstandig
heid, dat h. i. de op 9 December gehouden 
schatting der schoolgebouwen c. a. voor de 
berekening der vergoeding niet tot grondslag 
kan strekken ; 

dat naar het oordeel van Burgemeester en 
Wethouders uitsluitend eene schatting, welke 
heeft plaats gehad nà 1 J anuari 1923, den 
datum van inwerkingtreding der genoemde 
wijzigingswet, in casu als eene wettelijke juiste 
schatting kan worden aangemerkt ; 

Overwegende, dat dit standpunt miskent de 
beteekenis, welke aan den slotzin van het eerste 
lid van artikel 205 der Lager-onderwijswet 
moet worden toegekend ; 

dat n.l. - zooals bereids is komen vast te 
staan bij Onze besluiten van 6 October 1923 
(Staatsblad n°. 473) en van 12 September 1924 
(Staatsblad n°. 445) - de in die bepaling gegeven 
omschrijving van het begrip "in aanbouw", 
op grond van de geschiedenis van het wets
artikel is te verstaan als eene wettelijke sanctio
neering van eene r eeds vroeger gegeven inter
pretatie en in verband daarmede ook vóór de 
inwerkingtreding · van de wijzigingswet van 
16 Februari 1923 (Staatsblad n°. 38) het begrip 
"in aanbouw" in denzelfden zin moet worden 
opgevat; 

dat mitsdien, waar vaststaat dat de onder
havige bijzondere scholen voldoen aan de beide 
in de begripsomschrijving gestelde feitelijke 
voorwaarden, de schoolbesturen bevoegd waren 
de schatting van de gebouwen c. a., noodig 
voor de vaststelling van de hun met ingang 
van 1 Januari 1922 toekomende vergoeding, 

te doen plaats hebben vóór 1 Januari 1923, 
mits daarbij inachtnemende het te dien aanzien 
in den derden volzin van het eerste lid van 
art. 205 der wet gegeven voorschrift ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders subsidiair ook met het oog op dit 
voorschrift t egen den datum der schatting 
bezwaar hebben, aangeûen naar hunne meening 
t en onrechte ni et is afgewacht de opening der 
school en evenmin de voltooiing van het school
gebouw; 

Overwegende evenwel, dat eene waarde
bepaling "ten tijde van" de opening der school 
niet, uitsluit eene schatting, korten tijd voor 
de opening der school, zooals in casu heeft 
plaats gehad en voorts op grond van eene 
deskundige verklaring mag worden aangenomen, 
dat op het tijdstip der schatting (9 December 
1921) de schoolgebouwen, hoewel nog niet 
volkomen gereed, zich reeds in een zoodanigen 
staat bevonden, dat met zekerheid de waarde 
kon worden vastgesteld ; 

Overwegende, dat in verband met het voren
staande de door Burgemeester en Wethouders 
aangevoerde argumenten niet kunnen leiden 
tot ongeldigverklaring der op 9 December 1921 
gehouden taxatie van bovenbedoelde school
gebouwen en mitsdien de besluiten van Bur
·gemeester en Wethouders van 17 Januari 1922, 
houdende weigering om het resultaat dier 
taxatie tot grondslag te nemen voor de vast
stelling der ,ergoeding, in strijd zijn met de 
bepalingen van de Lager-onderwijswet 1920; 

Gelet op art. 205 der Lager-onderwijswet 
1920 en op de artikelen 153 en 158 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord, advies van 24 
Maart 1925, n°. 28 ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 April 1925, n°. 6114, 
afdeeling Lager Onderwijs Financieel ; en van 
24 April 1925, n°. 2718, afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermelde besluiten van Burgemeester 

en Wethouders van Hengelo (0.) t e vernietigen 
wegens strijd met de wet. 

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

Het Loo, den 29sten April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J . TH. DE VISSER. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 18 Mei 1925.) 

29 April 1925. BESLUIT, bepalendi- de bekend
making in het Staatsblad van het op 21 
Augustus 1924 te Washington tusschen 
Nederland en de Vereenigde Staten van 
Amerika gesloten verdrag over het vervoer 
van alcoholische dranken (Staatsblad 1925, 
n°. 91). S. 173. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 23sten Maart 1925 

23"' 
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( 
Staatsb/,ad n°. 91), houdende goedkeuring van 

het op 21 Augustus 1924 te Washington tus
schen Nederland en de Vereenigde Staten van 
Amerika gesloten Verdrag over het vervoer 
van alcoholische dranken, van welk verdrag 
een afdruk bij dit Beeluit is <>evoegd 1 ; 

Gezien mede de op denzelf~en dag tusschen 
Onzen Gezant te Washington en den Secretaris 
van Staat van de Vereenigde Staten gewisselde 
nota's, waarbij is overeengekomen dat, indien 
de Vereenigde Staten mochten toetreden tot het 
Protocol van 16 December 1920, waarbij het 
Permanente Hof van Internationale Justitie te 
's -Gravenhage is gevestigd, de functies, die 
volgens art . 4 van bovengenoemd verdrag z1Jn 
opgedragen a.an het Permanente Hof van Arbi
trage zullen worden toevertrouwd aan eerst
geno~md Hof, van welke nota's insgelijks een 
afdruk, benevens een vertaling, bij dit Besluit 
zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachtiging 
van dit verdrag op 8 April 1925 te Washington 
zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister va~ 
Buitenlandsche Zaken van den 24sten Apnl 
1925, Directie van het Protocol, n°. 11894; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag, alsmede bovenbedoel

de nota's, te doen bekendmaken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Best.uur zijn, ieder voor zooveel 
h m betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 29sten April 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN K.ARNEBEEK. 

( Uitgeg. 7 .Mei 1925.) 

RoYAL NETHERLAND LEGATION 
WASHINGTON. 

Sir, 
August 21, 1924. 

In connection with the signing today of a 
convention pertaining to avoid difficultics 
which might arise between our two Govern
ments in connection with the laws in force in 
the United States on the subject of alcoholic 
bevcra<>es and in pursuance of our previous 
correspondence on the subject, I have the 
honor to inform you that the Royal Govern
ment understands t,hat in the event of the 
adhesion by the United States to tho Protocol 
of December 16, 1920, under whioh the Per
manent Court of International Justice has 
been created at The Hague, tho Government 
of the United States will not be averse to 
considering a modification of the said Conven
tion, or the makin~ of a separa~ agre~ment, 
providing that claims a_s mentwned m Ar
ticle IV of that Convent,on, wh1ch cannot be 
settled in the way as indicated in the first 
paragraph of that article, shall be referred to 
the Permanent Court of International Justice 
instead of the Permanent Court of Arbitration. 

1 De Hollandsche en Engelsche tekst van 
het Verdrag is reeds op!Jenomen in Staatsblad 
1925, n°. 91 en dus hier ruet opnieuw afgedrukt. 

I shall be glad to have you confirm this 
understanding on behalf of your Government. 

Accept, Sir, the renewed assurances of my 
highest consideration. 

DE GRAEFF. 

Honorable CHARLES E. HUGHES, 
Secretary of State, Washington D. G. 

DEPARTEM:ENT OF STATE 
WASHINGTON. 

Sir, 
August 21, 1924. 

I have the honor to aoknowled~e the receipt 
of your note of today's datei in wnich :fOU w~re 
so good as to inform me, m conn_eot10n with 
the si~ning this day of the Convent10n betwei:n 
the United States and the Netherlands to a1d 
in the prevention of the smuggling of intoxi
cating liquors into the United States, that t he 
Government of the Netherlands understands 
that in the event of the adhesion bv the Govern
ment of the United States to thè Protocol of 
December 16, 1920, under which the Permanent 
Court of International Justice has been oreated 
at The Hague, the Government of the T.!nited 
States will not be a verse to cons1dermg a. 
modification of the said Convention, or the 
making of a separate Agreement, providing 
that claims mentioned in Article IV of that 
Convention which oan not be settled in t he 
way indicated in the fust paragraph of that 
Artiole, shall be referred to the Permanent 
Court of International J ustice instead of to the 
Permanent Court of Abritration. 

Complying with your request for confirma
tion of this understanding, I have the honor 
to state that the Netherlands Government's 
understanding of the attitu~e of _the Goven:,
ment of the United States m this respect 1s 
correct, and that in the event that the Senate 
gives its assent to the proposal ma~e by the 
President on February 24, 1923, tbat 1t consent 
under certain stated conditions to the adhesion 
by the United States to the Protocol of Decem
ber 16, 1920, under which the Permanent Court 
of International Justice ha.s been created at 
The Ha.gue, the Government of th_e U!1ited 
States will not be averse to cons1dermg a 
modification of the Convention this day signed, 
or the making of a separate Agreement pro
viding for the reference of cla~ms me!1tioned 
in Artiole IV of the Convent10n which oan 
not be settled in the way indicated in the 
first paragraph of that Artiole, to the Per
manent Court of International Justice instead 
of to the Permanent Court of Arbitration. 

Accept, Sir, the renewed assurancee of my 
highest consideration. 

CHARLES E. HUGHES. 

Jonkheer Dr. A. G. D. DE GRAEFF, 
Minister of the Netherlands. 

VERTALING. 

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN 
WASHINGTON. 

21 Augustus 1924. 
In verband met de onderteekening op heden 

van een verdrag, strekkende om moeilijkheden 
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te vermijden, die zouden kunnen ontstaan 1 
tusschen onze beide Regeeringen in verband 
met de in de Vereenigde Staten van kracht 
zijnde wetten betreffende alcoholische dranken 
en ten vervolge op onze vroegere briefwisseling 
te dezer zake, heb ik de eer U mede t e deelen, 
da.t de Koninklijke Regeering meent het er 
voor te mogen houden, dat in het geval van 
de toetri>ding der Vereenigde Staten tot het 
Protocol van 16 December 1920, waarb\i het 
Permanente Hof van Internationale Justitie 
is opgericht en te 's-Gravenhage gevestigd, de 
Regeering der Vereenigde Staten niet ongeneigd 
zou zijn om eene wijziging va.n genoemd ver
drag of het sluiten eener afzonderlijke overeen
komst in overweging te nemen, bepalende dat 
vorderingen als genoemd in art ikel IV van dat 
verdrag, die niet kunnen worden afgedaan op 
de wijze, aangegeven in d0 eerste zinsnede van 
dat artikel, zullen worden onderworpen aan , 
het Permanente Hof van Internationale Justitie 
in stede van aan het Permanente Hof van 
Arbitrage. 

Gaarne zoude ik zien, dat deze opvatting 
door U namens Uwe Regeering werd bevestigd. 

U gelieve de herhaald!' verzekeringen mijner 
bijzondere hoogachting wel te willen aanvaar
den. 

DE GRAEFF. 

Den Heere CHARLES E. H UGHES, 
Secretaris van Staat, Washington D. C. 

DEPARTE~ENT VAN STAAT 
WASHINGTON. 

21 Augustus 1924. 
Ik heb de eer de ontvangst t e erkennen van 

Uwe nota van heden, waarin U zoo goed waart 
mij in verband met de onderteekening op 
heden van het verdrag tusschen de Vereenigde 
Staten en Nederland t er bevordering van de 
verhindering van het binnensmokkelen in de 
Vereenigde Staten van bedwelmende dranken 
mede te deelen, dat de Nederlandsche R egeering 
meent het er voor te mogen houden dat in het 
geval van de toetreding der Vereenigde Staten 
tot het Protocol van 16 December 1920, waarbij 
het Permanente Hof van Internationale Justiti e 
is opgericht en te 's-Gravenhage $evestigd, de 
Regeering der Vereenigde Staten met ongeneigd 
zou zijn om eene wijziging van genoemd verdrag 
of het sluiten eener afzond erlijke overeenkomst 
in overweging te nemen, bepalende dat vorde
ringen, als genoemd in artikel IV van dat 
verdrag, die niet kunnen worden afgedaan op 
de wijze aangege,en in de eerste zinsnede van 
dat artikel, zullen worden onderworpen aan 
het Permanente Hof van Internationale Justitie, 
in stede van aan het Permanente Hof van 
Arbitrage. 

Ter voldoening aan Uw verzoek oni bevesti
ging van dez0 opvatting, heb ik de eer te 
verklaren, dat de opva.tting van de Neder
Jandsche R egeering over de houding van de 
R egeering der Vereenigde Staten in dit opzicht 
juist is en dat ingeval de Senaat zich vereenigt 
met het VOOl'~tel gedaan door den President op 
24 Februari 1923, om onder zekere omschreven 
voorwaarden de toetreding der Vereenigde 
Staten goed te keuren tot het Protocol van 
16 December 1920, wa.arbij het Permanente Hof 

van Internationale Justitie is opgericht en te 
's-Gravenhage gevestigd, de R egeering der 
Vereenigde Staten niet ongeneigd zal zijn om 
eene wijziging van het heden ~eteekend verdrag 
of het sluiten eener afzonderlijke overeenkomst 
in overweging te nemen, bepalende dat vorde
ringen als genoemd in artikel IV van het ver
drag, die niet kunnen worden afgedaan op de 
wijze, aangegeven in de eerste zinsnede ,an 
dat art ikel, zullen worden onderworpen aan 
het Permanente Hof van Internationale Justitie 
in stede van aan het P ermanente Hof van 
Arbitrage . 

U gelieve de herhaalde verzekeringen mijner 
bijzondere hoogachting wel te willen aanvaar
den. 

CHARLES E. H UGHES. 

Jonkheer Dr. A . C. D. DE GRAEFF, 
Gezant der Nederlanden. 

1 Mei 1925. WET tot herziemng in het alge
meen belang van bij erfatelling of legaat 
gemaakte bedingen. S. 174. 

Bijl. Hand. 2• .Kamer 192;; , 1924 n°. 2741-5. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 1855. 
Hand. l • .Kamer 1924/1925, bladz. 786. 

816-821, 854, 855. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, voor bepaalde gevallen 
de mogelijkheid t e openen tot herziening en 
wirvallen-verklaring in het algemeen belang 
van bij erfstelling of legaat gemaakte bedingen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1,Vanncer veertig jaren zijn , crloo

pen na het overlijden van den erfla ter of na 
den dag, sedert welken rechtsvermoedev van 
diens overlijden bestaat, kan een bij erfstelling 
of legaat gemaakt beding op verzoek van 
dengene, die het beding behoort na t e leven, 
door den H oogen Raad der Nederlanden in 
het algemeen belang, zulks zooveel mogelijk 
in aansluiting 11,an de bedoeling van den erflater, 
worden herzien of vervallen verklaard, indien 
en voor zoover het betreft : 

de plaats, waar en de wijze, waarop voort
brengselen van kunst of voorwerpen van 
geschiedkundigen of wet enschappelijken aard, 
geschriften hieronder begrepen, in eene voor 
het publiek toegankc,lijke verzameling moeten 
worden bewaard ; 

de mate, waarin en de voorwaarden, waar
onder 11,an het publiek gelegenheid moet worden 
verschaft om voortbrengselen en voorwerpen, 
als hiervoor bedoeld, t e bezichtigen en t e 
gebruiken; 

de beste=ing, welke in het belang van de 
kunst of de ~etenschap aan gelden moet 
worden gegeven. 

2. Het verzoek wordt aan den Hoogen 
Raad gedaan bij met redenen omkleed verzoek
schrift. 

Indien het strekt tot herziening van een 
beding, wordt in het verzoeksnhrift mede
gedeeld, hoedanig<' herziening wordt gewenscht. 

Op het verzoek worden de wettige nakome
lingen en de echtgenoot van den erflater 
gehoord, althans op door den Hoogen Raad 
t e bepalen wijze daartoe opgeroepen. 
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De Hooge Raad hoort, indien hij dit noodig 
acht, getuigen en de~kundigen. 

Alle verhooren hebben in het openbaar 
plaats. 

De verzoeker wordt in de gelegenheid gesteld, 
opmerkingen te maken naar aanleiding ;an de 
door de gehoorde personen afgelegde verkla
ringen en het verzoek mondeling toe te lichten. 

De Hooge Raad is ambtshalve bevoe~d een 
beding, waarvan de vervallen-verklaring is 
verzocht, te herzien, alsmede een beding op 
andere wijze te herzien dan is verzocht. 

3. De beschikking van den Hoogen Raad, 
waarbij een bedin$ is herzien of vervallen 
verklaard, wordt n,et van kracht, dan nadat 
deze door Ons ml zijn goedgekeurd. 

4. Het bepaalde in de voorgaande drie 
a,rtikclen is van toepassing op een herzien 
beding, mits tien jaar zijn verloopen, nadat 
de beschikking van den Hoogen R :1.ad, waarbij 
het beding is herzien, van kracht is geworden. 

5. De vervallen-verklaring van eene erf
.stelling of een legaat kan worden gevraagd 
ter zake dat een herzien beding, hetwelk in 
de plaats is getreden van een beding, waar
onder de erfstPlling of het legaat is gemaakt, 
niet is nageleefd. 

Het bepaalde in hE:t tweede en het derde lid 
van artikel 1051 van het. Burgerlijk Wetboek 
is in dat geval van toepassing. 

La-sten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den ! sten Mei 

1925. 
WILHELMINA. 

De Min;st~r van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. Trr. DE V11<5ER. 
De Minister van .Tu.stitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 19 J',fei 1925.) 

l Mei 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 1 der wet van 17 
Juli 1923 (Staatsblad n°. 364). S. 175. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze :Ministers van Financiën, van Justitie, en 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
den 3den Maart 1925, n°. 225 (Generale The
saurie); 

Overwegende, dat ingevolge artikel 1 van 
de wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad n°. 364) 
moet worden bepaald, welke uit 's Lands kas 
bezoldigde ambten niet gelijktijdig met het 
lidmaatschap van de Kamers der Staten
Generaal kunnen worden waargenomen. 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 Maart 1925, n°. 44); 

Gelet op het gemeenschappelijk nader 
rapport van Onze voornoemde Ministers van 
den llden April 1925, n°. 124 (Generale The
saurie); 

Hebben goede;evonden en verstaan : 
Art. 1. Niet gelijktijdig met het lidmaatschap 

van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 
kunnen worden waargenomen de uit 's Lands 
kas bezoldigde ambten, bekleed door de volgen
de functionnarissen : 

1°. de Commiezen-Griffier en de overige 
ambtenaren ter griffie van eene der Kamers 
der Staten-Generaal ; 

2°. de ambtenaren, bl'boorende tot de De-

pa.rtementen van Algemeen Bestuur met inbe
grip van die van het Centraal bureau van voor
bereiding voor ambtenarenzaken, van het Cen
traal bureau voor de Statistiek, van de Alge
meene La nrlsdrukkerij , van het Hoofdbestuur 
rler Posterijen en Telegrafie, zoomede van de 
burgerlijke ambtenaren ressorteerende onder 
de Departementen van Marine en van Oorlog ; 

3°. de ambtenaren in diplomatieken of 
consulairen dienst met inbegrip van handels
attachés ~lsmede andere aan Nederlandsche 
Gezantschappen en consulaten verbonden amb
tenaren en beambten. 

2. Niet gelijktijdig met het lidmaatschap 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
kunnen worden waargenomen alle ·uit 's Lands 
kas bezoldigde ambten, met uitzondering 
evenwel van die bekleed door de volgende 
functionnarissen : 

l 0. de leden der rechterlijke macht in het 
R,ik in Europa, voor zooveel met rechtspraak 
belast, en den Voorzitter, rle ondervoorzitters 
en de leden van den Centralen Raad van beroep 
zoomede de voorzitters van de Raden van Be
roep, bedoeld bij de Beroepswet ; 

2°. de Rijksagenten voor gezinsverpleging ; 
3°. de agenten van de ambtenaren der re

classeering ; 
4°. de secretarissen der reclasseeringsraden; 
5°. de R egeeringscommissarissen bij de Bank 

voor Nederlandsche Gemeenten; 
6°. den secretaris en adjunct-secretaris van 

het Centraal Stembureau voor de verkiezing 
van de leden der Staten-Genemal ; 

7°. den secretaris van het CoJJege voor de 
Visscherijen ; 

8°. den secretaris van den Onderwijsraad; 
90_ de Rijksadvocaten; 

10°. de leden van den militairen Pensioen
raad; 

11 °. den Koninklijken Commissaris bij de 
Nederlandsche Bank; 

12°. den Voorzitter van den Raad voor de 
Scheepvaart ; 

13°. den ~ecretaris van de Commissie van 
Advies voor de werkloosheidsverLekering; 

14°. den secretaris van de Commissie be
doeld in art. 25 van het Werkloosheidsbesluit 
1917; 

15°. den secretaris van de Centrale Commis
sie van bijstand voor de wachtgeldregelingen ; 

16°. den secretaris van de Commissie van 
ad vies voor de arbeidsbemiddeling voor handels -
reizigers en handelsagenten ; · 

17°. den secretaris van de Commissie van 
advies voor de arbeidsbemiddeling van het 
hotel- en café-restaurantpersoneel. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien van de dagtee
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van dit besluit.dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den l aten Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Mini8~r van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Min. van Binnen!. Zaken en Landb=w, 

Ca. RuYS DE BEERENBROUOK. 
(TJitge(I. Hl Mei 1925.) 
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l Mei 1925. RONDSCHRIJVEN van den Minis
van Buitenland 0 che Zaken aan Commis
srrissen der Koningin in de provincies , 
betreffende het aanteekenen op paspoorten 
van behoeftige Nederlanders in het buiten
land van verleenden onderstand en het 
terugvorderen hiervan bij verlenging of 
vernieuwing dier paspoorten. 

Sedert het begin van 1924 wordt door de 
consulaire ambtenaren bij het verleenen van 
onderstand aan behoeftige Nederlanders in 
het buitenland, aanteekening daarvan gemaakt 
in het paspoort van belanghebbenden. 

De bedoeling van dezen maatregel is, een 
zekere dwang uit te oefenen opdat de betreffende 
gelden aan mijn Departement zullen worden 
terug betaald. 

Reeds meerdere m alen werden daardoor 
bij het verleenen van nieuwe paspoorten of 
verlengingen van de oude ten behoeve van 
personen zonder vaste woonplaats, hetwelk 
aan mijn Departement geschiedt, de daarop 
aangeteekende uitbeta lingen gerestitueerd. 

Gaarne zou ik daarom zien dat door U en 
ook de Burgemeesters bij het verlengen of het 
uitreiken van nieuwe paspoorten, pogingen 
werden gedaan om de in de oude paspoorten 
voorkomende onderstanden in te vorderen. 
Indien, in eenig afzonderlijk &eva!, de zekerheid 
bestaat, dat bela,nghebbencte bij machte is 
den verleenden onderstand terug te betalen, 
doch onwillig blijft zijn schuld te voldoen, 
stel ik er prijs op dat alsdan tot de verlenging 
of afgifte van een nieuw paspoort niet worde 
overgegaan, alvorens het verzoek van belang
hebbende aan mij ter beslissing is voorgelegd. 

De overmaking van de ingevorderde bedragen 
zou kunnen geschieden door overschrijving 
of storting op de postrekening van mijn Depar-
tement n°. 28991. (B. S.) 

2 Mei 1925. WET tot toekenning van een 
renteloos voorschot uit 's Rijks schatkist 
ten behoeve van den aanleg en het in 
exploitatie brengen van een tramweg van 
Zutphen naar Deventer. S. 176. 

2 Mei 1925. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve · 

. van verlegging en verbreeding van den 
Rijksweg Utrecht-de Grebbe tusschen 
Utrecht en Zeist en aanleg van een tweede 
spoor voor den electrischen tramweg 
Utrecht-Zeist. S. 177. 

2 Mei 1925. WET tot verstrekking van eene 
leening uit 's Rijks schatkist ten behoeve 
van den aanleg en het in exploitatie 
brengen van een tramweg van Velp naar 
Arnhem. S. 178. 

2 Mei 1925. BESLUIT tot nadere wijziging van 
het Algemeen Reglement Dienst. S. 179. 

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

Waterstaat van 1 April 1925, n°. 395, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

21 April 1925, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1925, n°. 393, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het ;1,rimeen Reglement Dienst, vastgesteld 

bij Ko · ijk besluit van 26 Juni 1913 (Staats
blad n°. 315), het laatst gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 11 Maart 1925 (Staatsblad n°. 71), 
te wijzigen als volgt : 

I. Artikel 25, eerste lid, wordt a:i,ngevuld 
met : ,, , tenzij de Minister daarvan afwijking 
toestaat." 

II. In artikel 68, eerste lid, onder f, wordt 
,,vijf en dertig" gewijzigd in: ,,vijf en veertig". 

III. In artikel 107 bis bij de opsomming 
der artikelen tusschen "lS--20" en "29" in 
te lasschen "25". 

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

Het Loo, den 2den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitge,g. 20 Mei 1925.) 

2 Mei 1925. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 180. 

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

Waterstaat van 1 April 1925, n°. 395, afdeeling 
Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 4 der Locaalspoor- en Tram
wegwet ; 

Den Raad vaR State gehoord (advies van 
21 April 1925, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 April 1925, n°. 393, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Algemeen Reglement Dienst Locaal

spoorwegen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 3 Juni 1915 (Staatsblad n°. 230), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk beslµit van 11 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 72), te wijzigen als volgt : 

I. Artikel 25, eerste lid, wordt aangevuld 
met : ,, , tenzij de Minister daarvan afwijking 
toestaat." 

II. In artikel 68, eerste lid, onder c, wordt 
,,vijf en dertig" gewijzi~d in: ,,vijf en veertig". 

III. In artikel 107bis bij de opsomming der 
artikelen tusschen "lS--20" en "29" in te 
lasschen "25". 

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

Het Loo, den 2den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 20 Mei 1925.) 

2 Mei 1925. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de gemeenten Alkmaar, Tiel en Zaan
dam als losplaatsen van goederen, inge
voerd met spoortreinen. S. 181. 

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

Financiën van 27 April 1925, n°. 46, Invoer
rechten; 
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Gezien de artikelen 1, 43 en 53 van het 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1872 (Staats
b/,ad n°. 19), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 13 November 1923 (Staatsb/,ad no. 519); 

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Konink
lijk besluit van 15 April 1872 (Staatsb/,ad no. 47); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De gemeenten Alkmaar, Tiel en 

Zaandam worden aangewezen voor de lossing 
van goederen, ingevoerd met spoortreinen op 
den voet van voormeld gewijzigd Koninklijk 
besluit van 26 Maart 1872. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juni 1925. 

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

Het Loo, den 2den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN . 
( Uitge,g. 14 Mei 1925.) 

4 Mei 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
De Gemeenteraad is gerechtigd om in een 

krachtens art. 53 der Gem. wet vastgesteld 
Reg!. van Orde te bepalen, dat den Voor
zitter van den Raad de bevoegdheid toe
komt om een lid te gelasten de vergadering 
van dat college te verlaten, wanneer dat 
lid, na door den voorzitter tot de orde te 
zijn geroepen, niettemin blijft voortgaan 
de orde te verstoren. 

Eveneens kan den voorzitter bij dat 
reglement de bevoegdheid worden toege
kend, om dat gemeenteraadslid, wanneer 
het in zoodanig geval aan zijn last de 
vergadermg te verlaten ~een gevolg geeft, 
door den sterken arm wt de raadsverga
dering te doen verwijderen. 

Het onderhavige art. 9b in het Reg!. 
van Orde v. d. gem. Zwijndrecht gaat 
echter veel verder en bepaalt dat wanneer 
het bovenbedoelde geval zich heeft voor
gedaan, de last tot verwijdering tot 
noodzakelijk, daarmee onverbrekelijk ver
bonden gevolg heeft, dat het verwijderde 
lid gedurende drie maanden van bijwoning 
der raadszittingen is uitgesloten. 

Eene bevoegdheid tot verwijdering met 
dit onafscheidelijk gevolg, mag de gemeen
teraad echter niet aan den voorzitter 
verleenen, daa.r hierdoor het recht van het 
gemeenteraadslid om gedurende drie maan
den aan de vergaderingen van den raad 
deel te nemen, wordt gekrenkt, en dit 
zonder dat de handhaving der orde dit 
noodzakelijk ma,akt. 

Hieruit volgt dat het bevel tot verwij
dering, hetwelk in dit geval door den 
voorzitter van den gemeenteraad te Zwijn
drecht was gegeven, aan de in de dagvaar
ding b3doelde politieambtenaren, niet 
was een bevel dat hij bevoegd was te 
geven, zoodat de ambtenaren, die dit 
opvolgden, ook niet werkzaam waren in de 
rechtmatige uitoefening hunner bediening. 
(Sr. art. 180, Gemeentewet art. 53.) 

Mrs. Fentener van Vlissingen, Segers, Hesse, 
Savelberg en Taverne. 

Op het beroep van den Procureur-Generaal 
bij het Gerechtshof te 's-Gravenhage, requirant 
van cassatie tegen een arrest van het Gerechts
hof te 's-Gravenhage van 24 December 1924 
(N. J. 1925 blz. 251, Red.), waarbij in hooger 
beroep, na vernietiging van een vonnis der 
Arr.-Rechtbank te Dordrecht van 26 September 
1924, J . S. en L . L. zijn ontslagen van rechts
vervolging, met vrijspraak van hetgeen meer 
of anders was ten laste gelegd dan bewezen 
verklaard. , 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer: 

Het Reglement ven Orde van den Gemeente
raad van Zwijndrecht bepaalt in art. 9a voor
zooveel in deze zaak van belang : Indien een 
lid . . . de orde verstoort, - ter beoordeeling 
van den voorzitter -, wordt hij door dezen tot 
de orde geroepen. 

Art. 9b vervolgt dan : Wanneer een lid . . . 
mocht voortgaan de orde te verstoren, . . . 
dan wel door zijne gedragingen den geregelden 
gang van zaken te belemmeren, is hiJ verplicht 
op aanzegging van den voorzitter, t erstond 
het gebouw waarin de vergadering wordt 
gehouden, t e verlaten, tenzij de Raad op een 
dadelijk door hem ingesteld beroep anders be
slist. Over dat beroep wordt onmiddellijk 
zonder voorafgaande beraadslaging, door den 
Raad beslist. 

Maakt hij van zijn r echt van beroep geen 
gebruik of is afwijzend daarop beschikt en 
voldoet hij alsdan niet terstond aan de aanzeg
ging van den voorzitter in de eerste alinea 
bedoeld, dan doet de voorzitter hem door den 
sterken arm uit het gebouw waarin de verga
derin$ wordt gehouden verwijderen, en zorgt, 
dat h\i de vergaderlokalitcit niet weder binnen
trede binnen dt'll termijn krachtens de laatste 
alinea van dit artikel bepaald. 

Het aldus verwijderde lid mag geene verga
dering meer bijwonen gedurende den tijd van 
drie maanden, na den dag der verwijdering. 

Blijkens het bij het bestreden arrest als be
wezen aangenomene, hebben - kortelings 
saamgevat, - beklaagden, leden van den Raad 
der gemeente Zwijndrecht, toen beklaagde S. 
onder de omstandigheden in de alinea 1 en 2 
van het aangehaalde artikel 9b van het Regle
ment van Orde op last van den voorzitter door 
politiebeambten zou worden verwijderd uit het 
geb()uw, waarin de Raadsvergadering werd 
gehouden, zich tegen die beambten met geweld 
verzet op de wijze als in de telastelegging nader 
omschreven. 

Het Hof was van oordeel, dat de Gemeente
raad met het opnemen van een bepaling als 
van art. 9b in het Reglement van "Orde, zijne 
bevoegdheid had overschreden, zoodat derhalve 
naar zijn oordeel de voorzitter aan dat Regle
ment van Orde niet de bevoegdhei\l kon ont
leenen om beklaagde S. te gelasten; de raads
vergadering te verlaten en dus de politie
beambten, toen zij dien beklaagde op last van 
den voorzitter aanvatten om hem uit de raads
vergadering te verwijderen, niet waren in de 
rechtmatige uitoefening- l;mnner bediening. 

Het t elastegelegde werd mitsdien niet 
otrafbaar geoordeeld en beklaagden werden van 
alle rechtsvervolging ontslagen. 

Bij memorie van cassatie heeft de heer 
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Procureur-Generaal bij het Gerechtshof als 
cassatiemiddel tegen die beslissing aangevoerd : 
,,Schending van art. 214 juncto 239 Sv., 180 Sr. 
in verband met art. 9b van het Reglement van 
Orde voor de vergaderingen van den Raad der 
gemeente Zwijndrecht." 

Uit den boven medegedeelden inhoud van 
het R eglement van Orde blijkt, dat indien in 
het geval voorzien in het tweede lid van art. 9b, 
de voorzitter een lid doet verwijderen uit het 
gebouw waarin de vergadering wordt gehouden, 
dat lid binnen drie maanden na den dag van 
de verwijdering de vergaderingslokaliteit niet 
weer mag binnentreden, m.a. w. dus geene 
raadsvergadering binnen dien t ermijn mag 
bijwonen. Dit verbod is automatisch ver
bonden aan het feit, dat verwijdering door den 
sterken arm noodig is gebleken; de gemeente
raad heeft kenlijk gewild, dat een en ander 
onverbiddelijk zouden samenhangen, zoodat 
deze wilsverklaring van den Raad m. i. onge
twijfeld als eene onsplitsbare moet worden aan
gemerkt. Hoewel de Hooge Raad de rechts
geldigheid eener verordening slechts heeft te 
beoordeelen indien en voor zoover die zou 
moeten worden toegepast en in dit geval slechts 
verzet zou zijn gepleegd tegen de in het Regle
ment van Orde eerstbedoelde verwijdering uit 
de raadsvergadering, zou derhalve indien art. 9b, 
bij de toepassing der wet van belang zou zijn, bij 
de beoordeeling van de wettigheid van dat 
artikel, niet gedacht mogen worden aan eene 
splitsing, waarbij slechts in aanmerking zou 
worden genomen die eerste verwijdering, doch 
zal ook onder de oogen moeten worden gezien 
of het verbod aan het slot van dat artikel 
gesteld, al dan niet de verordening zou vitieëren. 

Nu in dit geval de rechter had t e beoordeelen 
of de in de t elastelegging bedoelde politie
beambten in de r echtmatige uitoefening waren 
hunner bediening, had deze dus ongetwijfeld 
de vraag te beantwoorden of art. 9b van het 
Reglement van Orde in zijn geheel rechtsgeldig 
was. 

De Gemeentewet bepaalt in art.53 : ,,Het 
Reglement van Orde, dat de Raad voor zijne 
vergadering vaststelt, wordt aan Ged. Staten 
medegedeeld." Dat hiermede den Gemeente
raad de verplichting wordt opgelegd een R egle
ment van Orde voor zijne vergadering vast t e 
stellen volgt daaruit m. i. onmiddellijk, ook al 
zou men meenen, dat naar den vorm van deze 
wetsbepaling van eene bevoegdheid sprake zou 
zjjn. Immers publiekrechtelijke bevoegdheid 
is naar gelang van omstandigheden publiek
rechtelijke plicht en waar de Gemeentewet 
zelve zich voorbedachtelijk zooveel mogelijk 
onthoudt van het geven van dwingende voor
schriften, betreffende de vergaderingen van 
den Raad en toch zoodanige voorschriften voor 
dengoedengangvanzaken onmisbaar zijn, is een 
R. v. 0 . onder alle omstandigheden een eisch 
van behoorlijk beleid. Voor zooveel noodig 
wijs ik er op, dat trouwens uit de art. 57 en 105 
der Gemeentewet volgt, dat in elke gemeente 
een R. v . 0 . voorhanden moet zijn. 

Omtrent den inhoud van zoodanig Reglement 
bevat de Gemeentewet - behoudens in de 
zooeven aangehaalde artikelen - geenerlei 
voorschrift. Men heeft dienaangaande aan de 
Gemeenteraden groote vrijheid willen laten 
naar gelang van de plaatselijke omstandig-

heden, de goede orde in zijne vergaderingen te 
verzekeren ; die vrijheid is slechts, maar ook 
noodwendig beperkt door hare natuurlijke 
grenzen, t.w. waar buiten het onderwerp der 
regeling zou worden getreden, met andere 
wettelijke voorschriften in strijd verordend zou 
worden of wel andere algemeene belangen 
zouden worden geladeerd. 

De begrenzing door het onderwerp zelf van 
de regeling, brengt mede, dat aan het R. v. 0. 
vreemd moet blijven, wat niet anders kan wor
den gedacht dan als straf voor orde storende 
gedragingen der leden. Immers strafwetge
vende bevoegdheid is geheel iets anders en 
naar aard onderscheiden van de bevoegdheid 
om regelen te geven voor de handhaving van 
de orde in eene vergaderin~ en zoodanige straf
wetgevende bevoegdheid 1s derhalve niet in 
art. 53 Gemeentewet aan den Raad gegeven en 
evenmin elders verleend. 

Men zal tevergeefs zoeken naar een bepaa-ld 
wetsartikel waarin aan de leden van een ge
meenteraad uitdrukkelijk is gewaarborgd het 
recht om alle vergaderingen van den Raad 
bij t e wonen en daar aan de beraadslagingen 
en de stemmingen deel te nemen, doch uit 
verschillende wetsbepalingen - men denke 
aan 143, 144 Grondwet, 123, 124 Strafwetboek, 
de Kieswet en art. 31 vlg. der Gemeentewet, -
in onderling verband en samenhang beschouwd, 
blijkt onmiskenbaar en ondubbelzinnig 's wet
gevers wil, dat een lid van den Raad dat recht 
in vollen omvang kunne uitoefenen, zoodat 
een voorschrift in een R. v. 0 ., dat daartegen 
in zou gaan, in strijd zou zijn met een in de 
wet neergelegden r echtsregel en mitsdien niet 
verbindend zou wezen (vgl. H. R. 29 Maart 
1912, W. 9335). 

Dat recht heeft echter ieder lid van den 
R aad en dientengevolge vindt de volle omvang 
van dat r echt zijne natuurlijke begrenzing daar, 
waar de wijze waarop een lid dit zou uitoefenen, 
aan andere leden of aan den Raad onmogelijk 
zou maken, hunne taak te vervullen . 

Alles w&t noodig is om de ongestoorde ver 
vulling van die taak mogelijk t e maken kan 
overigens bij het R. v. O. worden verordend. 
Indien derhalve een lid hardnekkig de orde 
in de vergadering blijft verstoren en door zijne 
gedragingen den geregelden gang van zaken 
blijft belemmeren, zal dat lid gedwongen kunnen 
worden de vergadering t e verlaten, zonder dat 
men daarbij in strijd komt met het wettelijk 
gewaarborgd recht van zoodanig lid, om zijne 
taak in haar vollen omvang uit te oefenen. 

In de Gemeentewet wordt de bevoegdheid 
om onder zoodanige omstandigheden een lid 
uit de vergadering te verwijderen niet uitdruk
kelijk gegeven. Hieruit leidt het Hof ook in 
verband met art. 66, lid 2, dier wet af, dat de 
wet gever zulk eene verwijdering nooit toelaat
baar zou hebben geoordeeld. Naar mijn oor
deel ten onrechte. In het tweede lid van 
art. 66 wordt wel is waar uitdrukkelijk aan den 
Burgemeester-Voorzitter van den Raad de 
bevoegdheid verleend, toehoorders die de orde 
verstoren te doen vertrekken; doch in verband 
met de toen, in 1851, ingevoerde openbaarheid 
der raadsvergadering, heeft deze bepaling vooral 
hare waarde en beteekenis, omdat daaruit volgt, 
dat zulks met het oog op art. 43 eerste lid, 
zonder ordeverstoring - behoudens in geval 
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van vergadering met gesloten deuren -, niet 
mogen plaats hebben. 

Het lag bovendien voor de hand, dat aan de 
mogelijkheid van ordeverstoring door toehoor
ders bij invoering van de openbaarheid der 
vergaderingen, gedacht werd en ik wil gereede
lijk toegeven, dat men toen aan hardnekkige 
ordeverstoring door leden van den Raad w. s. 
niet heeft gedacht. Men heeft vermoedelijk 
gemeend, dat in het algemeen zelfbeheersching, 
plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel bij 
de leden van den Raad steeds in voldoende 
mate aanwezig zouden zijn om den geregelden 

, gang van zaken te waarborgen en dan ook 
slechts op enkele punten (vgl. art. 26 en 212) 
dwingende bepalingen opgenomen, betreffende 
niettemin voorzienbare gedragingen in strijd 
met de Gemeentewet zelve. - Doch om daaruit 
nu af te leiden dat onder geenerlei omstandig
heden verwijdering van een lid uit de raads
vergadering zou mogen geschieden gaat m. i. 
te ver. Van zoodanige bedoeling blijkt niet 
alleen niets, maar juist uit het ontbreken van 
elke beperking van den inhoud van het Regle
ment van Orde volgt, dat de wetgever naar 
plaats en tijd volledige vrijheid heeft gewild 
om wat noodig zou bfijken, voor te schrijven. 
Wat in de eene gemeente wenschelijk zou wezen, 
kan in eene andere volkomen overbodig zijn en 
wat toen, in 1851, niet noodi& mocht voorkomen, 
zou later gebiedend noodzakelijk kunnen wor
den. 

Nu de mogelijkheid van een zoo uiterste 
maatregel als het verwijderen van een lid, 
meer algemeen als noodig wordt gevoeld, kan 
men ongetwijfeld op goede gronden de wen
schelijkheid verdedigen, een voorschrift dien
aangaande in de wet zelve op te nemen en 
waar de Staatscommissie-Oppenheim in haar 
Ontwerp van 18 September 1920 en de Regee
ring in haar Ontwerp tot herzienin~ der Gemeen
tewet van 17 Juli 1923, zoodarug voorschrift 
opnamen, kon daarbij gesproken worden van 
het voorzien in eene leemte in de wet, zonder dat 
daaruit noodwendig zou moeten worden af
geleid, dat Staatscommissie en Regeering van 
oordeel waren, dat zonder wettelijke voorzie
ning de bedoelde verwijdering wettelijk onge
oorloofd zou zijn. (Vgl. verslag Staatscom
missie-Oppenheim ontw. art. 33 (58e sub 3) 
en blz. 87 toelichting; ontw. Regeering Bijl. 
Hand. 2• Kamer 1922/23, n°. 515-2, art. 42, 3° 
en n°. 515-3 blz. 30, ~ele editie.) 

In dit verband moge 1k er hier ook op wijzen, 
dat ook in art. 74 van het Reglement van Orde 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, de 
verwijdering van een lid der K amer mogelijk 
wordt gemaakt en zulks hoewel ook aan die 
Hooge Vergadering niet alleen nergens uit
drukkelijk de bevoegdheid is verleend zulks te 
verordenen, doch zelfs voor zoover mij bekend 
is, haar nergens bepaaldelijk het recht is toe
gekend in eenig Reglement ordebepalingen vast 
te leggen. 

Het Ontwerp Staatscomrnissie, het Regee
ringsontwerp en art. 74 R. v. 0. van de Tweede 
Kamer zijn behoudens onbelangrijke verschil
len, in wezen overeenstemmend van inhoud. 
Dat art. 74 luidt : ,.De voorzitter kan aan de 
Kamer voorstellen aan een lid, die door zijne 
gedragingen de geregelde behandelinp; van 
zaken belemmert, voor de eerste maal voor den 

dag, waarop het besluit genomen wordt en bij 
herhaling, gedurende den loop der zitting, voor 
een bepaalden tijd den toegang tot het Kamer
gebouw te ontze~gen .... De voorzitter zorgt, 
dat hij zoo nood1g hiertoe gedwongen wordt en 
dat hij, het gebouw gedurende den gestelden 
termijn binnentredend, daaruit worde verwij
derd. " 

Hier is de verwijderin~ zuiver maatregel van 
orde ; ook bij verwijderrng van langeren duur 
is van straf geene sprake. Eerst als uit her
haling van misbruik van recht blijkt, dat het 
lid nog steeds in een toestand verkeert, dat 
zijne rede door hartstocht verduisterd, blijvend 
de rechten zijner medeleden en van het lichaam 
waarvan hij lid is, miskent, of wel kwaadwillig 
den geregelden gang van zaken blijft verstoren, 
wordt ziJne uitsluiting voor la.ngeren duur be
volen en naar gelang van den ernst en diens
volgens van den vermoedelijken duur van diens 
toestand, den duur dier uitsluiting bepaald. 

Eene zoodanige bepaling lijkt mij ook in 
een R. v. 0. van een Gemeenteraad met geen 
enkelen bestaanden rechtsregel in strijd. 

Op één bepaling wil ik echter volledigheids
halve de aandacht vestigen. Art. 123 Wetboek 
van Strafrecht bedreigt met straf "hij die door 
geweld of bedreiging met geweld . . . een lid 
uit de vergadering van den Raad eener gemeente 
verwijdert." Eene overeenkomstige bepaling, 
betr effende een lid van een der Kamers van 
de Staten-Generaal vindt men in art. 121 van 
dat Wetboek. 

Dat bij en door deze artikelen een onbeperkt 
recht tot bijwonen der Raads- of Kamerverga
dering zou worden verleend, zal wel door nie
mand worden beweerd, dat de strafwetgever 
het veronderstelde, kan wellicht worden ver
dedigd, doch als die veronderstelling zooals ik 
hierboven trachtte aan te toonen, onjuist en 
dus onhoudbaar zou zijn, dan zal men moeten 
aannemen, dat de bedoeling van het artikel 
niet zoo ver gaat en dat hier ten onrechte is 
nagelaten de straf slechts te bedreigen tegen 
een "wederrechtelijk" verwijderen van een lid. 
Slechts formeel zou dan eene bepalin~ houdende 
bevel tot verwijdering van een 1id mt eene der 
bedoelde vergaderingen, in strijd zijn met de 
aangehaalde artikelen van het Strafwetboek, in 
wezen zou zoodanige strijd niet aanwezig mogen 
worden geacht. 

Regeering, Staatscommissie en Tweede Ka
mer huldigen kenlijk ook die opvatting ; wat 
de laatste betreft blijkt zulks uit a.rt. 74 R. v. 0. 
zonder meer ; tenvjj) wat de beide eersten 
aangaat, zulks hieruit volgt, dat in de over
gangs- en slotbepalingen der ontwerpen wel is 
voorzien, in welke andere wetten door de wijzi
ging der Gemeentewet vera.nderingen zouden 
moeten worden aangebracht en daarbij het 
Wetboek van Strafrecht niet is vergeten, doch 
kenlijk het ontworpen artikel 42, sub 3°., resp. 
58e Gemeentewet, naast art. 123 Swb. bestaan
baa.r is geoordeeld. 

Wanneer ik nu het R. v. 0. va.n den Ra.ad 
van Zwijndrecht toets aan het boven· uiteen
gezette stelsel, dan zou naar mijn oordeel het 
bevel tot verwijdering van een lid en diens 
verwijdering uit de vergadering desnoods met 
dwang, op zich zelf beschouwd volkomen rechts 
geldig zijn. Onwettig zou ik echter oordeelen, 
het daarmede kenlijk als straf verbonden verbod, 
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om gedurende drie maanden de raadsvergade
ring te mogen bij wonen en waar het een met 
het ander door mij wordt beschouwd als eene 
onsplitsbare wilsverklaring van den Raad, acht 
ik het R. v. 0. strijdig met de wet•, mitsdien 
onverbindend. Waar in verband hiermede, de 
beambten, die beklaagde S. op bevel van den 
voorzitter uit de raadsvergadering wilden ver
wijderen, niet handelden in de rechtmatige uit
oefening hunner bediening, is het bewezen
verklaarde m. i. terecht niet strafbaar geoor
deeld en zijn de beklaagden terecht van alle 
rechtsvervolging ontslagen. 

(Het bestreden arrest in W. 11293; vgl. Buys 
Grondwet Dl. I blz. 547 vlg. op art. 92; Mr. Vos 
in W. B. A. 3783 ; Gemeentestom 3664 ; van 
Loenen, Gemeentewet Dl. I blz. 215, . 216 ; 
Oppenheim II blz. 277 ; Ged. Staten van 
Utrecht in W. B. A. 2557.) 

Het cassatiemiddel acht ik derhalve onge
grond en ik concludeer tot verwerping van het 
beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Segers; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij memorie : (Zie 
concl. Adv.-Gen.); 

0. dat in het bestreden arrest wettig en over
tuigend is bewezen verklaard, met der gerequi
r eerden schuld daaraan, dat zij op 30 Mei 1924 
te Zwijndrecht, toen de eerste beklaagde, ter
wijl hij, evenals de tweede beklaagde, als lid 
van den Raad der gemeente Zwijndrecht eene 
vergadering van dien raad bijwoonde, gedurende 
de redevoering van een ander raadslid door in
terrupties de orde in de vergadering verstoorde, 
waarna hij door den voorzitter door hamerslag 
en door het zeggen, dat hij, beklaagde, moest 
zwijgen, tot de orde werd geroepen en toen hij, 
beklaagde, voortging door interrupties de orde 
in de vergadering te verstoren en door zijne 
gedragingen den geregelden gang van zaken te 
belemmeren, waarop de voorzitter hem aan
zegde terstond het gebouw, waarin de vergade
ring werd gehouden, te verlaten, waaraan hij, 
beklaagde, niet terstond voldeed, terwijl hij 
ook geen gebruik maakte van zijn recht van 
beroep op den Raad, immers op een daartoe 
strekkende vraag van den voorzitter ant
woordde: ,,ik wil niks", waarna de voorzitter 
den agenten van politie en onbezoldigde rijks
veldwachters W. A. Langenbach en H . Kooiker 
gelastte hem, beklaagde, uit gemeld gebouw te 
verwijderen en toen deze politiebeambten in
gevolge dien last, hem, beklaagde, hadden vast
gegrepen ten einde hem uit het gebouw te 
verwijderen, zich ieder voor zich met geweld 
tegen die politiebeambten hebben verzet, de 
eerste beklaagde door te rukken en t e trekken 
in tegenovergestelde richting, als waarin de 
politiebeambten met hem wilden gaan, de 
tweede beklaagde door den eersten beklaagde 
vast t,e houden en aan hem te trekken, ten 
einde hem uit handen der politiebeambten te 
bevrijden ; 

dat deze feiten echter niet strafbaar zijn 
geoordeeld en de gereq uireerden deswege van 
alle rechtsvervolging zijn ontslagen, wijl het 
Hof van oordeel was, dat de raad der gemeente 
Zwijndrecht onbevoegd was om op de wijze 

en met de gevolgen als in het reglement van orde 
dier gemeente is geschied, te bepalen, dat een 
lid van den raad, indien hij, na door den voor
zitter tot de orde te zijn geroepen, de orde 
blijft verstoren, verplicht is op de aanzegging 
van den voorzitter het gebouw, waarin de 
vergadering wordt gehouden, te verlaten ; -
dat hieruit volgt, dat de voorzitter van de 
vergadering van den raad der gemeente Zwijn
drecht aan het reglement van orde niet de 
bevoegdheid kon ontleenen om den gerequi
reerde S. te gelasten de raadsvergadering te 
verlaten en dus de ter dagvaarding genoemde 
politiebeambten, toen zij S. aanvatten op bevel 
van den voorzitter, die als zoodanig niet is 
hoofd der politie, om hem uit de raadsvergade
ring te verwijderen, niet waren in de recht
matige uitoefening hunner bediening, zoodat het 
bewezen verklaarde niet valt onder artikel 
180 Sr. noch onder eenige andere strafbepaling ; 

0. dat tegen deze uitspraak wordt aan
gevoerd het hierboven vermeld middel van 
cassatie, tot toelichting waarvan in hoofdzaak 
is betoogd: 

dat het reglement van orde voor de vergade
ringen van den raad der gemeente Zwijndrecht 
in de artt. 9a en 9b het navolgende bepaalt : 

Art. 9a : ,,Indien een lid zich beleedigende 
uitdrukkingen veroorlooft, den goeden naam 
van anderen in verdenking brengt, de orde 
verstoort of tot revolutionaire daden aanspoort, 
een en ander ter beoordeeling van den voorzitter, 
wordt hij door dezen tot de orde geroepen." 

Art. 9b: ,,Wanneer een lid de geuite beleedi
ging niet terstond terug neemt, of mocht 
voortgaan zich beleedigende uitdrukkingen of 
verdachtmakingen te veroorloven, de orde 
verstoren, tot revolutionaire daden aan te 
sporen, dan wel door zijn gedragingen den 
geregelden gang van zaken te belemmeren, is 
hij verplicht op aan,.egging van den voorzitter, 
terstond het gebouw waarin de vergadering 
gehouden wordt, te verlaten, tenzij de raad op 
een dadelijk door hem ingesteld beroep anders 
beslist. Over dat beroep wordt onmiddellijk 
zonder voorafgaande beraadslaging, bij stem
ming door den raad beslist." 

"Maakt hij van zijn recht van beroep in de 
eerste alinea van dit artikel bedoeld geen ge
bruik of is afwijzend op dat beroep beschikt ; 
en voldoet hij alsdan niet t erstond aan de 
aanzegging van den voorzitter in die alinea 
bedoeld, dan do.et de voorzitter hem door den 
sterken arm uit het gebouw, waarin de verga
dering wordt gehouden, verwijderen, en zorgt, 
dat hij de vergaderingslocaliteit niet weer 
binnentrede, binnen den termijn krachtens de 
laatste alinea van dit artikel bepaald." 

,,Het aldus verwijderde lid mag geen ver
gadering meer bijwonen gedurende den tijd 
van drie maanden, na den dag van de verwij
dering." 

dat nu wel is waar in de Gemeentewet geen 
artikel is te vinden waarin aan den Gemeente
raad uitdrukkelijk de bevoegdheid wordt ge
geven- dergelijke bepalingen in het reglement 
van orde op te nemen, doch dat daaruit niet 
mag worden afgeleid, dat de Raad die bevoegd
heid zou missen ; 

dat toch bepaaldelijk wat betreft het recht 
tot verwijdering van een lid, dat de orde 
verstoort, als beginsel moetwordenaangenomen, 
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dat ieder lichaam met betrekking tot de maat
~ege_len van orde in zijn vergaderingen bevoegd 
1s die maat.regelen te nemen, welke den onge
stoorden gang van zijn beraadslagingen waar
borgen, en dat nu onder die maatregelen zeker 
het recht behoort om hem uit de vergadering 
te verwijderen, die den voortgang daarvan 
verhindert ; 

dat nu wel in het ten deze toepasselijke 
reglement van orde aan de verwijdering uit de 
zitting van den raad ,het gevolg is verbonden, 
dat het aldus verwijderde Jid geen vergadering 
meer mag bijwonen gedurende den tijd van 
drie maanden na den dag der verwijdering, 
maar dat dit voorschrift, dat geenszins als een 
straf moet worden opgevat, niet staat in onaf
scheidelijk verband met het recht tot verwij
dering; 

dat trouwens deze bepaling, die evqneens 
een maatregel van orde is als het verwijderen 
van een lid uit den Raad, omdat hij de orde 
verstoort een preventief karakter draagt, ter
wijl het verwijderen een r epressieve maatregel 
is, doch dat de Raad in elk geval bevoegd is 
in het reglement van orde dezen r P.pressieven 
maatregel op te nemen ; - dat derhalve de 
politiebeambten, toen zij op last van den voor
zitter het raadslid S., die aan de aanwijzing 
van den voorzitter om het zittingslokaal t e 
verlaten niet wilde voldoen, daaruit verwijder
den, waren in de rechtmatige uitoefening van 
hunne bediening, weshalve het Gerechtshof ten 
onrechte heeft nagelaten art. 180 Sr. op de 
bewezen verklaarde feiten toe te passen ; 

0. hieromtrent : 
dat een gemeenteraad gerechtigd is om in 

een krachtens art. 53 der Gemeentewet vast
gesteld reglement van orde te bepalen, dat den 
voorzitter, al dan niet na beroep op den Raad, 
de bevoegdheid toekomt om een lid te gelasten 
de vergadering van dat college te verlaten, 
wanneer dat lid na door den voorzitter wegens 
onbehoorlijke handelingen tot de orde te zijn 
geroepen, desniettemin blijft voortgaan de orde 
te verstoren ; 

dat eveneens dien voorzitter bij dat regle
ment de bevoegdheid kan worden toegekend 
om dat gemeenteraadslid, wanneer het aan zijn 
last de vergadering te verlaten, geen gevolg 
geeft, door den sterken arm uit de raadsverga
dering te doen verwijderen en gedurende den 
duur der bijeenkomst uit het gebouw, waar deze 
wordt gehouden, verwijderd te houden ; 

dat toch het recht van een lid van den 
gemeenteraad om de vergaderingen van den 
raad bij te wonen en aldaar dan van de hem 
toekomende bevoegdheden gebruik te maken, 
zijne grenzen vindt in de gelijke rechten zijner 
medeleden, die met recht kunnen verlangen, 
dat een medelid hen niet verhindert hunne 
functiën op behoorlijke wijze te vervullen, het
geen het geval is, wanneer dat lid door de onbe
hoorlijke wijze, waarop het optreedt, den regel
matigen voortgang der vergadering belemmert 
of verhindert ; 

dat wanneer derhalve artikel 9b van het 
hierbedoelde reglement van orde zich had be
paald tot het geven aan den voorzitter van 
eene bevoegdheid als hierboven vermeld, dit 
artikel niet in strijd zou zijn geweest met de 
wet en de ambtenaren, die op een rechtsgeldig 
bevel van den voorzitter een raadslid uit de 

vergadering van den gemeenteraad verwijderen, 
alsdan zijn in de rechtmatige uitoefening hunner 
bediening; 

dat echter artikel 9b van het hierbedoeld 
reglement van orde veel verder gaat en bepaalt, 
dat, wanneer een gemeenteraadslid in het hier 
bedoelde geval niet voldoet aan de aanze~ging 
van den voorzitter om het gebouw, waarin de 
gemeenteraad vergadert, te verlaten, die voor
zitter hem door den sterken arm uit dat gebouw 
doet verwijderen, de last tot zoodanige verwij
dering tot noodzakelijk, immers daarmede on
verbrekelijk verbonden gevol~ heeft, dat het 
verwijderde lid gedurende drie maanden van 
bijwoning der raadszittingen is uitgesloten ; 

dat de gemeenteraad niet aan den voorzitter 
een bevoegdheid tot verwijdering met dit onaf
scheidelijk gevolg mocht verleenen, daar hier
door het recht van het gemeenteraadslid om 
gedurende drie maanden aan de vergadering 
van den raad deel te nemen wordt gekrenkt, 
en dit, zonder dat de handhaving der orde dit 
noodzakelijk maakt, daar toch uit het feit, dat 
een gemeenteraadslid zich in een raadsverga
dering zóó gedraagt, dat hij de orde ernstig 
verstoort, nog niet volgt dat hij op een later te 
houden vergadering weder op ernstige wijze de 
orde zal verstoren en ook dan een regelmatige 
behandeling der werkzaamheden onmogelijk zal 
maken; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat het bevel 
dat ten deze door den voorzitter van den 
gemeenteraad van Zwijndrecht aan de in de 
dagvaarding bedoelde politieambtenaren is 
gegeven, niet was een bevel dat deze voorzitter 
bevoegd was te geven, waaruit volgt, dat die 
ambtenaren, dit opvolgende, ook niet waren 
werkzaam in de rechtmatige uitoefening hunner 
bediening, zoodat het Gerechtshof terecht heeft 
aangenomen, dat het bewezen verklaarde feit 
niet valt onder artikel 180 Sr. noch onder 
eenige andere strafbepaling ; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

5 Mei 1925. BESLUIT tot aanvulling van het 
Koninklijk Besluit van 26 Mei 1922 
(Staatsblad n°. 387), houdende vaststelling 
van een programma voor het eindexamen 
der gymnasia en het daa.rmede gelijkge
stelde examen, vermeld in artikel 12 der 
hooger-onderwijswet. S. 182. 

Wn WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen :Minister van 

Onderwijs, KunRten en Wetenschappen van 
12 Februari 1925, n°. 439 3

, afdeeling Hooger 
Onderwijs: 

Gelet op artikel 13, tweede lid, der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1925, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 30 April 1925, n°. 1525, 
afdef'ling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In Ons besluit van 26 Mf'i 1922 (Staatsblad 

n°. 387) wordt na artikel 10 ingevoegd een 
nieuw artikel l0bis, luidende als volgt : 
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,.Zij, die in het bezit zijn van een getuig
schrift van met goed gevolg afgelegd eind
examen hoogere burgerschool met vijfjari<Yen 
cursus, bedoeld in Ons besluit van 21 December 
1923, n°. 16 (Staatscourant 1923, no. 249), zijn 
bij het examen, bedoeld bij artikel 12 der 
hooger-onderwijswet, vrijgesteld van het exa
men, genoemd in artikel 2, afdeeling III e,1 IV". 

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

Het Loo, den 5den MPi 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ond,rwijs, 
K un.~ten en W elenschappen, 

J . TH. DE V1SSER. 
(Uitgeg. 20 Mei 1925.) 

5 llfei 1925. BESLUIT tot aanwijzing van de 
krachtens art. 43 der Tariefwet 1924(Staats
blad n°. 568) te belasten goederen. S. 183. 

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

Financiën en van Arbeid, Handel en Nijver
heid van 8 April 1925, n°. 117 (Invoerrechten) 
en van 8 April 1925, n°. 4164 (Handel en 
Nijverheid) ; 

Gezien artikel 43 der Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 April 1925, n°. 18); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 25 April 1925, n°. 171 
(Invoerrechten) en van 29 April 1925, n°. 4851 
(Nandel an Nijverheid) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. Zoolang daaromtrent geen nadere 

wettelijke regeling bestaat, zal van de goe
deren, omschreven in de bij dit beslUtt be
hoorencle lijst, met inachtneming van de daarin 
voorkomende vrijstellingen, een invoerrecht 
worden geheven. 

Het be:lrag en rle maf tstaf van het invoer
recht worden aangewezen door de in het eerste 
lid genoemo.e lijst, die geacht zal Norclen <lee! 
uit te maken van dit besluit. 

2. De in het vorig artikel bedoelde lijst is 
niet van toepassing op goederen, belast bij 
het tot de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) 
behoorend tarief, noch op die waaromtrent 
daarin is bepaald, dat zij vrij van invoerrecht 
moeten worden toegelaten of welke daarin 
van het volgens een ;i:>ost verschuldigd invoer
recht uitdrukkelijk z1Jn vrijgesteld. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van denzelfden dag, waarop de Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568) volledig in werking treedt. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschr'ft zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 5den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister vrin Arbeid, Handel en Nijverheid, 

AALBERSE. 
(Uitgeg. 12 lJlei 1925.) 

LIJST: 
I. Aardewerk, pottenbakkerswerk en 

porselein, en artikelen vervaardigd uit grint 
of wel uit basalt, kwarts, quenast, ge
broken marmer of ander zoogenaamd 
steenslag, dat door middel van cement of 
eenig ander bindmiddel innig is verbonden, 
zoomede fabrikaten, welke met de hier
bovengenoemde producten overeenkomen 
(artikelen vervaardigd uit gemalen ijzer
slakken- en dergelijke daaronder begrepen) 
en hetgeen in hoofdzaak uit een en ander 
bestaat. 

A. Bakken, kuipen, ketels, reservoirs, 
retorten en andere ruimtehoudende licha
men, welke een gewicht hebben van 60 
kilogram of minder, ook al mochten deze 
zjjn voorzien van een roertoestel, een vul
of aftafinrichting of eenig ander mecha
niek, o zijn bestemd tot het completeeren 
van werktuigen of toestellen, met uit
zondering van artikelen met een mecha
nisme tot het physisch of chemisch be
werken der goederen door hand-, voet- of 
werktuigelijke kracht, indien de inrich
ting voor deze krachtaanwending reeds 
bij den invoer aanwezig is. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 5 %-
B. Werktuigen, toestellen en andere 

hulpmiddelen, bestaande onder meer uit 
een bak, kuip, ketel, reservoir, retort of 
ander ruimtehoudend lichaam, waarin 
eenige arbeid wordt verricht of de goederen 
worden gekookt, gezuiverd of eenige andere 
physische of chemische werking of be
werking ondergaan, zonder dat daarbij 
eenige hand-, voet- of werktuigelijke kracht 
wordt aangewend, of waarbij de inrich
ring voor deze krachtaanwending bij den 
invoer nog niet is a8ngebracht, of welke 
enkel worden gebruikt om de goederen 
daarin te bewaren of daaruit af te tappen ; 
een en ander indien zij een gewicht hebben 
van 60 kilogram of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
Een en ander, voor zoover de onder 

A en B genoemde goederen niet worden 
ingevoerd met niet aan invoerrecht onder
worpen artikelen waartoe zij behooren. 

C. Overige artikelen, voor zoover 
hierna niet afgezonderd. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %
Van het volgens rubriek C verschuldigd 

invoerrecht worden vrijgesteM : 
1. Kranen, zoomede pluggen en huizen 

daa.rvoor. 
2. Voorwerpen als genoemd onder 

A en B hiervoor, indien zij een gewicht 
hebben van meer dan 60 kilogram. 

3. Krachtwerktuigen (werktuigen waar
mede de in het bedrijf benoodigde kracht 
wordt opgewekt of waarmede de opge
wekte kracht naar de werktuigen. waar
bij :foze moet worden aangewend, wordt 
overgebracht), zoomede arbeidswerktuigen 
(waaronder ten deze zijn te verstaan alle 
werktuigen en toestellen, waarmede eenige 
arbei:i wordt verricht of waarin of waar
mede de goederen een physische of che-

• 
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mische werking of bewerking ondergaan, 
daaronder mede begrepen voorwerpen, 
als genoemd zijn onder letter B, indien 
deze bij den invoer zoodanig zijn inge
ri cht, dat bij het gebruik blijkbaar hand-, 
voet- of werktuigelijke kracht zal worden 
aangewend). 

4. Vijzelstampers en andere gereed
schappen, ook al mochten die naar va.k
of spraakgebruik met den naam van in
strumenten worden aangeduid, welke bij 
het gebruik in hun geheel door de hand 
van den gebruiker worden bewogen. 

5. Deelen of toebebooren van kracht
werktuigen, gereedschappen en instru
menten van alle soorten, of van arbeids
werktuigen als bedoeld zjjn onder n°. 3 
hiervoor, een en andere innien de bestem
ming dier artikelen als zoodanig bij de visi
tatie door bestelorders of andere bescheiden 
afdoende wordt aangetoond, en zij niet 
bestaan uit voorwerpen, welke met name 
belast zijn verklaard, of waarvoor hier
voor of hierna eene regeling is aangegeven. 

6. Isolatoren, mits niet gemonteerd, 
welke een gewicht hebben van meer dan 
5 kilogram . 

7. Pernetten, ook stilts en spurts, en 
andere dergelijke artikelen, gebezigd in 
ijzergieterijen en aardewerkfatbrieken, zoo
mede segerkegels. 

8. Slijp- en wetsteenen, zoomede 
molensteenen. 

9. Vormen (gietvormen en dergelijke). 

II. Bladgoud en blad zilver in boekjes. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 3 %-

II 1. Celluloid in bladen of platen, wit of 
wel anders gekleurd, al dan niet gepolijst 
of geperforeerd. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
1 V. Chloroform, zoomede producten en 

zelfstandigheden, welke voor meer dan 
50 pct. daaruit bestaan. 

Maatstaf : kilogr. - Rechten : f 8.35. 

V. Electro-technische artikelen. 
A. Toestellen tot het sluiten, ver

breken of omschakelen van electrische 
stroomkringen. 

1. Schakelaars van alle soorten, stop
contacten daaronder begrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 % 
2. Controllers en regulateurs. 

• Maatstaf : waarde - Rechten : 5 % 
B. Toestellen tot het begrenzen van 

~n/of beveiligen tegen elect.rische stroom 
of spanning. 

1. Smeltveiligheden, alsmede de con
tactstukken hiervoor. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
2. Zekeringselementen, zekeringsstop

pen, buispatronen, zekerringsstrippen en 
zekeringsdraden voor dadelijk gebruik 
geschikt, eizekeringen, vliegzekeringen, 
hoornzekeringen en poolzekeringen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-

3. Relais (maximaal-, minimaal- , nul
spanning-, terugwatt-, differentiaal-, selec
tiefrelais en dergelijke) . r 

Maatstaf : waarde - R echten : 5 %-
4. Hoornafleiders, ventielen, electro

lytische afleiders, overspanningsveilighe
den, rollenafleiders en dergelijke. 

Maatstaf : waarde - Rech ten : 5 %-
C. Toestel!en tot het regelen van 

electrische stroom en/of spanning. 
1. Weerstanden en regulateurs van 

alle soorten. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-

2. Smoorspoelen, aanzet- en regel
transformatoren. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
D. Toestellen tot het aantoonen of 

meten van electrische stroomen, spannin
gen en andere electrische grootheden, zoo
mede artikelen, welke in verband met hun 
aard daarmede zijn gelijk te stellen of 
voor het grootste gedeelte daaruit bestaan. 

Volt-, ampère- en wattmeters, frequen
tiemeters, phaseverschuivingsmeters, iso
latie- en ohmmeters, galva.nometers, meet
bruggen, weerstandsbanken en andere 
electrische meetinstrumenten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
E. Artikelen en toestellen voor het 

verbinden, aansluiten en steunen van 
electrische leidingen, machines en instru
menten. 

l. Klem-, verbindings- en steunmate
riaal: 

a. Kabelschoenenverbindingsklemmen, af
takklemmen, kruisklemmen, verdeel
klemmen, schakelbordklemmen, draag
klemmen, steunklemmen, doorvoerstan
gen, aanslmtklemmen, raildragers, kroon
klemmen, sleepcontacten, stroomafne
mers en spilcontacten. 

Maatstaf : waarde - Rechten: 5 %-
b. Gemonteerde isolatoren. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
2. Kabelgarnituren : 
Verbindingsmoffen, eindsluitingen, kruis
stukken. verdeelka.sten, aftakmoffen, 
huisaansluitkasten en zekeringskasten. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 5 %-
3. Schakelinrichtingen : 
Schakelborden, schakelhuisjes, schakel
lessenaars, verdeelkasten, schakelcellen, 
meterborden, railkasten en schakel
kasten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
F. El~ctromagneten. 
Hef-, rem- en schakelmagneten en der-

gelijke. • · , ·, 
Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-

G. Gelijkrichters. met uitzondering 
van roteerende gelijkrichters en van kwik
dampgelijkrichters. 

Maatstaf - waarde - Rechten : 5 %-
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H. Toestellen, werktuigen en andere 
artikelen, welke In verband met hun aard 
met de onder A tot en met C en E tot en 
met G van deze groep belaste voorwerpen 
zijn gelijk te stellen of voor het grootste 
gedeelte daaruit bestaan. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 % 
Een en ander met dien verstande, dat 

de voorwerpen onder A tot en met H vrij 
van invoe rrecht zullen worden toegelaten, 
ind ien zij worden ingevoerd met niet aan 
invoerrecht onderworpen artikelen, waar
toe zij bebooren of, voor zoover de voor
werpen genoemd onder A tot en met C en 
E tot en met H betreft, indien bij afzon
derlijken invoer bij de visitatie door bestel
orders of andere bescheiden afdoende wordt 
aan&etoond, dat zij bestemd zijn om te 
worcten gebruikt als onderdeel of toebe
hooren van niet aan invoerrecht onder
worpen werktuigen. 

I. Transformatoren, met uitzondering 
van roteerende transformatoren en om
vormers. 

Transformatoren (daarondee mede be
grepen meettransform atoren en toe~teJlen 
t ot het me•en van doorslagvastheid van 
tramformatorolie en ander isolatiemat,e
riaal) , voor zoover nie• ingevoerd me,t nie,t 
aan invoerrecht onderworpen a rtikelen 
waartoe zij behooren : 

1. welke olie bevatten, indien zij een 
gewicht hebben van 1500 kilogram 
of minder. 

l\faatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
2. andere. indien zij een gewicht hebben 

van 900 kilogm m of minder. 
Maatstaf : waarde - R echten : 5 %-

Een en ander met dien verstande, dat 
de onder A tot en met I genoemde voor 
werpen vrij van invoerrecht zullen worden 
t oegelaten indien zij bestaan uit onopge
maá,l,:te koperwerken, als bedoeld z~jn 
onder · J) van rubriek XI van groep X B. 

Vl. Flesschensluitlngen. 
A. Capsules van tin of van vertind lood. 

llfaatstaf : waarde - R echte.n : 5 %
B. Beugelfleschsluitingen, bestaande 

uit metaal en aardewerk of porselein. 
Maatst af : waarde - R echten : 5 %, 

VII. Garens. 
Garens, koord en snoer daaronder be

grepen, welke meer dan 2 draden bevatten. 
die uitsluitend bestaan uit wol, mohair of 
eene daarmede overeenkomende zelfstan
a· gheid. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 3 %-

VIII . Houtwerk. 1 

1. Hout bewerkt tot bladen, platen, 
planken , latten, schijven of dergelijke 

1 Xylolith, steinholz en dergelijke producten, 
welke hout vervangen, zullen voor de toepas
sing van deze groep met hout worden gelijk
gesteld . Kurk zal echter niet als hout worden 
aangemer kt. 

artikelen, al dan niet geschaafd, geploegd, 
gegroefd, gebeitst, geschuurd of verder 
bewerkt, dat op eenige plaats eene breedte 
heeft van meer dan 2 cent imeter, maar 
niet meer dan 30 centimeter en eene dikte 
van niet meer dan 12 millimeter, wanneer 
tevens: 
A. de lengte meer is dan 5, maar niet 

meer dan 60 centimeter, en de dikte 
op eenige plaats meer is dan2millimeter. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
B . d" lengte meer is dan 60, maar niet 

meer dan 120 centimeter, en de dikte 
op eenige plaats meer is dan 5 milli
meter. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %--
C. de lengte meer is dan 120 centimeter, 

maar niet meer dan 2 meter, en de 
dikte op eenige plaats meer is dan 8 
millimeter. 

Maatstaf : waarde - R echten : 5 %
Van het volgens rubriek 1 verschul-

digd invoerrecht worden vrijgesteld : 
a. duigen, vervan.rdigd uit cylindrisch 

gezaagd hout en alle duigen, welke 
in de breedte een gebogen vorm ver
toonen; 

b. ongeschaafd, ongestreken, cylindrisch 
ge~aagd hout voor het maken van 
dmgen; 

c. bodempln,nkjes voor vaten, welke met 
het onder letter a of b bedoelde hout 
gelijkt ijdig worden ingevoerd, voor 
zoover de hoeveelheid dier plankjes, 
uit~edrukt in k:uhieke meters, niet meer 
bcctraagt dan ½ van de daarmede ge
lijktijdig ingevoerde hoeveelheid duigen 
of duighout, en deze plankjes niet aan 
invoerrecht zijn onderworpen op grond 
van rubriek 20 hierna ; 

d. clichés en drukplaten ; 
e. leesthoutjes (zoogenaamde wood-

shanks). 
2. Bakken , kisten, kratten en andere 

ruimtehoudende lichamen, welke een ge
wicht hebben van 60 kilogram of minder, 
ook al mochten deze zijn voorzien van 
een aftapinrichting, roertoestel of eenig 
ander mechaniek, of zijn bestemd tot 
het completeeren van werktuigen of toe
stellen, een en ander met uitzondering 
van vormen (kaasvormen en dergelijke), 
van vaat- en kuipwerk (waaronder be
halve buikige duigvaten ten deze mede 
zijn te verstaan alle ruimtehoudende 
lichamen, geen vaten zijnde, waarvan de 
romp bestaat uit duigen, welke in de 
breedte een gebogen vorm vertoonen) en 
van artikelen met een mechanisme tot 
het physisch of chemisch bewerken der 
goederen door hand-, voet- of werktuige
lijke kracht, indien de inrichting voor 
deze krachtaanwending reeds bij den in
voer aanwezig is. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %--
3. Werktuigen, toestellen en andere 

hulpmiddelen, bestaande onder meer uit 
een ba.k, kuip of ander ruimtehoudend 
lichaam, waarin eenige arbeid wordt ver -
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richt of de goederen eene physische of 
-0hemische werking of bewerking onder
gaan, zonder dat daarbij eenige hand-, 
voet- of werktuigelijke kracht wordt aan
gewend, of waaroij de inrichting voor deze 
krachtaanwending bij den invoer nog 
niet is aangebracht, of welke enkel worden 
-gebruikt om de goederen daarin te bewaren 
of daaruit af te tappen; een en ander in
dien zij een gewicht hebben van 60 kilo
_-gram of minder en met uitzondering van 
vaat- of kuipwerk, waaronder behalve 
buikige duigvaten, ten deze mede zijn 
te verstaan alle ruimtehoudende lichamen, 
geen vaten zijnde, waarvan de romp be
-staat uit duigen, welke in de breedte een 
;gebogen vorm vertoonen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %. 
4. Deuren, ramen en kozijnen. 

MaR.tstaf : waarde - Rechten : 5 %-
5. Ladders en trappen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
6. Schoorsteenmantels. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
7. Gordijngamituren. zoomede ringen, 

.stangen en embrassehouders daarvoor. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-

8. Wielen en wielstellen voor ver
-voerm.iddelen en spaken, naven en velgen 
-daarvoor. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
9. Hekwerken. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
10. Trapbalusters, balconbalusters en 

<dergelijke balusters. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-

11. Bruggen (voetbruggen en der
-gelijke). 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
12. Zoogenaamde dakkapellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
13. Stoel- en bank.zittingen, mits ge

i,erforeerd of voorzien van figuren of or
namenten, of wel voorzien van openingen 
ter bevestiging aan den stoelromp. 

Màatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
14. Deurknoppen, ladeknoppen, knop-

-pen voor ketels en koffiemolens, knoppen 
voor vlaggestokken, knoppen voor ledi
kanten, stoelen en uurwerkkasten, balu
,stradeknoppen en andere dergelijke knop
pen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
15. Kranen (tap-), en pluggen en 

huizen daarvoor. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-

16. Kastpooten, kistpooten, tafel
-pooten, stoelpooten en andere dergelijke 
meubelpooten, zoomede kop- of kroon
·stukken voor kasten, spiegels of andere 
meubelstukken. 

Maatstaf : waarde - Rechte11 : 5 %-
17. Gordijn- en andere koord- of ket

-tingtrekkers. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 6 %-

18. Kaapstanders en hijsch- en hef
werktuigen ( vijzels, kranen, lieren, liften, 

takels, dommekrachten en dergelijke), 
welke alleen zijn ingericht om door men
schelijke of dierlijke kracht te worden be
wogen, zoomede takelblokken, takelschij 
ven en katrollen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
19. Kantoor- en winkelbetimmeringen 

en dergelijke betimmeringen, zoomede 
deelen en onderdeelen daarvan, een en 
ander tenzij de gelijktijdig ingevoerde 
voorwerpen uitsluitend bestaan uit niet 
aan invoerrecht onderworpen hout in 
bladen, platen, planken of latten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
20. Deelen en onderdeelen van tafels, 

kasten, stoelen of andere meubelen, deelen 
en onderdeelen van kisten, kratten of 
andere ber5ingsmiddelen, en andere derge
lijke artikelen, geen Ojl zich zelf staande 
gebruiksvoorwerpen ziJnde, maar bestemd 
om tot het samenstellen van voorwerpen 
te worden aangewend, indien deze deelen 
of onderoeelen door middel van spijkers, 
etiften, klampen of krammen of wel door 
ijmen of op eenige andere wijze zijn ver
bonden. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %, 
Van het volgens rubriek 20 verschul

digd invoerrecht worden vrijgesteld: 
a. op elkaar gelijmde platen hout (triplex 

en multiplex), ingevoerd ln ruit- of 
rechthoekvorm, waarvan elk der zijden 
eene lengte heeft van 30 centimeter of 
meer, mits deze plate.1 niet op nog 
andere wijze onderling zijn verbonden : 

b. deelen en onderdeelen, waaromtrent 
bij de visitatie door bestelorders of 
andere bescheiden afdoende wordt aan
getoond, dat zij zijn bestemrl voor het 
samenstellen van krachtwerktuigen, 
gereedschappen of instrumenten van 
alle soorten, of wel van arbeidswerk
tuigen, waaronder ten deze zijn t e ver
staan alle werktuigen en toestelleJJ., 
waarmede eenige arbeid wordt verri<aht 
of waarin of waarmede de goederen eene 
physische of chemische werking of 
bewerking ondergaan. 

Een - en ander met dien verstande, 
dat de onder 1 tot en met 20 genoemde 
goederen vrij van invoerrecht zullen wor
den toegelaten, indien zij worden ingevoerd 
met niet aan invoerrecht onderworpen 
artikelen, waartoe zij behooren. 

IX. Instrumenten. 
A. Telegraaftoestellen, daarbij gebe

zigde schakelinrichtingen en de onderdeelen 
van een en ander, als : morse-schrijftoe
stellen, hughestoestellen, relais, kloppers, 
toestel-bliksemafleiders, stopcommutators, 
telegraafschakels.ars, galvanometers, pa
pierroldragers, pedaalcontacten en der
gelijke. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
B. Sein- en beveiligingstoestellen voor 

spoorwegen, daarbij geoezigde schakel
inrichtingen en de onderdeelen van een 
en ander, als : mechanische en electrische 
wisselverstellers, trekversperringen, blok-
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relais, electrische slote.n, wisselstroomrelais, 
kabeleinda{R!uitingen, smoorspoelen, mag
aeetinductors en dergelijke. 

Maatstaf : waarde -- Rechten : 5 %-
C. Meetinstrumenten tot het bepalen 

van druk, vacuum, trek, hoeveelheid, 
warmte en omwentelingen, registreerende· 
daaronder begrepen, als : manometers, 
vacuummeters, compoundmeters, trek
meters, drukmeters, wijzerthermometers, 
pyrometers, slagen tellers, vloeistof meet
apparaten en dergelijke. 

l\Iaatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
D. Hoekmeet- en waterpasinstrumen

ten: 
Niet met lens samengestelde sextan

·ten ; boussöles bestaande uit niet van 
kijker voorziene kompassen, zoomede 
equerres. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %
E. Zeevaartkundige instrumenten : 

Kompassen, peiltoestellen, loodings
apparaten en dergelijke. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %
F. Demonstratietoestellen voor het 

onderwijs in de natuur-, schei- en werk
tuigkunde. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %
G. Electrische afmijntoestellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %, 
H. Electrische signaaltoestellen voor 

het geven van andere dan geluidsignalen. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %, 

Een en ander met dien verstande, 
dat de onder deze groep vallende goederen 
vrij van invoerrecht zullen worden toe
gelaten, indien zij bestaan uit onopge
maakte koperwerken als bedoeld zijn 
onder 9 van rubriek XI van groep X B, 
of worden ingevoerd met niet aan invoer
recht onderworpen artikelen, waartoe zij 
behooren. 

X. Metaalwaren. 
(Voor zoover niet belast of uitgezonderd 

bij een der groepen Instrumenten of 
Electro-technische artikelen en met uit
zondering van transformatoren.) 

A. Artikelen, welke geheel of hoofd
zakelijk bestaan uit zink. 

I. Buizen en buisvormige hu lpstukken. 
Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %, 

II. Platen en bladen, welke zijn door
boord, geperforeerd of gegolfd. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %, 
III. Roeven en wellen, zijnde reepen 

of strooken in de lengte aan beide of aan 
één der zijden voorzien van een opstaanden 
rand, waarv&.n de bovenkant naar binnen 
is omgeslaaen. 

MaatstA.f : waarde - Rechten : 5 %-
Een en ander voor zoover de onder 

I tot en met III genoemde goederen niet 
worden ingevoerd met niet aan invoer- • 
recht onderworpen artikelen, waartoe zij 
behooren. 

IV. Zoogenaamd ketelzink, waaronder 
te verstaan geplette of gewalste, al dan 
niet doorboorde platen of blokken, waar-
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van, in tegenstelling met het onbewerkte 
zink in schuitjes, het oppervlak glad is, 
en de zijkanten zijn geschaafd, gezaA.gd 
of afgesneden, en waarvan de lengte, 
breedte en dikte onderscheidenlijk meer 
bedragen dan 140, 70 en 10 millimeter, 
maar niet meer dan 310, 160 en 30 milli
meter. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
B. Artikelen, welke geheel of hoofd

zakelijk bestaan uit een of meer der me
taalsoorten ijzer, staal, koper, tin of alu
minium ; messing, _ brons. nieuwzilver 
en andere alliages en mengsels, welke in 
hoofdzaak uit de genoemde metalen be
staan daaronder begrepen. 

1. Bakken, kuipen, ketels, reservoirs, 
retorten, tanks en andere ruimtehoudende 
lichamen, welke een gewicht hebben van 
150 kilogram of minder, ook al mochten 
deze zijn voorzien van een roertoestel, vul
of aftapinrichting, of eenig ander mecha
niek, of zijn bestemd tot het completeeren 
van werktuigen of toestellen, voor zoover 
zij niet onder 18, 23, 35, 42, 45 en 46, 
letter e, van rubriek XI van deze groep 
zijn vrijgesteld en met uitzondering van 
artikelen met een mechanisme tot het 
pbysisch of chemisch bewerken der goe
deren door band-, voet- of werktuigelijke 
kracht, indien de inrichting voor deze 
krachtaanwending reeds bij den invoer aan
wezig is. 

MaatstA.f : waarde - Rechten : 5 %-
II. Werktuigen, toestellen en andere 

hulpmiddelen, bestaande onder meer uit 
een bak, kuip, ketel, rf\servoir, retort, 
taak of ander ruimtehoudend lichaam, 
waarin eenige arbeid wordt verricht of 
de goederen worden gekookt, gezuiverd 
of eenige andere phys,sche of chemische 
werking of bewerking ondergaan (stoom
ketels en dergelijke artik,-len daaronder 
begrepen), zonder dat daarbij eenige hand-, 
voet- of werktuigelijke kra.cht wordt aan
gewend, of waarbij èie inrichting voor deze 
krachtaanwending bij den invoer nog niet 
is aangebracht, of welke enkel worden 
gebruikt om de goederen daarin te be
waren of daaruit af te tappen ; een en 
ander indien zij een gewicht hebben van 
150 kilogram of minder en voor zo()ver zij 
niet onder 18, 23 of 41 van rubriek IX van 
deze groep zijn vrijgesteld. 

Maatstaf: waarde - Rechten: 5 %, 
III. Buizen en pijpen, waaronder zijn 

te verstaan al dan niet met asphA.l t, 
papier, weefsel of andere zelfstandigheden 
omkleede of omgeven buisvormigP. ar
tikelen (buisvormige hulpstukken inbe
grepen) welke een inwendigen diameter 
hebben van 2 meter of minder, en over 
de geheele len~e (mof, sok en schroef
draad, de verwijding, welke voorkomt bij 
de splitsin~ van zoogenaamde broekstuk
ken, de afwijkende diameter van zijRt.ukken 
van zoogenaamde spruitstukken en de 
verwijding, welke voorkomt aan het uit
einde van vlam- en ketelpijpen voor het 
bevestigen van de pijpen aan den ketel
bodem, en dergelijke aan de uiteinden voor-

24 
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komende afwijkingen buiten aanmerking 
gela.ten) een zelfden inwendigen diameter 
hebben en waarvan geen der uiteinden is 
afgesloten, voor zoover niet bij n°. 13 of 32 
van rubriek XI van deze groep met name of 
in de soort vrijgesteld : 

A. Buizen en pijpen, welke geheel of 
hoofdzakelijk bestaan uit geheel of ge
deeltelijk gapolijst koper, messing of brons. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
B. Buizen en pijpen, welke geheel of 

hoofdzakelijk bestaan uit ijzer of staal : 
1. Buizen en pijpen, welke eene wand

clikte hebben van 2 millimeter of minder, 
zoomede geklonken of gefelste buizen en 
pijpen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
2. Overige: 

a. Gegoten buizen en pijpen voorzien 
van een aangegoten sok, indien zij 
eene wanddikte hebben van 6 milli
meter of minder, of zoo zij, de sok 
medegemeten, geen grootere lenµ;te 
hebben dan van 1.5 meter, indien zij 
eene wanddikte hebben van 9 milli
meter of minder. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
b. flenspijpen, ook met aan@:ezette flens, 

welke een wanddikte hebben van 6 
millimeter of meer. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
c. gelaschte buizen en pijpen, welke een 

inwendigen diameter hebben van llO 
millimeter of meer, en waarop de lasch, 
als bij electrisch en autogeen gelaschte 
buizen en pijpen, door de op de buis 
ter plaatse voorkomende verdikking 
duidelijk waarneembaar is. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
IV. Trapperkrukken (cranks) en van 

kruk voorziene kettingwielen voor rij
wielen en motorrijwielen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
V. Drijvende droogdokken. 

Maatst,af: waarde - Rechten: 5 %-
Vl. Kaapstanders en hijsch- en hef

werktuigen (vijzels, kranen. lieren, liften, 
takels, dommekrachten en dergPlijke), 
welke alleen zijn ingericht om door men
schelijke of dierlijke kracht te worden 
bewogen, zoomede takelblokken, takel
schijven en katrollen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
VII. Kranen, zoomede pluggen en 

huizen daarvoor, alsmede afsluiters, klep
pen en ventielen van alle soorten, stoom
onderbrekers, zoogenaamde flotteurkranen 
en dergelijke artikelen inbegrepen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
VIII. Pompen van allerlei aard, welke 

alleen zijn ingericht om door menschelijke 
of dierlijke kracht te worden bewogen, met 
uitzondering van gierpompen, bmnd
spuiten en andere spuiten en van aftap
toestellen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
IX. Schroeven en moeren. ook stel

schroeven, en alle van schroefd.raa.d voor-

ziene bouten (tircfonds en dergelijke ar
tikelen inbegrepen) met uitzondering van 
houtschroeven (als hoedanig zullen worden 
aangemerkt alle schroeven, welke eindi~en 
in een punt en waarvan de kop is voorzien 
van een gleuf om de schroef te kunnen 
aandraaien), zoomede haakbouten, moer
plaatjes en moerringen (washers). 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
X. Ladders en trappen. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
Een en ander met dien verstande, dat 

de onder I, II en IV tot en met X van 
deze groep genoemde goederen vrij van 
invoerrecht zullen worden toegr,laten, in
dien zij bestaan uit onopgemaakte koper
werken, als bedoeld zijn onder 9 van ru
briek XI hierna en dat mede de onder I tot 
en met X van deze groep genoemde goe
deren vrij van invoerrecht zullen worden 
toegelaten, indien zij worden ingevoerd 
met niet aan invoerrecht onderworpen 
artikelen, waartoe zij behooren. 

XI. Andere artikelen, voor zoover 
deze niet behooren tot rubriek III of 
bij rubriek VIII of IX van deze groep 
of hierna zijn uitgezonderd. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-
Van het volgens rubriek XI verschuldigd 

invoerrecht worden vrijgesteld : 
1. Schuitjes ruw giotijzer (pigs), koeken 

of blokken koper, en andere producten van 
de eerste gieting. 

2. Ruwe en voorgewalste blokken 
(ingots en blooms), knuppels, onafge
werkte stukken metaal om daaruit messen 
of kamwielen te vervaardigen &n ander 
voorgewalst, voorgesmeed of ruw gegoten 
materiaai, geen voltooide of gedeeltelijk 
voltooide voorwerpen, maar blijkbaar 
grondstoffen zijnde, welke voor het ver
vaardigen van voorwerpen worden aan-
gewend. . 

3. IJzervijlsel, afdraaisel en dergelijke 
afvalproducten. 

4. Draad, al dan niet gegalvaniseerd, 
gepoliist, vertind of op dergelijke wijze 
bewerkt. 

5. Metaal in staven, zoowel plat, vier
kant als rond, zoomede bandmetaal en 
balk-, hoek-, T- en U-ijzer en ander ge
profileerd metaal, al dan niet gegalvaniseerd, 
gepoliit, geverfd, vertind of op dergelijke 
wijze bewerkt, ongeacht dikte en afmeting, 
mits niet doorboord of geperforeerd en niet 
gebogen oI op andere wijze vervormd ; 
van nopjes, ribben of ruiten voorzien 
bandijzer en dergelijke artikelen daaronder 
begrepen. 

6. Metaal in bladen, strippen of platen, 
ongeacht hunne dikte en afmeting en den 
vorm van hun omtrek, al dan niet gegal
vaniseerd, gepolijst, bedrukt, geverfd, 
gedecoreerd of op derirelijke wijze bewerkt 
(gelijkmatig geribde of geruite platen, zoo
genaamde ropjesplaten, schetsplaten en 
dergelijke platen en bladen inbegrepen), 
een en avder mits niet doorboord of ge-
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~:f oreerd en niet gebogen of op andere 
WIJze vervormd. 

7. Gegolfd plaatijzer, al dan niet ver
zinkt of gebogen, ook indien het is voor
zien van gaten: 

8. Eestplaten, waaromtrent bij de 
visitatie door bestelorders of andere be
scheiden afdoende wordt aangetoond, dat 
zij als zoodanig zullen worden gebezigd. 

9. Onopgemaakte koperwerken, waar
onder zijn te versta.an uitsluitend uit 
koper, messing of brons vervaardigde ar
tikelen, welke in den staat waarir zij wor
den ingevoerd, zonder nadere bewerking 
of verwerking niet plegen te worden ge
bruikt. 

10. Gegoten ijzeren ballastblokken. 
ll. Schroef-, worm-, kam- en tand

wielen, zoomede rondsels, een en ander 
indien zij een gewicht hebben van meer 
dan 1 kilogram. 

12. Kettingen. 
13. Radiatoren en geledingen voor 

radiatoren, zoomede ribbenbuizen. 
14. Spoorstaven; lasch- en verbin

dingsplaten, klemplaten, dwarsliggers en 
hetgeen verder tot het doorloopend spoor 
behoort, met uitzondering van moerbouten, 
haakbouten, tirefonds, kruisingen, kruis
stukken en wissels en van hetgeen tot deze 
laatste behoort, zooals hart- en puntstuk
ken, tongen en dergelijke. 

15. Spijkers, draadnagels, klinkbouten 
en klinknagels, (schoenspijkers, zooge
naamde splitspijker~ of splitnagels, plaat
spijkers of "wellblechnägel" en dergelijke 
artikelen inbegrepen) en de daarmede 
ingevoerde plaatjes en losse koppen, een 
en ander met uitzondering van de artikelen, 
voorzien van kop en punt. 

16. Schepen en schuiten, zoomede 
scheepsankers, scheepsschroeven, patrijs
poorten, roeidollen en andere deelen of toe
behooren van schepen en schuiten, tot 
geen ander doel geschikt, voor zoover die 
dealen en to11behooren niet bestaan uit 
artikelen, welke met name belast zijn ver
klaard, of waarvoor hiervoor of hierna eene 
regeling is aangegeven. 

17. Touw en kabel, gedraaid of ge
vlochten van metaaldraad of metaal.band, 
al dan niet voorzien van oog of lus. 

18. Smidsen, al dan niet voorzien van 
waterreservoir, en onderdeelen van smid
sen, als smidsvuurmonden, smidsvuur
vormen, windvormers en oogijzers. 

19. Klauwplaten. 
20. Boren, fraisen, fraismessen en 

ruimers, stempels en matrijzen, zoomede 
messen van allerlei aard, stanz- en pons
messen, schaaf- en ploegmessen inbegrepen, 
en zaagbladen. 

21. Aambeelden en schrooien, hoorns, 
boven- en onderzalen en boven- en onder
vulijzers daarvoor, smidsstuik- of zaal
blokken en zoogenaa.mde vlakplaten. 

22. Bank- en handklemschroeven, lijm-
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knechten, zoogenaamde sergeanten en 
dergelijke artikelen inbegrepen. 

23. Vormen, als giet- en slagvormen, 
biscuitvormen, steenvormen, glasblazers
vormen, vulcaniseervormen, hoedvormen, 
mutsenbollen en dergelijke, zoomede cli
chés en drukplaten. 

24. Draadtrekkers of treksteenen, waar
onder te verstaan metalen voorwerpen, 
voorzien van een edelgesteente, gebruikt 
bij het trekken van draad. 

25. Drijfriemverbinders, tenzij uit
sluitend bestaande uit schroeven en moeren, 
of andere volgens rubriek IX van deze 
groep belaste voorwerpen. 

26. Haspels, spoelen en klossen. 
27. Riemschijven, kussenblokken, lagei-

schalen, muurkasten, steunconsoles, wand
consoles, smeerringen, omloopregelaars, 
drijfriemafwerpers en andere dergelijke 
niet met name genoemde drijfwerkonder
deelen. 

28. Spiraalveeren, welke een gewicht 
hebben van één kilogram of meer, zoo 
mede al dan niet opgerolde bladveeren, 
met uitzondering alleen van bladveeren 
en onderdeelen daarvan voor vervoer
middelen, voor zoover deze laatste veeren 
en onderdeelen een gewicht hebben van 
30 kilogram of minder. 

29. Assen van alle soorten, zoowel 
drijfwerk- en krukassen als assen voor 
vervoermiddelen, indien zij een gewicht 
hebben van 50 kilogram of meer. 

30. Wielen van alle soorten, zoowel 
vliegwielen, kraan- en stuurwielen, als 
wielen voor vervoermiddelen, wielbanden 
en wielstellen : 

A. Wielen, welke een gewicht ·hebben 
van 100 kilogram of meer. 

B. Wielbanden, welke een gewicht 
hebben van 40 kilogram of meer. 

C. Wielstellen : 
a. voor wagens gebruikt in mijngangen 

(wielstellen waarvan de as over de 
geheele lengte is omgeven van een 
metalen bus of koker, gevuld met 
kogels, een zoogenaamd rollager) ; 

b. overige, indien zij een gewicht hebben 
van 250 kilogram of meer. 

31. Vrijwielen voor rijwielen, zoomede 
spatschermen en voorvorkscheden voor 
rijwielen en motorrijwielen in onafgewerk
ten, niet voor dadelijk gebruik geschikten 
staat (zoogenaamde blanke schermen en 
scheden). 

32. Balhoofdboven- en balhoofdbe
neden •verbindingsstukken, trapperstukken 
(ook wel genaamd brackethulzen), acbter
vorkstukken of bruggen, zoogenaamde 
kroonstukken, en andere dergelijke ver
bindingsstukken voor het samenstellen van 
frames en het aanbrengen van voorvorken 
en achtervorken van en bij rijwielen en 
motorrijwielen, voor zoover die artikelen 
niet zijn gepolijst, vernikkeld, gelakt of 
geverfd, of op eenigerlei andere dergelijke 
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wijze zijn afgewerkt en een gewicht hebben 
van 700 gram of minder. 

33. Ashuizen, cardangewrichten, rol
lagers voor cardanassen, naven, kruk
~aste_n, versnellingen, pedalen, stuurin
nchtmgen, spatschermen en andere niet 
met name belaste deelen en onderdeelen 
van automobielen, voor zoover voor die 
deelen en onderdeelen hiervoor of hierna in 
deze groep geen regeling is aangegeven, 
en daaromtrent bij de visitatie door be
stelorders of andere bescheiden afdoende 
wordt aangetoond, dat zij zijn bestemd 
~m te worden _gebruikt biJ de samenstel
lmg of herstellmg van automobielen. 

34. Onafgewerkte sleutels onafge-
w_erkte tuim.ela.a.,:~ en andere on'afgewerkte 
met voor dadel]Jk gebruik geschikte ar
~_ikelen, vervaardigd van smeedbaar giet
IJZer, gebruikt tot het vervaardigen van 
sleutels en sloten, indien deze artikelen 
een gewicht hebben van 500 gram of minder. 

35. Koolzuurflesschen, zuurstofflesschen 
en andere gelaschte of naadlooze cylinders 
en vaten voor het vervoeren of bewaren 
van gecomprimeerde gassen. 

36. Brandspuiten. 
37. Roosterstaven. 
38. Kogellagers, zoomede metalen kogels. 
39. Granaatvormen (stukken metaal 

in suikerbrood vorm, gebruikt bij het 
persen van granaathulzen). 

40. Metalen baleinen voor parapluies 
e1; parasols en de daarmede samengestelde 
met van stok of naald voorziene parapluie
en parasolgeraamten. 

41. Gasverlichtingsinstallaties voor 
spoor- en tramwegrijtuigen (die voor goe
derenwagens daaronder begrepen), be
staande uit gasreservoirs, gaskranen. gas
druk-re~ulateurs, gasdrukmeters en kleine 
buisleidingen, mits deze installaties in haar 
geheel worden ingevoerd, en de bestemming 
dier artikelen als zoodanig, bij de visitatie 
door bestelorders of andere bescheiden af
doende wordt aangetoond; een en ander 
met uitzondering van lampen en lamptoe
behooren. 

42. Aspotten voor wielstellen van spoor
en tramwagens met de daarbij behoorende 
gelijktijdig ingevoerde onderdeelen. 

43. Metallieke pakking en andere der
gelijke pakkingstof. 

44. Welbladen en ander soldeerma
teriaal. 

45. Geschut, projectielen en patronen 
voor geschut en deelen en onderdeelen 
v:in ee°: en ander, indien de bestemming 
dier artikelen als zoodanig bij de visitatie 
door bestelorders of andere bescheiden 
afdoende wordt aangetoond, en voor zoover 
voor deze deelen en onderdeelen hiervoor 
of hierna in deze groep geen regeling is 
aangegeven en zij niet met name belast 
zijn verklaard; zoomede kogels voor hand
vuurwapenen. 

46. Gereedschappen, werktuigen, toe
stellen en andere hulpmiddelen : 
a. Stoomketels. 
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b. Stoomwerktuigen en motoren van 
alle soorten (ook wind-, water- en veer
motoren) en andere krachtwerktuigen 
(werktrugen, waarmede de in het bedrijf 
benoodigde kracht wordt opgewekt of 
waarmede de opgewekte kracht naar 
de werktuigen, waarbij deze moet 
worden aangewend, wordt overge
bm<'ht), rosmolens en dergelijke ar
tikelen inbegrepen. 

c. 1\:beidsworktuigen, waaronder ten deze 
ZIJn te verstaan werktuigen en toe
stellen, waarmede eeni~e arbeid wordt 
verricht of waarin or waarmede de 
goederen eene physiscbe of chemische 
werking of bewerking ondergaan (dyna
mo's, landbouwwerktuigen, luchtdruk
en vacuumremmen voor spoor- en tram
wagens, mechanisch bewogen bef- en 
hijschwerktuigen en pompen, trans
portbanden, transportschroeven en 
transportwormen, zoomede diffusiebat
tertien, filterpersen, verdamplichamen, 
koelkasten, koeltroggen, kookpannen, 
autoclaven, bak- en moffelovens. vul
en aftapappa.raten en andere onder 
rubriek II van deze groep bedoelde voor
werpen, indien deze hij den invoer zoo
da:nig zijn ingericht dat bij het gebruik 
bl]Jkbaar hand -, voet- of werktuige
lijke kracht zal worden aangewend, 
daaronder begrepen). 

d. Voorwerpen als zijn genoemd onder 
de _rubrie_ken I en II van deze groep, 
md1en ZIJ een gewicht hebben van 
meer dan 150 kilogram. 

e. Melktransportkannen, waaronder zijn 
te versta an ongeverfde, vertinde of 
p:egalvani~eerde ijzeren bus8en, voor
zien van deksel en twee ooren, welke 
een gewicht hebben van meer dan 12 
kilogram. 

Een en ander met dien verstande, 
dat indien de bij letters a tot, en met e 
~enoemde artikelen worden ingevoerd 
In gedemonteerden staat en zij voor 
meer dan 50 pct. van hun gl'wicht 
zijn samengesteld uit zoogenaa,rnd con
structieijzer, van dit constructiE>ijzer, 
voor zoover het bestaat uit aan invoer
recht on<lerwJ)rpen doorboord of op 
derge1ijke eenvoudige wijze bewerkt, 
al dan niet- onderling verbonden doch 
niet ver-vormd plaat-, band-, staaf- of 
profielijzer of -staal, invoerrecht zal 
verschuldigd zijn. 

f. Fronten en vuurgangen voor stoom
ketels, onderdeeler> van weefgetouwen 
en sigarettenmachines, onderdeelen van 
dynamo's en motoren en anderè deelen 
of toebehooren van stoomketels, kracht
werktuigen, gereedschappen en instru
menten van alle soorten of van arhE'ids
we~ktuigen als bedoeld zijn onder letter 
c hiervoor, een en ander indien de be
stemming dier artikAlen als zoodanig bij 
de visitatie door beRtclo rders of andere 
bescheiden afdoende wordt aangetoond, 
voor zoover voor deze deelen en toe
behooren hiervóór geen re,,eling is aan
gegevi,n en het niet betrJt ro'et name 
belaste artikelen, of zoogenaamd con-
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structieij,Pr, dat best<tat uit aan in
voerre~ht onderworpen doorboord of 
op dergelijke eenvoudige wijze bewerkt, 
a~ dan niet onderling verbonden, doch 
!liet vervormd plaat-, band-, staaf- en 
profielijzer of -staal. 

g. BeproevingRtoesteUen, waaronder zijn 
te verstaan werktuigen en toestellen, 
waa:mede de deugdelijkheid van een 
fabrikaat of de daarvoor gebruikte 
grondstoffen en hulpmiddelen worden 
getoetst. 

h. Schoenleesten (zoogenaamde drievoeten 
hieronder niet begrepen). 

i. Interliniën, ijzêrwit, ramen, zetgaleien 
en andere dergelijke hulpmiddelen. oe
bruikt in het drukkersbedrijf ; vor~
stiften, kernnagels, wanddiktenagels, 
kernsteunen, kernstiepen, vormkasten, 
ko~lspiralen, modelklemmen (plaat
sp1Jkers), en ander dergelijk vormersge
r".edschap, gebruikt bij het vervaar
digen van voorwerpen uit vloeibaar me
t aa! en andere dergelijke niet met name 
of !Il de soort belast verklaarde in de 
nijverheid gebruikte bedrijfshulpmid
delen, met uitzondering van zooge
naamde drievoeten. 

j. Electrische en pneumatische hamers, 
boren en beitels. 

k. H amers, zagen, beitels, passers, vijlen, 
handspaken, houweelen, koevoeten, 
doorslagen, drevels, duimstokken, hol
pijpen, schroef-, moer- en kraansleutels, 
schietlooden, driehoeken, afschrijfblok
ken en winkelhaken en andere gereed
schappen, ook al mochten die naar vak
of spraakgebruik met den naam van 
il!~trumenten _worden aangeduid, welke 
b1J het gebruik in bun geheel door de 
hand van den gebruiker worden bewogen. 

l. Vischhaken. 
XI. Plantaardige oliën, olie zuren en olie-

vetzuren v. a. s., zoomede niet afzonder
lijk belaste artikelen, welke voor meer dan 
50 percent daaruit bestaan; een en ander 
voor 1,00ver deze product~n bij 15° Celsius 
yloeibaar zijn; met uitzondering van druk
mkten, zoomede van aetherische oliën, 
van gevulcaniseerde oliën, van Turksche 
roodolie en andere gesulfoneerde oliën en 
van de artikelen voor meer dan 50 pct. 
daaruit samengesteld. 

Maatstaf: 100 kilogr. - Rechten f 0.55 
XII. Rubber- or caoutchoucreepen voor 

banden voor rijtuigen, kinderwagens en 
andere vervoermiddelen, voorzien van hiel 
(zoogenaamd biel- or knelband) of wel in
wendig voorzien van metaaldraad (zooge
naamd kabelband). 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %. 
XIII. Vanilline. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %, 
XIV. Verfwaren met olie bereid ( stopverf 

en dergelijke artikelen daaronder begrepen), 
zoomede vloeibare lakken, mastieken, ver
nissen en siccatieven, een en ander voor 
zoover die producten niet meer dan 50 
percent olie bevatten, met uitzondering 
alleen van al dan niet gekleurde drukinkten. 

Maatstaf : waarde - Rechten : 5 %-

XV. Zeep. 
1. Zachte (zoogenaamde groene en gele). 

Maatstaf : 100 kilogr. - Rechten : f 1.-. 
2. J;larde, zoomede alle vaste stoffen, 

die voor meer dan 50 percent uit zeep 
bestaan: 

a. geparfumeerde en transparantzeep. 
Maatstaf : 100 kilogr. - Rechten : f 4.-. 

b. niet geparfumeerde. 
Maatstaf : 100 kilogr. Rechten : f 2.-. 

Behoort bij Koninklijk besluit• van 5 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 183). 

Ons bekend, 
De Minister van Financien, H. COLIJN. 

De Minister. van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

5 Mei 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Goedkeuring van een raadsbesluit strek

kende tot aanleg van wegen ten behoeve 
van particulieren woningbouw. 

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

B. en W. van Baarn namens den Raad dier ge
meente tegen het besluit van Ged., Staten van 
Utrecht van 4 Nov. 1924, n°. 2718/1894, 3e afd., 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het raads
besluit van 29 Aug. 1924, voor zoover dit strekt 
tot aankoop van grond in het Pekingbosch al
daar ten behoeve van wegenaanleg ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. : dat de Raad der gemeente Baarn in 

zijne vergadering van 29 Aug. 1924 onder 
anderen heeft besloten ten behoeve van de 
adressanten Mr. J. Vijn, advocaat, en Tb. Stol, 
makelaar, beiden wonende te Amsterdam, 
op de hun in eigendom toebehoorende terreinen 
van het z.g. Pekingbosch, kad. bekend gemeente 
Baarn, Sectie B, nos. 767 en 9815, voor reke
ning der gemeente Baarn te doen aanbrengen 
twee wegen, n.l. den weg evenwijdig loopende 
met de spoorlijn ;en den weg parallel loopende 
met den Kettingweg, verbindende de Toren
laan met de Dennenlaan, zooals deze wegen 
op het betrekkelijke uitbreidingsplan voor 
komen ~n dezen wegenaanleg, wat betreft de 
verhardmg, rioleering, voorziening van lei
dingen voor gas, electririteit en water en be
planting volledig te doen uitvoeren, een en 
ander onder een 8-tal voorwaarden, waarvan 
die onder 1 bepaalt, dat de gronden, voor den 
aanleg der wegen benoodigd (11.250 M2• opper
vlakte), in vrijen en onbezwaarden eigendom 
door de adressanten vooraf aan de gem. Baarn 
worden overgedragen, t egen betaling daarvoor 
door laatstgenoemde van één gulden en heeft 
de Raad ter uitvoering van bovengenoemde 
werk_er. een crediet ge;ipend groot f 30,000, 
terw1Jl de adressanten daartoe eene som groot 
f 7500 zullen hebben bij te dragen; 

dat de Raad zijn besluit heeft doen steunen 
op d~ overweging, dat het alleszin~ aanbeveling 

, verdient den adressanten, tenemde de uit
voering hunn er voorgenomen plannen ten aan
zien van de bebouwing der vorenbedoelde 
gronden mogelijk te maken, medewerking en 
financieelen steun van gemeentewege te ver
leenen ; dat toch het gemeentebelang bij deze 
aangelegenheid ten nauwste betrokken is en 
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eene behoorlijke uitvoering dezer werkzaam
heden, wanneer deze van gemeentewege ge
schieden, verzekerd mag worden geacht; dat 
ter motiveering hiervan is op te merken, dat 
door den aanleg der bedoelde wegen emie niet 
onbelangrijke 1verkverruimimg in de gemeente 
Baarn zal ontstaan, iets wat, in verband met 
de groote werkloosheid in de gemeente ten 
zeerste dient te worden bevorderd, en dat, 
waar de adressanten voornemens zijn op doel
treffende wijze de vestiging van gezinnen van 
elders in Baam te bevorderen, de verwachting 
mag worden uitgesproken, dat deze gemeente 
binnen betrekkelijk korten tijd een mooi villa.
park rijker zal worden, door welks bewoners 
uiteraard wordt bijgedragen tot verho:ging 
van het belastbaar inkomen en tot meerdere 
welvaart van een groet deel der ingezetenen 
dezer gemeente; 

dat Ged. Staten van Utrecht bij besluit van 
4 Nov. 1924 aan bovengenoemd raadsbesluit 
goedkeuring hebben onthouden, voorzoover 
dit raadsbesluit strekt tot aankoop van grond 
ter oppervlakte van 11.250 M2• in het z.g. 
Pekingbosch voor den prijs van éfo guld en 
van de heeren Mr. J. Vijn en Th. Stol te Am
sterdam, daarbij overwegende, dat het de be
doeling van het raadsbi>sluit is de beide eige
naren, nadat de gemeente de wegen ten behoeve 
van hun terreinen in het z.g: Pekingbosch op 
hare kosten heeft aangelegd, m sta.at te stellen 
op die terreinen woningen te doen bouwen; 
dat dit raadsbeBluit, behalve dat het in strijd 
is zoo niet met de letter, dan toch met de 
bedoeling van de door den Raad bij besluit 
van 10 Juli 1908 vastgestelde verordening op 
het aanleggen van straten, wegen of pleinen 
en op de voorwaarden tot overneming door de 
gemeente van bestaande straten, wegen of 
pleinen in de kadastrale gemeente Baarn, 
ook in strijd is met het geldelijk belang der 
gemeente; dat derhalve het raadsbesluit niet 
voor goedkeuring vatbaar i s ; 

dat B. en \V. van Baarn, namens den Raad 
dier gemeente, in beroep aanvoeren, dat het 
geldelijk belang der gemeente door de uitvoering 
van het raadsbesluit zal worden gediend; dat, 
waar de tijdsomstandigheden sinds den datum 
der vaststelling der verordening op het aan
leggen van straten, wegen of pleinen en op de 
voorwaarden tot overneming door de gemeente 
van bestaande straten, wegen of pleinen in de 
kadastrale gemeente Baarn, belangrijk ge• 
wijzigd zijn, de bedoeling, die bij den Ra.ad met 
het in het leven roepen dezer verordening des
tijds moge hebben voorgezeten, toch zeker 
geen hinderpaal mag zijn om den vooruitgang 
en bloei der gemeente te bevorderen, te meer 
waar door de uitvoering van het onderwerpe
lijke plan eene niet onbelangrij ke werkveirui
ming in de gemeente Baarn za.J ontstaan, ten
gevolge waarvan de werkloosheid, die zich in den 
loop der laatste ja.ren in sterke ma.te heeft uit
gebreid en ter bestrijding waarvan het tot 
dusver niet is mogen gelukken werk van eenige 
beteekenis te verschaffen, aanmerkelijk zal ver
minderen; 

0., dat uit de overgelegde stukken is geble
ken, dat het besluit van den Raad van Baarn 
strekt om ten behoeve van de explcitatie van 
het Pekingbosch, binnen de gemeente Baarn 
gelegen, voor kosten dier gemeente, eenige 

wegen aan_ te leggen, waardoor de mogelijkheid 
wordt geopend dat voor ee •e betrekk€Jijk ge
ringe uitg;.i.af uit de gemeentekas een groot 
boU\vterrein voor den particulieren woning
bouw wordt ontsloten ; 

dat door dit raadsbesluit het gemeentebe
stuur van Baarn heeft gehandeld binnen de 
grenzen van zijne bevoegdheid niet alleen, 
maar ook in het bijzonrler heeft gezorgd voor 
de behartigin5 van die belangen, wc>lke krach
tens art. 179h der gemeentewet aan de zorg 
van het gemeentebestuur zijn toevertrouwd ; 

dat derhalve, nu niet is gebleken, dat finan
cieele bezwaren zich tegen ,het verleenen van 
de vereischte goedkeuring verzetten, het be

. streden besluit van Ged. Staten niet kan wor-
den gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ged. 

Staten van Utrecht van 4 Nov. 1924, n°. 2718/ 
1984, 3• afd., alsnog goedkeuring te verleenen 
aan het besluit van den Raad der gemeente 
Baarn van 29 Aug. 1924 voor zoover dit strekt 
tot aankoop van grond in het Pekingbosch 
aldaar ten behoeve van wegenaanleg. 

(Gem.-Stem.) 

6 Mei 1925. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Reglement van Openbaar 
Bestuur n°. IV op de organisatie en de 
diens der Deurwaarders en verdere Regts
berl ienden, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 14 September 1838 (Staatsblad 
n°. 36), laatstelijk aangevuld bij Koninkl IJk 
besluit van 18 Maart 1924 (Staatsblad 
, ,o. 127). s. 18!. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordrach t van Onzen Minister van 

Justitie van 18 Juli 1924, 4de Afd., n°. 901; 
Den Raad van l:;tate gehoord (advies van 

2 September 1924. n°. 15); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 1 Mei 1925, 4• Afdeeling, 
n°. 812; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In artikel 1 van het Reglement van 

Openbaar Best.uur n°. IV op de organisatie 
en de dienst der Deurwaarders en ver<ler
Regtsbedienden, vastgesteld bij Koni11klijk 
bes1uit van 14 September 1838 (Stoatsblad 
n°. 36j, laatstelijk aangevuld bij Ko, ,rnk.lijk 
besluit van 18 Maart 1924 (Staatsblad n· 127), 
worden de woorden "onderscheiden in ,,_,,ste 
en gewone Deurwaarders" gelezen : ,.owler
scheiden in bezoldigde en onbezoldigde Deur
waarders". 

In hetzelfde artikel 1 vervallen de woorden : 
"Behoudens de beperking hierna in art_ 7 
voorkomende". 

Aan voornoemd artikel l worden de na
. volgende leden toegevoegd : 

"De bezoldigde Deurwaarders zijn meer in 
het bijzonder belast met de verrigtingen welke 
de dienst in strafzaken medebrPngt. Zij ont
van~en daarvoor van Rijkswege eene be
zoldiging. Wannf'er bnnne w<Jrkzaamheden 
voor den dienst het maken van reizen noodig 
doen zijn. worden de reis- en verblijfkosten 
hun vergoed op den voet der bepalingen, welke 
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door Ons ter reo:~ling van de vergoeding van 
reis- en verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijks 
dienst zijn of nader zulfen worden vastgesteld. 

De voor den dienst noodige drukwerken 
worden hun van Rijkswege verstrekt. 

In de overige zaken hebben zij gelijke be· 
voegd.hcid en verpligtingen als de onbezoldigde 
Deurwaarrlers. 

De onbezoldigde Deurwaarders zijn tot 
het verrigten van diensten in strafzaken niet 
gehouden dan in geval van noQdzakelijkheid, 
ter beoordeieling va.n h et bevoegd gezag, bij 
tijdelijke ontstentenis of verhindering van een 
bevoegd bezoldigd Deurwaa.rder, en tegen een 
door Onzen Minister van Justitie te bepalen 
vergoeding. 

Deze vergoeding wordt niet genoten door de 
deurwaarders, die, ten gevolge van de reor
s-anisatie van dAn dienst, in het genot eener 
ia.a.rlijkscho vergoeding zijn gesteld." 

Art. II. Artikel 2 van genoemd Reglement 
wordt gelezen als volgt : 

,,De Deurwaarders worden door Onzen Mi
nister van Justitie, die het aantal Deurwaarders 
bepaalt en de standplaatsen aanwijst, benoemd, 
geschorst en ontslagen. De Minister bepaalt 
tevens welke Deurwaarders als bezoldigde 
Deurwaa rders dienst zullen doen . 

Binnen eene maand na het ontstaan eener 
vacature, of, buiten vacature, binnen eene 
maand na het daartoe door dien Minister ge
daan verzoek, wordt door het kollegie of den 
Regter of de Vergaderde Regters van het Kan
ton, eene aanbeveling van drie personen aan 
den Minister van Justitie ingezonden. 

De aanbeveling blijft achterwege., indien de 
Minister besluit , het kollegie, den Regter of de 
Vergaderde Regters van het Kanton i,ehoord, 
dat in de vacature niet zal worden voorzien. 

De Deurwa.ardnq bij een Geregtshof mogen 
teven.q Deurwaarder zijn bij de Arronclissements
Regthank in de residentie van het Geregtshof 
zitting houclende: die bij de Arrondissements
Regtba.nk ook bij het Kanton-Geregt, in welks 
ressort zij resideren. 

Ten aanzien der bez0lcligde Deurwaarders 
sluit eene benoeming bij een hepaald Geregt 
de bevoegdheid en desgevorderd de verpligtinll 
in d,m dienst in strafzaken waar te nemev b1J 
elk Geregt zetelend in het Arrondissement 
waarin zijn standplaatq is gelegen. 

Een bezoldigd Deurwaarder kan, zonder als 
Deurwaarder te worden ontslagen, door den 
Minister van Justitie van het verrigten van 
diensten in strafzaken worden ontheven in 
welk geval hij onbezoldigd Deurwaarder blijft. 

Onze Minister van Justitie is bevoegd, een 
deurwaarder het uitoefenen of blijven uit
oefenen van een bepaald beroep of van be
paalde beroepen, of het bekleeden of blijven 
bekleeden van een bepaald ambt naast dat 
van Deurwaarder, te verbieden." 

Art. III. In artikel 3 van genoemd Regle
ment worden de woorden : ,,door welke zij 
z~in benoemd", vervangen door de woorden: 
,,binnen welkressorthunstandplaatsisgelegen". 

Aan herzelfde artikel 3 wordt een lid toege
voegd, luidende: 

"De eedsaflegging behoeft niet te worden 
herhaald in geva1 van verandering van stand
plaats of benoeming bij meer geregten." 

Art. IV. In het tweedP Jid van a.rtikd 4 

van dat Reglement vervallen de woorden : 
,,of aan een bureau van registratie van ge
regtelijke akten,". 

"Tusschen het tweede en het derde lid van 
hetzelfde artikel 4 wordt een nieuw lid inge
voegd, lüidende : 

"Bovendien moeten zij hebben voldaan aan 
een (van tijd tot tijd) op last van Onzen Mi
nister van Justitie te houden onderzoek, om
trent hetwelk door dien Minister nadere voor
schriften zullen worden vastgesteld." 

Art. V. Art.ikel 5 van dat Reglement wordt 
gelezen als volgt : 

,,Zijn bij een Geregt meer Deurwaarders aan
gesteld, zoo regelen het kollegie, de Regter of 
de Vergaderde Regters van het Kanton de 
waarneming van den dienst op de teregt
zittingen en bij de vergaderingen en com
paritiën bij welke de diensten van een Deur • 
waarder gevorderd zijn, znlks met inachtneming 
van het bepaalde bij artikel 1 en van de be
langen der betrokken Deurwaarders in verband 
met die van den dienst. 

Doet een Deurwaarder of doen de Deurwaar
ders bij twee geregten dienst, zoo zal het Ge 
regtshQf, de Arrondissements-Regtbank ge 
hoord, of de Arrondi~sements-Regtbank, den 
Regter of de Verga.derde Regters van het 
Kanton gehoord, den dienst regelen." 

Art. VI. Het, eerste lid van artikel 6 van 
dat Reglement wordt gelezen als volgt : 

"De dienstdoende Deurwaarder moet een 
half uur voor den aanvang der teregtzitting 
aanwezig zijn." 

In het tweede lid van artikel 6 vervallen de 
slotwoorden : 

"Alles behoudens de bevoegdheid van den 
Voorzitter van het kollegie of de Regter of in 
rang oudste Regter van het Kanton, om bij 
verhindering van de Eerste Deurwaarders 
of in geval van ontoereikendheid derzelve een 
of meer der gewone Deurwaarders tijdelijk tot 
gelijke Dienst te bestemmen", ' 

terwijl de kommapunt achter het woord 
"houden", aan genoemde vervallen woorden 
voorafgaand, wordt veranderd in een punt. 

Art. VII. In artikei 7 van genoemd Reg· 
lement vervalt het woord: ,,Eerste", en wordt 
het woord "uitsluitend" vervangen dooT het 
woord "gelijkelijk". 

Art. VIII. Artikel 8 van dat Reglement , 
wordt gelezen : 

"In strafzaken zijn de Deurwaarders zonder 
uitzondering, in het ressort der ArrondiRse
ments-Regtbank, waarin hun standplaats is 
gelegen, gelijkelijk bevoegd alle arresten, be
velschriften en vonnissen te beteekenen en 
tot executie van dezelve te instrumenteren en 
in het algemeen alle exploiten te doen. 

In de overige zaken mogen de Deurwaarders 
van den Hoogcn Raad alle exploiten doen in 
het ressort der Arrondissements-Regtbank te 
's-Gravenhage; die van de Geregtshoven alle 
exploiten binnen het ressort der Arrondisse
ments-Regtbank waar de zetel van het Geregts
hof gevestigd is ; die van de Arrondissements
Regtbanken alle exploiten binnen de uitge
strektheid van het arrondissement waartoe 
zij behooren en die van een Kantongr.rcgt alle 
exploiten in het ressort van hun Ka.nton-Geregt." 

Art. IX. Artikel 9 van genoemd Reglement 
wordt gelezen als volgt : 
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"De Deurwa" rdei·s houden huu va~t en 
voortdurend verhiIJJ op de 4anrtplaats door 
den Ministe, van Just1t1e aangewezen. Bniten 
hunne toc,temming kan hun geen andere 
standplaat~ aangewezen worden, dan bij de 
benoeming bepaald." 

Art. X. In den tweeden zin van artik~l 12 
van genoemd Reglement worden de woorden : 
"en niet n,... r mogen behelzen dan dertig 
regels per b1, .. 1T.ijde, ieder van veertien syl
laben;'', vervangen door de woorden: ,,en, 
indien zij niet van zegelrecht zijn vrijgesteld, 
niet meer regels en lettergrepen mogen bevat
ten dan b,i de wet vo?r de stukken van ambte
naren is vastgesteld;'' 

Art. XI. Artikel 13 van dat Reglement 
wordt gelezen als volgt: 

"De Deurwaarders hPbben aanspraak op 
een jaarlijksch verlof van veertien achtereen
volgende werkdagen. Om dringende redenen 
kan hun buitendien een verlof van enkele 
da.gen worden toegestaan. 

Deze verloven worden verleend door den 
Voorzitter van het kollegie of den Regter of 
de vergaderde Regters van het Kanton, waarbij 
de Deurwaarder is aangesteld. 

Verlof voor langer duur dan veertien dagen 
wegens ziekte of andere buitengewone om
standigheden kan door den Minister van 
Justitie worden verleend. . 

Gedurende verlof, afwezigheid of ziekte van 
den Deurwaarder zal zijn kantoor kunnen 
worden beheerd en zullen zijne diensten worden 
waargenomen, onder goedkeuring van de 
autoriteit die het verlof verleent, door een in 
het Arrondissement of Kanton bevoegden 
Deurwaarder of door een persoon, die het in 
artikel 4 bedoelde examen heeft afgelegd en den 
leeftijd van drie en twintig jaren heeft bereikt. 

Laatstbedoeld persoon voor de eerste maal 
met eene waarneming belast zal, als waarnemend 
Deurwaarder, gelijken eed afleggen als voor de 
Deurwaarders is vastgesteld in artikel 3 ; voor 
alle zaken de waarneming betreffende wordt 
hij geacht domicilie te hebben gekozen ten 
kantore van den Deurwaarder wiens zaken hij 
waarneemt. 

Door eene waarneming zullen geen kosten 
ten laste van het Rijk of van partijen kunnen 
worden gebragt, dan de vergoeding voor het 
uitbrengen van exploiten, bij artikel 1 bedoeld, 

• door een onbezoldigd Deurwaarder." 
Art. XII. Artikel 14 van dat Reglement 

wordt gelezen als volgt : 
,,Het bevoegd gezag is belast met het toe

zigt op de stipte naleving der voorschriften 
voor de Deurwaarders vastgesteld. In geval 
van overtreding dier voorschriften of van be
paald wangedrag doet het daarvan mededee
ling aan den Min.ister van Justitie. 

Waar in dit Reglement sprake is van het be
voegd gezag wordt daaronder verstaan de 
Voorzitter van het kollegie, de Regter of de 
vergaderde Regters van het Kanton, zoomede 
het hoofd van het Parket, ieder voor zoover 
zijne ambtelijke betrekking mede brengt." 

Overgangsbepalingen. 
Art. XIII. De Deurwaarders op den dag 

van inwerkingtreding van dit besluit in funct.ie 
zijnde worden geacht in overeenstemming met 
de bepalingen van dit besluit te zijn benoemd 

op de standplaatsen op dat oogenblik door hen 
ingenomen. 

De door den Minister van Justitie daartoe 
aangewezen Deurwaarders treden vanaf dien 
dag als bezoldigde Deurwaarders op. 

Art. XIV. Het bij dit, beslu.it nieuw inge
voegde derde lid van artikel 4 van het Regle
ment vindt eerst toepassing 4 jaar n·a de 
inwerkingtreding van dit besluit. 

Slotbepalingen. 
Art. XV. Het Koninklijk besluit van den 

15 Juli 1879 (Staatsblad n°. 143), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 1 November 1910 
(Staatsblad n°. 311), is ingetrokken. 

Art. XVI. Dit besluit treedt in werking 
wat betreft artikel II, op 17 Mei 1925, wat be
treft de overige artikelen, op 1 Juni 1925. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
u.itvoering van dit beslu.it, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af• 
schrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 6den Mei 1921>. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 11 .Mei 1925.) 

6 Mei 1925. BESLUIT tot vaststelling van het 
tijdstip, wa-arop de wet van 29 Mei 1920 
(Staatsblad n°. 278), zoomede het Kon.ink
lijk beslu.it van 11 Augustus 1920 (Staats
blad n°. 703), voor zooveel betreft de 
daarin opgenomen bepalingen tot wijziging 
van de voorschriften betreffende de 
tarieven van geregtskosten in strafzaken 
ten aanzien van de deurwaarders in wer
king zullen treden. S. 185. 

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

Justitie van den 1 Mei 1925, 4e Afdeeling, 
n°. 813 ; 

Gezien artikel 10 der wet van 29 Mei 1920 
(Staatsblad n°. 278), houdende wijziging der 
wet van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66) tot 
vaststelling der tarieven van geregtskosten in 
strafzaken, waarvan de gewone regter kenn.is 
neemt, zoomede artikel II van Ons besluit 
van 11 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 703); 

Gelet op het bepaalde sub 1°. en 2°. van 
Ons besluit van 25 Augustus 1920 (Staatsblad 
no. 725); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
1°. dat de artikelen 1 sub d, 7, sub a., b. 

en e. en 9 der wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad 
n°. 278) zullen in werking treden op 1 Juni 
1925; 

2°. dat mede op 1 Juni 1925 in werking 
zal treden Ons beslu.it van 11 Augustus 1920 
(Staatsblad n°. 703), wat betreft de bij dat 
besluit aangebrachte wijzigingen in de arti
kelen 1, 31, 43 en 54 van Ons besluit van 

• 18 December 1874 (Staatsblad n°. 212). 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit beslu.it, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 6den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 14 Mei 1925.) 
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6 Mei 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Art. 46 Reg.wet 1917 - en de geheele 

daarbij aansluitende regelin~ der volgende 
artt. - is alleen toepasseliJk op vereeni
gingen, waarbij het deelgenootschap berust 
op de deelneming in haar kapitaal en dus 
niet op de onderhavige Coöp. Vereeniging, 
die wel een kapitaal heeft, maar bij wie 
niet de deelneming in dat kapitaal de 
grondslag van het lidmaatschap is. 

Ten onrechte hebben Hof en Rechtb. 
hier genoemd artikel van toepassing ge
acht. De H. R. verstaat, dat de Coöp. 
Vereen. de Handelskamer terecht in verzet 
is gekomen tegen het dwangbevel wegens 
f 4.50 Registratierecht en f 1000.- boete. 

(Wet Coöp. Vereen. artt. 1-22, Reg.wet 1917 
art. 46.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Hesse, Visser, 
Schepel en van Gelein Vitringa. 

De Coöperatieve Groothandelsvereeniging 
,,De Handelskamer", gevestigd te Rotterdam, 
eischeres tot cassatie van een arrest van het 
Gerechtshof te 's-Gravenhage van 25 April 1924 
tusschen partijen gewezen, advocaat Mr. J. 
Wolterbeelc Muller, 

tegen: 
Den Ontvanger der Registratie I te Rotterdam, 
als vertegenwoordigende den Staat der Neder
landen, advocaat Jhr. Mr. G. W. van der Does, 
gepleit door Mr. A. F. T elders. 

Conclu ie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

De Handelskamer heeft verzet gedaan tegen 
een aan haar beteekend dwangschrift tot be
taling 1° van evenredi~ registratierecht, dat door 
haar zou zijn verschuldigd ter zake van de ver
grooting van haar in aandeelen verdeeld kapitaal 
ten gevolge van het als deelgenoote tot haar 
toe~r~den van eene coöperatieve inkoopsver
eemgmg en 2° van boete, door haar verschuldigd 
wegens het niet ter registratie aanbieden eener 
acte of verklaring omtrent die kapitaalsver
grooting. In eersten aanleg is zij met ver
werping van het door haar gevoerd verweer, 
dat_ zij niet zou zijn eene vereeniging, welker 
kapitaal geheel of ten deele in aandeelen is 
verdeeld, kwaad- opposante verklaard en is 
verstaan, dat het dwangschrift volkomen effect 
zou sorteeren en bij het in hooger beroep ge
wezen arrest is deze uitspraak bekrachtigd. 

Hiertegen voert zij thans als middel van 
cassatie aan : 

"Schending of verkeerde toepassing van 
artikel 46 der Registratiewet 1917, omdat het 
Hof ten onrechte uit de vastgestelde feiten 
aanneemt, dat de eischeresse heeft een kapitaal, 
geheel of ten deele in aandee!en verdeeld". 

De bedoelde feiten zijn : 
1°. dat het vermogen der coöperatieve 

vereeniging (d.i. de Handelskamer) onder meer · 
bestaat uit de bijdragen der leden - in de statu
ten genoemd "deelgenooten" - (art. 22); 

2°. _dat elke deelgenoote, als hoedanig 
verbrmkscoöperatien, aan zekere eischen vol 
doende, worden toegelaten, aan het kapitaal 
der Coöperatieve vereeniging zoo veel maal drie 
gulden bijdraagt als haar ledental bedraagt op 

den eersten dag van het boekjaar der ver
eeniging (art. 24); 

3°. dat ingeval van ontbinding der Coöpe
ratieve Vereeniging het vermogen der Veree
niging, voorzooverre het moet strekken tot 
betaling van schulden. wordt verdeeld onder 
de Vereenigingen. die bij de ontbinding deel
genooten zijn en zulks in evenredigheid van de 
door haar gestorte bijdragen (art. 23); 

4°. dat de hoofdelijke omslagen over de 
deelgenooten tot dekking van eventueele ver
liezen geschieden in evenredigheid van de ver
plichte bijdragen der deelgenooten in het 
bedrijfskapitaal der Vereen.iging (art. 30). 

Uit deze feiten leidt het Hof af, dat de door 
de deelgenooten te storten bijdragen geschieden 
als storting op het kapitaal, waartoe de deel
genooten ingevolge hunne overeenkomst met 
de coöperatieve vereenii(ing verplicht zijn ; 
dat het totaal dier bijdragen vormt een kapitaal, 
waarin ieder der deelgeno0ten naar een vasten, 
voor alle leden gelijken maatstaf (het aantal 
harer eigen leden) deelneemt en ook deel houdt, 
vermits die bijdrage vormt de basis voor een 
verdeeling van de bezittingen der Vereeniging 
na liquidatie, alsmede voor den omslag van ge
leden verliezen. 

Voorts overweegt het Hof nog, dat het, waar 
vaststaat, dat deze Coöperatieve Vereeniging 
werkt met een kapitaal, hetwelk naar een 
vasten, voor alle leden gelijken maatstaf in 
verschillende kleine ::l.eelen is gesplitst, niet kan 
inzien. waarom hier niet een "in aandeelen 
verdeeld kapitaal" aanwezig zou zijn. 

Het Hof ziet derhalve het kenmerk van "aan
deelen" als in art. 46 der Registratiewet 1917 
bedoeld hierin, dat zij zjjn kleine kapitaals
deelen, waarmede ieder lid naar een vasten, 
voor alle leden gelijken maatstaf in het kapitaal 
der vereeniging moet deelnemen en wel met dit 
gevolg, dat de aldus gestorte bijdragen een 
zekere zelfstandige beteekenis behouden, in 
casu als grondslagen voor de verdeeling van de 
bezittingen der vereeniging bij hare vereffening 
en voor den 0mslag van geleden verliezen. 

Met dit kenmerk kan ik m\i niet vereenigen . 
Voorop stel ik, dat onder "aandeelen", 

waarin het kapitaal eener vennootschap of 
vereeniging verdeeld is, natuurlijk niet zonder 
meer kunnen worden verstaan de deelen of 
porties, welke een vennoot of een lid in het 
kapitaal heeft, m. a . w. deelgenootsbelangen. 
Immers dan zouden alle vennootschappen en 
vereenigingen een in aandeelen verdeeld kapitaal 
hebben en onder art . 46 vallen. Deze ruime 
opvatting is dan ook niet die van het bestreden 
arrest. 

Evenmin kan ik echter met het Hof in
stemmen, wanneer het de deelgenootsbelangen 
dan aandeelen noemt, wanneer zij aan zekere 
door het Hof aangegeven voorwaarden volrloen, 
t. w. dat zij kleine deelen van het kapitaal 
vormen, dat daarmede iedere vennoot of ieder 
lid naar een vasten, voor a llen gelijken maatstaf 
in het kapitaal moet deelnemen en dat zij zekere 
zelfstandige beteekenis behouden. De gering
heid van ieders deelgenootsbelang met be
trekking tot het kapitaal is een te onbestemd 
kenmerk, dan dat het waarde zou kunnen 
hebben en hangt ten slotte af van het aantal 
der deelnemers. Wat aangaat het kenmerk 
van den ,asten voor iederen vennoot of ieder 
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lid gelijken maatstaf, waarnaar het "aandeel" 
wordt bepaald, waarmede hij in het kapitaal 
moet deelnemen, dit gaat in het geheel niet op 
voor de in art. 46 uitdrukkelijk genoemde naam
looze vennootschappen en commanditaire ven
nootschappen op aandeelen, waarin de ven
nooten zich immers naar verkiezing met aan
deelen van geheel verschillende bedragen 
kunnen interesseeren. Ook het behouden van 
zekere zelfstandige beteekenis der bijdragen 
aa.1?- het kapitaal van iederen deel~enoot, kan 
m1J als kenmerk van "aandeelen ' niet be
vredigen. Dit kenmerk toch zal, omdat het 
eigen is aan het begrip deelgenootsbelang bij 
geen enkele vennootschap of vereeniging ont
breken, ook niet bij de maatschap, de vennoot
schap onder firma of de gewone commanditaire 
vennootschap, wier kapitaal niet in aandeelen 
is verdeeld. De in het bestreden arrest be
proefde weerlegging van dit bezwaar door het 
betoog, dat deze niet onder art. 46 vallen, omdat 
zij niet zijn buiten de deelnemers om optredende 
zelfstandige lichamen, die een eigen kapitaal 
bezitten, t-reft geen doel, daar hetzelfde kan 
worden gezegd van de commanditaire vennoot
schaP. op aandeelen, voor welke art. 46 wel geldt. 

Mij komt het dan ook voor, dat het kenmerk 
elders moet worden gezocht. Vooreerst moet 
om de beteekenis van "aandeel" te leeren 
kennen geheel worden afgezien van het deel 
dat iedere vennoot of ieder lid tot het kapitaal 
heeft bijgedragen, van het deelgenootsbelang 
dus. Aandeelen zijn de kapitaalseenheden, de 
evenredige deelen, waarin het kapitaal is ver
deeld, en met een of meer waarvan iedere 
vennoot of ieder lid daaraan kan deelnemen. 
Doch hiermede is nog niet alles gezegd. Aan
deelen (acties) zijn de bronnen van het deel
genootschapsrecht. Van een in aandeelen 
verdeeld kapitaal spreekt men bij die vennoot
schappen of vereenigingen, waarbij het deel
genootschap (aandeelhouderschap) een gevolg 
is· van het bezitten van een of meer aandeelen 
in het kapitaal, in tegenstelling tot andere 
vennootschappen of vereenigingen, waarbij de 
persoon der vennooten of der leden op den voor
grond staat en dus het deelgenootschap op 
andere wijze verworven moet worden en eerst 
dan in den regel de verplichting meebrengt om 
een bijdrage aan het kapitaal te storten. Zie 
hierover Kist-Visser, III blz. 345. Met deze 
onderscheiding is een belangrijk rechtsgevolg 
verbonden. Wanneer het deelgenootschap 
verkregen wordt door het verwerven van een 
aandeel in het kapitaal, wanneer het dus niet 
aankomt op de personen der aandeelhouders 
doch alleen op de samenbrenging van kapitaal, 
zullen in den regel de aandeelen vatbaar zijn 
voor overdracht, waardoor dan een nieuwe 
deelgenoot gesteld wordt in de plaats van den 
vroegeren. Gewoonlijk geschiedt dit door 
overdracht van het aandeel bewijs. Zie wederom 
Kist-Visser III blz. 346-47. 

Hier hebben wij een kenmerk gevonden, dat 
niet alleen voldoende bepaald is, maar waarvan 
ook aannemelijk is, dat het aangeeft wat in 
art. 46 der Registratiewet 1917 wordt bedoeld. 
Immers niet alleen past het geheel op de in dat 
artikel uitdrukkelijk als vennootschappen of 
vereenigingen met een in aandeelen verdeeld 
ka_pitaal genoemde naamlooze vennoot.schappen 
en commanditaire vennoot-schappen op aan-

deelen, doch bovendien sluit het van art. 46 
uit wat de wetgever blijkbaar heeft willen 
uitsluiten, n.l. de gewone commanditaire 
vennootschap. 

De coöperatieve vereeniging nu heeft ge
woonlijk niet een in den hier bedoelden zin in 
aandeelen verdeeld kapitaal. Immers art. 8 
der Wet van 17 rovember 1876 (S. 227) zegt, 
dat, voorzooverre bij de acte n iet anders is 
bepaald, het lidmaatschap van zulk eene ver
eenigin!, persoonlijk is. Het wordt dus in den 
regel niet verkregen door de verwerving van 
een "aandeel" ; eerst als het lidmaatschap is 
verkregen, zal er sprake kunnen zijn van de 
verplichting, een biJdrage aan het kapitaal te 
storten. 

Dat uit de geschiedenis van art. 46, in het 
bijzonder uit de M. v. A. in de l • Kamer, de 
meening van den Minister kan worden afgeleid, 
als zouden ook coöperatieve vereenigingen 
onder art. 46 vallen, kan niet veel afdoen, reeds 
hierom niet, omdat inderdaad coöperatieve 
vereenigingen denkbaar zijn , bij welker oprich
ting bepaald is, dat het lidmaatschap niet 
persoonlijk zal wezen en waarvan het lid
maatschap dus kan worden verkregen door de 
verwerving van een aandeel. 

Al mag dit niet den doorslag geven, zoo wil 
ik toch niet nalaten er op te wijzen, dat de door 
mij verdedigde opvu.tting moeilijkheden en 
onbillijkheden bij de toepa~sing van art. 46 
voorkomt. Indien onder dit wetsvoorschrift 
coöperatieve vereenigingen, waarbij het lid
maatschap persoonlijk is, zouden vallen, dan 
zou bij elke toet,reding van een nieuw lid, die 
een bijdrage in het kapitaal moet storten, het 
in art. 46 bepaalde registratierecht verschuldigd 
worden, terwijl de wet geen voorschrift bevat. 
krachtens hetwelk eenmaal betaald recht zou 
kunnen worden teruggevorderd bij uittreding 
van een lid, gev.aard gaande met terugneming 
der gestorte bijdrage, waardoor het kapitaal 
weder tot de oorspronkelijke grootte terugkeert. 
Op het kapitaal van zulk een coöperatieve 
vereen.iging zou dus het registratierecht veel 
zwaarder drukken dan op dat van naamlooze 
vennootschappen of van commanditaire ven
nootschappen op a.andeelen, veel zwaarder ook 
dan de wetgever, die het recht legde op de eerste 
samenbrenging en op de vergrooting van het 
kapitaal, vermoedelijk bedoeld heeft. Ik zie 
hierbij niet over het hoofd, dat diezelfde onbil
lijkheid zich ook kan voordoen bij laatstbedoelde 
vennootschap_fX:n, n.l. wanneer deze hun onder 
den druk der t\jden wellicht gereduceerd kapitaal 
later weder uitbreiden. Immers dit zijn uit
zonderingsgevallen, terwijl daarentegen bij 
de coöperatieve vereeniging met haar uiteraard 
veranderlijk kapitaal de onbillijkheid regel zou 
zijn, ja schier dagelijks zou voorkomen. 

Het door mij voor de toepassing van art. 46 
der Registratiewet 1917 als het juiste beschouwde 
kenmerk van aandeelen, waarin het kapitaal 
kan worden verdeeld, t. w. dat zij zijn evenredige 
deelen van het kapitaal, het beûtten van een of 
meer waarvan het deelgenootschap medebrengt 
en die - in den regel althans - vatbaar zijn 
voor overdracht, is een ander dan in het be
streden arrest wordt aangenomen. Hieruit 
volgt, dat het middel van cassatie door mij 
gegrond wordt geacht. 

Uit den aard der zaak heeft het Hof niet 
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bepaaldelijk een onderzoek gedaan naar de 
aanwezigheid van dit kenmerk bij wat de 
Registratie beschouwt als aandeelen, waarin 
het kapitaal der Handelskamer zou zijn ver
deeld. al schemert het ontbreken daarvan wel 
door in het tweede der boven door mij vermelde 
feiten, welke in het arrest zijn vastgelegd. Daar 
hiervan de besli sing der zaak afhangt, zal dit 
onderzoek alsnog behooren te geschieden. 

Ik concludeer, dat het bestreden arrest zal 
worden vernietigd en dat de zaak zal worden 
verwezen naar het Gerechtshof te 's-Graven
hage ten einde met inachtneming van de door 
den Hoogen Raad te geven uitspraak de zaak 
verder te behandelen en te beslissen, en dat de 
uitspraak over de kosten zal worden voor
behouden tot de einduitspraak. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat blijkens het bestreden arrest en het 

daarbij bekrachtigde vonnis der Arrondisse
ments-Rechtbank te Rotterdam van 2 Januari 
1922, N. J. 1923 blz. 238. Red.) de Staat bij 
dwangschrift, uitgevaardigd 25 September 1918 
en aan eischeresse tot cassatie beteekend 26 Sep
tember 1918, aan deze heeft aangezegd om 
binnen acht dagen na laatstgenoemden datum 
aan den Ontvanger der Registratie N°. 1 te 
Rotterdam te diens kantoor te betalen : 

a.) f 4.50 aan registratierecht, zijnde 2½ % 
over een bedrag van f 180.- ter zake dat haar 
kapitaal, ten gevolge van de toetreding als deel
genoote op 15 Juni 1917 van de Coöperatieve 
Inkoopsvereeniging "de Onderlinge Vereeniging 
van Consumenten te Wageningen", is vergroot 
met f 180.-; 

b.) een bedrag van f 1000.- aan boete, ter 
zake dat het Bestuur van "de.Handelskamer" 
een acte of verklaring omtrent die vergrooting 
van haar kaJ?itaal niet ter registratie heeft aan 
geboden, gehjk in artikel 52 der Registratiewet 
1917 is voorgeschreven; 

dat eischeresse tegen de vordering van den 
Staat, voorzoover in cassatie van belang, heeft 
aangevoerd, dat zij niet zou zjjn een vereeniging 
welker kapitaal geheel of ten deele in aandeelen 
is verdeeld, als bedoeld in artikel 46 der aan
gehaalde wet ; 

dat de Rechtbank, met verwerping van dit 
verweer, de tegenwoordige eischeresse kwaad 
opposante tegen gemeld dwangschrift heeft 
verklaard, heeft verstaan, dat dit dwangschrift 
volkomen effect 1.al sorteeren, en de opposante 
in de kosten heeft veroordeeld ; 

dat het Hof bovenbedoeld verweer, dat in 
hooger beroep werd volgehouden, eveneens 
ongegrond heeft bevonden, en het vonnis heeft 
bekrachtigd, met veroordeeling van dezelfde 
partij in de kosten ; 

0. dat "de Handelskamer" tegen dit arrest 
als middel van cassatie aanvoert : 

Schending of verkeerde toepassing van 
artikel 46 der Registratiewet 1917, omdat het 
Hof ten onrechte uit de vastgestelde feiten 
aanneemt, dat eischeresse heeft een kapitaal, 
geheel of ten deele in aandeelen verdeeld ; 

0. hieromtrent : 

leiden tot toepassing van gemeld artikel ; 
dat toch, blijkens hetgeen als vaststaande is 

aangenomen, ,,de Handelskamer" weliswaar 
een kapitaal heeft, maar bij haar niet de deel
neming in dat kapitaal de grondsla~ is van het 
lidmaatschap, doch omgekeerd ziJ, die toe
treden, op grond dier toetreding gehouden zijn 
zekere biJdragen te geven, waarvan nog boven
dien de grootte afhankelijk is van het ledental 
der toetredende corporatie ; 

dat dan ook geenszins beslissend i~, zooals 
het Hof aanneemt, dat de omvang der rechten 
en verplichtingen, die uit het lidmaatschap 
voortvloeien, verband houdt met de grootte der 
bijdrage van het toetredend lid, daar een wissel
werking als hier bedoeld zich zeker wel zal 
voordoen bij deelneming in het aandeelen-. 
kapitaal eener vereeniging, doch evenzeer bij 
toetreding tot een vereeniging. die een in aan
deelen verdeeld kapitaal mist ; 

dat nu artikel 46 en de geheele daarbij 
aansluitende regeling in de volgende artikelen 
alleen toepassehjk is op vereenigingen, waarbij 
het deelgenootschap berust op de deelneming 
in haar kapitaal, aangezien alleen die vereeni
gingen hebben een (geheel of ten deele) in 
aandeelen verdeeld kapitaal, terwijl eischeresse 
op grond van het zooeven aangevoerde tot 
zoodanige vereenigingen niet behoort ; 

0. dat het middel derhalve is gegrond; 
Vernietigt het arrest van het Gerechtshof te 

's-Gravenhage op 25 April 1924 tusschen par
tijen gewezen ; 

RecHtdoende ui kracht van artikel 105 RO. : 
Vernietigt mede het vonnis door de Arron

dissements-Rechtbank te Rotterdam op 2 Ja
nuari 1922 tusschen partijen gewezen; 

Verstaat dat "de Handelskamer" wel en 
terecht in verzet is gekomen tegen het boven
aangehaalde dwangbevel ; 

Stelt dit buiten effect. (N. J .) 

6 Mei 1925. ARREST va-n den Hoogen Raad. 
Een bezwaar, gegrond op het niet bin

dend zijn der desbetreffende Verordenïng, 
richt zich tegen de wettigheid van den 
aanslag. 

De algemeene regel van art. 2 R. 0. moet 
wijken, nu de wet een bijzondere recht
spraak heeft ingesteld. 

(De Hooge Raad vernietigt het vonnis 
der Rechtbank en verklaart zich onbevoegd 
van de vordering kennis te nemen. Vgl. 
H . R. 16 Dec. 1920 N. J. 1921 blz. 220 
(in welk geval geen cassatiemiddel over de 
bevoegdheid was gesteld), waarbij de 
H. R., ten principale rechtdoende, een 
dergelijke vordering toewees). 

Over de wettigheid der verordening, zie 
Concl. Proc.-Gen., waarin wordt verwezen 
naar voormeld arrest H . R., waarbij een 
dergelijke verordening in strijd met de wet 
is geoordeeld. 

(R. 0. art. 2, Gemeentewet artt. 238, 265b.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Hesse, Visser, 
van den Dries en Schepel. dat het Hof van oordeel is, dat artikel 46 

op "de Handelskamer" toepasselijk is, op gr_ond 
van de volgende, uit hare statuten gebleken, Mr. G. van den Bergh, wonende te Am-
feiten: Zie Concl. Adv.-Gen. 1 sterdam, eischer tot cassatie van een tusschen 

dat evenwel die feiten niet hadden mogen , partijen op 30 Juni 1924 door de Arr.-Rechtbank 
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te Amsterdam gewezen vonnis, (N. J. 1924 blz. 
965, Red.), tevens incidenteel verweerder, 
advocaat Mr. D. van Houten; gepleit door 
Mr. J . H. Polenaar, 

tegen: 
W. de Vlugt, in zijne hoedanigheid van Burge
meester der gemeente Amsterdam, als zoodan.ig 
deze gemeente in rechte vertegenwoordigende, 
verweerder, - tevens incidenteel eischer tot 
cassatie -, advocaat ML W. A. Telders. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr. 
Noyon. 

Art. 238 der Gemeentewet veroorlooft het 
heffen van gemeentelijke belasting wegens het 
gebruik of het genot van voor den openbaren 
dienst bestemde gemeentewerken, gemeente
bezittingen en gemeente-inrichtingen. Op 
grond van deze bepaling is te Amsterdam inge
voerd eene verordening op de heffing van gelden 
voor het gebruik of het genot van openbaren 
gemeentegrond of openbaar gemeentewater, 
waarbij recht wordt geheven onder meer van 
zonneschermen aan woningen langs de open
bare straat en daarover uitstekende. 

De eischer in cassatie, die deswege is aange
slagen, heeft het bedrag van zijnen aanslag 
betaald, doch het door middel vàn eene bij den 
kantonrechter aangebrachte vordering als on
verschuldigd teruggevorderd. De vordering is 
hem in twee instantiën ontzegd. 

Als middel van cassatie draagt ruj voor : 
Schending, althans verkeerde toepassing der 

artikelen 239, 240, 254, 260, 232, 135, 150, 
151 en 230 Gemeentewet junct,is artikel 142, 
144, 147 Grondwet en artikel 1395, 625, 626, 
714, 720, 1401 en 1417 B. W. in verband met 
artikel I der Verordening op de heffing van 
gelden voor het gebruik of het genot van open
baren gemeentegrond of openbaar gemeente
water en voor van wege de gemeente verstrekte 
diensten. Gemeenteblad 1290, Afdeeling 3, 
n°. 104 van de gemeente Amsterdam door te 
beslissen, dat de eischer van cassatie door het 
hebben van zonneschermen aan zijn woning 
langs de openbare straat (en welke zonne
schermen uitsteken boven de openbare straat) 
ter zake dier zonneschermen op grond van 
artikel Id der aangehaalde verordening be
lastingplichtig zou zijn krachtens die veror
dening en mitsdien het krachtens die verorde
ning betaalde ten bedrage van f 51 niet als 
onverschuldigd zou mogen terugvorderen, 
daarbij ten onrechte 

a. over het hoofd ziende, dat het hebben van 
zonneschermen aan de woning geenerlei ver
band houdt of hebben kan met het gebruik 
van de openbare straat als zoodanig en dus 
niet kan zijn een genot of gebruik als in art. 
238 Gemeentewet bedoeld, 

b. bij de toepassing van art. Id en bij de 
motiveering en toetsing van dit artikel aan 
art. 238 der gemeentewet onderscheid makend 
tusschen de begriF pen werken en inrichtingen 
eenerzijds en bezittingen anderzijds, aan
nemend dat heffingsvorderingen op grond van 
art. 238 der Gemeentewet tot stand gekomen, 
wanneer zij betrekking hebben op ~enot of 
gebruik van bezittingen anders dan biJ werken 
of •inrichtingen, dit zonder meer mogen be
lasten als ware dit genot of gebruik niet in 

verband met de bestemming van die bezitting ; 
c. aannemend dat in casu een genot of 

gebruik van de openbare gemeentebezitting, 
"van Miereveldstraat" door die zonneschermen 
werd verkregen, op gronden ontleend aan het 
privaatrecht, met welke laatste materie, noch 
ae Gemeentewet in art ikel 2:l8, noch de op 
grond van a1·tikel 238 ingestelde vordering iets 
te maken heeft, kunnende rle privaatrechtelijke 
verhouding van aangrenzende eigenaren en 
hunne wederzijrlsche rechten en verpl ichtingen 
niet vallen onder het bereik van gezegde ar
tikelen, terwijl ten overvloede mag worden 
opgemerkt, dat de wetgever aan de gemeenten 
het recht van belastingheffing alleen heeft ge
geven op grond van publiekrechtelijke ver
houdingen en niet op grond van privaatree.h te
lijke verhoudingen, hebbenrle ae gemeente
verordening zich van iedAr ingrijpen in den 
privaateigendom te onthouden, welk privaat
Pigendom uitsluitend door de wet is en wordt 
geregeld. 

d. ook bij de toepassing van die artikelen uit 
het B. W., welke op den grondeigendom in 
het algemeen en de verhouding van eigenaren 
van aangrenzende erven betrekking hebb~n. 
over het hoofd ziende, dat alleen dan het duur
zaam hebben van een voorwerp, boven eens 
anders grond uitstekend, inbreuk maakt op 
het recht van den eigenaar van dien grond, 
indien deze daardoor in verband met de denk
bare bestemming van dien grond in zijn gebruik 
of genot wordt beperkt, (waarbij nog is te be
denken, dat de belemmering of inbreuk, al 
waren die aanwezig, nog geen genot of ge
bruik van den grond zou bet,eekenen); 

en ten slotte ten onrechte de stelling aan
vaardend dat het eigendomsrecht omvat het 
recht de aanwl!zigheid te verhinderen boven 
den grond van dergelijke voorwerpen tot een 
hoogte als door omstandigheden bepa:ild, welke 
stelling in haar algemeenheid aan het eigen
dom.~recht een te grooten omvang geeft. 

BIJ arrest van 16 December 1920 (W. 10723, 
N. J. 1921, 220) besliste de Hooge Raad dat 
het heffen van belasting wegens het hebben 
van uitbouwen (erkers en balcons) boven de 
openbare straat niet geoorloofd is, omdat genot 
en gebruik van een gemeentewerk, waarvan 
in de betrokkene verordening sprake was, 
slechts kan aangenomen worden in verband 
met de bestemming van het werk, welke ten 
aanzien van straten alleen kan zijn die van 
verkeersmiddel, terwijl van de straat als zoo
danig noch gebruik gemaakt, noch genot ver
kregen wordt door het hebben van erkers en 
balcons . 

In het onderhavige gerling is nu sprake van 
eene gemeentehezitting; daarom is bij het 
vonnis, waarvan beroep, de bestemming ter 
zijde gesteld. Dit op zich zelf komt mij reeds 
niet juist voor. De belasting mag toch niet 
geheven worden wegens genot of gebruik van 
alle gemeentelijke bezittingen, maar alleen 
van die welke voor den openbaren dienst 
bestemd zijn. De bestemming van Openbaren 
gemeentegrond is nu zeker bestemming tot 
gebruik als zoodanig, hetzij als verkeersweg 
hetzij tot een ander doel. 

Daarenboven wordt de belasting geheven 
van voorwerpen, uitstekende boven de open
bare straat, dus boven een gemeent.ewerk, 
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waarom het arrest van 1920 ruer ten volle 
toepassing vindt. 

In het vonnis, waarvan beroep, wordt verder 
geredeneerd uit de bepalingen van het Burger
lijk Wetboek omtrent de rechten van den 
eigenaa.r van den grond, bepaaldelijk het recht 
tot bouwen op den grond en het doen ver
wijderen wat boven den grond uitsteekt. 

Maar deze rechten kunnen alleen den eigenaar 
aanleiding geven om het gebruik van de 
ruimte boven den grond niet te dulden, maar 
maken dat gebruik nog niet tot een gebruik 
of genot van den grond zelf, kunnen dus nimmer 
het heffen van belasting deswege recbtvaar
<ligen. De Rechtbank past <lus m. i. de civiel
rechtelijke gevolgen van den ei~endom ten 
onrechte toe op de publiekrechteliJke bevoegd
heid tot heffen van belasting, waarmede zij 
niet te maken hebben. 

Ik zoude de vordering dus gegrond achten. 
Maar de Hooge Raad zal in dit ge<ling wel 

niet tot eene beslissing over de hoofdzaak 
komen, omdat thans ook de bevoegdheid van 
den rechter bestreden is, en de verweerder, 
incidenteel beroep instollende, als cassatie
middel stelt : Schending en verkeerde toe
passing der artikelen 1 en 2 R. 0., 150 en 153 
(waarmede blijkens nadere rectificatie bedoeld 
zijn 150 en 154), 142 Grondwet, 238, 240, 
179b, 264, 265b, en e der. Gemeentewet van 
29 Juni 1851, S. 85, zooals <lie is gewijzigd 
laatstelijk 30 December 1920, S. 925, junctis 
art. 1 der Verordening der gemeente Amster
dam van 1920, op de heffing van gelden voor 
het gehruik of genot van openbaren gemeente
grond of openbaar gemeentewater en voor 
vanwege de gemeente verstrekte diensten 
(gemeenteblad 1920, afd. 3 n°. 104), 1395 
B. W., 4$, 154, 156 Rv., door het beroep op 
onbevoegdheid van de rechterlijke macht af 
te wijzen en deze bevoegd te verklaren kennis 
te nemen van de vordering tot terugbetaling 
van plaatselijke belasting, welke verweerder, 
zich beroepende op de onwettigheid der aan
gehaalde verordening, beweert onverschul<ligd 
te hebben betaald, zulks t er voldoening aan 
een aanslag, welke te zijnen laste over het 

l·aar 1921 ingevolge deze onwettige gemeente
ijke verordening is opgemaakt, op den on
juisten en die beslissing niet rechtvaar<ligenden 
grond, dat geen wettelijke bepaling deze vor
dering betreffende schuldplichtigheid krachtens 
bedoelde belastingverordening uitdrukkelijk van 
den regel van art. 2 R. 0. zou uitsluiten. 

Dit middel vindt steun in het arrest van 
den Hoogen Raad van 27 Februari 1924 
(W. 11154, N. J. 1924, 289), waarbij beslist is, 
dat een bezwaar, gegrond op het niet bindend 
zijn van eene gemeentelijke belastingverorde
ning die bij het opleggen van eenen aanslag 
is toegepast, zich richt tegen den aanslag en 
meer in het bijzonder tegen de wettigheid 
daarvan, en tot kennisneming van zulk een 
bezwaar b~j artikel 265 der Gemeentewet, zooals 
het luidde voor de wijziging, in die wet ge
bracht door die van 30 December 1920, S. 923, 
zijn aangewezen de gemeenteraad en in beroep 
Gedep. Staten. Eene soortgelijke bepaling 
wordt thans aangetroffen in artikel 265b, 
waarbij het beroep wordt gebracht tot de 
kennisneming van den Raad van Beroep voor 
de directe belastingen. 

Ik concludeer derhalve dat de Hooge Raad 
zal vernietigen het vonnis waarvan beroep, 
voor zoover de Rechtbank zich daarbij heeft 
bevoegd verklaard en de vordering heeft afge
wezen, met handhaving daarvan voor wat 
betreft de veroordeeling van den eischer in 
cassatie in de kosten van beide instantiën, 
alsmede van het bij dat vonnis bevestigde 
vonnis van den Kantonrechter te Amsterdam, 
en zich onbevoegd zal verklaren van de inge
stelde vordering kennis te nemen, met ver
oordeeling van den eischer in de kosten, op 
het beroep in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het aangevallen vonnis blijkt : 
dat partij van den Bergh bij inleidende 

dagvaar<ling van de gemeente Amsterdam 
heeft teruggevorderd een bedrag van f 51, 
door hem betaald ter voldoening van een aan
slag over 1921, hem opgelegd ingevolge ar
tikel ld der verordening der gemeente Amster
dam van 1920 op de heffing van gelden voor 
het gebruik of genot van openba.ren gemeente
grond enz., wegen het aan zijn woning, ge
legen aan een openbare straat aldaar, aange
bracht hebben van 17 zonneschermen, die, 
wanneer ze worden neergelaten, over de straat 
uitsteken, zulks op grond dat dit bedrag on
verschuldigd zou zbn betaald als zijnde de 
verordening, waarop de heffing steunde, niet 
rechtsgeldig ; 

dat, nadat deze vordering door den Kanton
rechter te Amsterdam bij vonnis van 25 No
vember 1922 was ontzegd, met verwijzing van 
den eischer in de kosten, en eischer van deze 
uitspraak in hooger beroep was gekomen, 
geïntimeerde het vonnis wel heeft verdedigd, 
doch tevens bij pleidooi heeft betoogd, dat 
de vraag van verschuldigdheid van eenig be
drag in een plaatselijke belasting en bijgevolg 
een vordering tot terugbetaling van het ont
vangene, die op beweerde onverschuldigdheid 
steunt, in het algemeen zou zijn onttrokken 
aan de kennisnemmg van den gewonen rechter, 
wijl de Gemeentewet de beslissing op be
zwaren tegen een opgelegden aanslag opdraagt 
aan andere organen, en wel voor wat betreft 
belastingen, waarvoor geen korueren worden 
opgemaakt, in hare artikelen 265c en 265b 
aan den Raad der Gemeente en den Raad van 
Beroep voor de directe belastingen ; 

dat de Rechtbank dit betoog onjuist beeft 
geacht in hoofdzaak op grond, dat geen wette. 
lijke bepaling een vordering betreffende schuld
plichtigheid uit kracht eener gemeentelijke 
belastingverordening uitsluit van den regel 
van artikel 2 R. 0. , inhoudende dat de kennis
neming en beslissing van alle geschillen over 
schuldvorderingen zijn opgedragen aan de 
rechterlijke macht en "tot het niet gelden van 
<lien gewicht,igen regel, bestemd om den inge
zetenen talrijke bijzondere waarborgen te geven 
voor de bescherming hunner rechten, niet 
kan worden besloten op den enklllen grond, 
dat het naast elkaar bestaan van twee organen, 
competent tot beoordeeling van de vraag der 
schuldplichtigheid, zoude wijzen op een rege
ling, die in doelmatigheid te kort zoude 
scrueten"; 

dat de Rechtbank mits<lien zich bevoegd 
oordeelde en voorts het vonnis van den Kan-
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tonrechter heeft bekrachtigd, met verw1Jzmg 
van den eischer in de kosten van het hooger 
beroep; 

0. dat eischer tegen de beslissing op de 
hoofdzaak is opgekomen met het ter da$
vaarding omschreven middel van cae,satie 
(zie Concl. Proc.-Gen., Red.), waarna verweer
der bij conclusie van antwoord zijnerzijds in 
cassatie is gekomen tegen de bevoegdver
klaring, en als middel heeft voorgesteld : 
(zie Concl. Proc.-Gen.); 

0. omtrent dit incidenteel beroep, hetwelk 
het eerst zal dienen te worden behandeld : 

dat de terugvordering, waarvan hier sprake 
is, betrekking heeft op een aanslag welke ge
heven is krachtens een belastingverordening 
die onwettig zou zijn ; 

da.t eischer tot cassa.tie bij pleidooi h eeft 
beweerd, dat de rechterlijke Il!acht de recht
matigheid van een belastingverordening mag 
beoordeelen en de artikelen 264 en volgende 
der Gemeentewet alleen toepasselijk zijn, 
indien er een wettige belastingverordening is, 
echter ten onrechte ; 

dat toch een bezwaar, gegrond op het niet 
bindend zijn van een verordening, welke bij 
het opleggen van den aanslag is toegepast, 
zich richt tegen de wettigheid van den aanslag, 
daar immers het opkomen tegen de wettigheid 
van de verordening niet van het opkomen 
tegen hare toepassing op den aangeslagene 
is te scheiden en hare onverbindbaarheid 
slechts de grond daarvan is ; 

dat volgens artikel 265c in verband met 
artikel 265b der Gemeentewet een belasting
plichtige tegen de bet,i,ling van belasting, 
waarvoor - gelijk ten deze vaststaat - geen 
kohieren zijn opgemaakt, tenzij in eenige andere 
wet daaromtrent bijzondere voorziening is 
getroffen. wat hier niet het geval is, bezwaren 
kan inbrengen bij den Raad en in beroep bij 
den Raad van Beroep voor de directe be
lastingen tot wiens rechtsgebied de gemeente 
behoort; 

dat hier dus een bijzondere rechtspraak is 
ingesteld voor de beslissing omtrent bezwaren 
tegen de heffing van een gemeentebelast,ing, 
welke die ook mogen zijn, waarvoor de alge
meene regel van artikel 2 R. 0., krachtens 
welken de kennisneming en beslissing van alle 
geschillen over schuldvorderingen aan de 
rechterlijke macht is opgedragen, moet wijken; 

dat de Rechtbank zich mitsdien ten onrechte 
bevoegd heeft verklaard van de vordering 
kennis te nemen, zoodat het incidenteel beroep 
is gegrond en het onderzoek van het principaal 
beroep n11 verv&lt; 

Vernietigt het aangevallen vonnis, met uit
zondering van de veroordeeling van partij 
van.den Bergh in de kosten; 

Recht.doende krachtens artikel 105 R. 0. : 
Vernietigt mede het bekrachti~de vonnis 

van den Kantonrechter, met geliJke uitzon
dering; 

Verltlaart zich onbevoegd van de vordering 
kennis te nemen. (N: J.) 

6 Mei 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Wanneer in de verordenu1g op de hef
fing der gemeentelijke belasting is bepaald, 
dat in geval van beroep tegen de beslissing 
van den Raad de controleur der gemeente
belastingen in de plaats van den Burge
meester treedt als de ambtenaar bedoeld 
in hoofdstuk II der wet van 19 Dec. 1914 
(Staatsblad n°. 564), is de burgemeester, 
zoo hij in zijn qualiteit een cassatieberoep 
instelt, daarin niet-ontvankelijk. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Hoorn, tegen de 
uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen te Alkmaar, dd. 28 Nov. 
1924, betreffende den aansla.g van de ver
eeniging X. te IJ., in de belasting op de ver
makelijklieden in de gemeente Hoorn, over het 
jaar 1923/1924 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0., dat belanghebbende, die in bovenge
noemde belasting was aangeslagen en zich te 
vergeefs tot den Raad der gemeente Hoorn had 
gewend, van dat besluit in beroep is gekomen 
bij den Raad van Bereop, die den aanslag, zooals 
die was opgelegd, heeft vernietigd ; 

0. dat tegen deze uitspraak de Burgemeester 
der gemeente Hoorn beroep in cassatie heeft 
ingesteld; 

0 . hieromtrent, ambtshalve : 
dat de Verordening op de heffing eener be

lasing op vermakelijkheden in de g3meente 
Hoorn, vastgestEld den 4 April 1922, krachtens 
welke herordening de betreffende aanslag is 
opgelegd, in art. 8, al. 2, bepaalt, dat in geval 
van beroep tegen de beslissing van den Raad 
de controleur der gemeentebelastingen in de 
plaats van den Burgemeester treedt als de 
ambtenaar, bedoeld in H oofdstuk II der wet 
van 19 Dec. 1914; 

dat uit het laatste lid van art. 265b, j". art. 
265c der Gemeentewet volgt, dat het .beroep in 
cassatie ook door dien controleur der gemeen
tebelastingen had moeten zijn ingesteld, zoodat 
de Burgemeester tot het instellen van dat be
roep niet bevoegd was en niet-ontvankelijk 
moet worden verklaard in het door hem in
gestelde beroep ; 

Verklaart den Bur~emeester der gemeente 
Hoorn aiet-ontvankeliJk in het door hem inge-
stelde beroep in cassatie. (W.) 

8 Mei 1925. BESLUIT tot intrekking van be
palin~en no:P,ens de opleiding, enz. van 
ingeliJfden b,j de militie. S. 186. 

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

Oorlog van 1 Mei 1925, Ile Afd. n°. 3 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

te bepalen, dat het sedert herhaaldelijk ge
wijzigd Koninklijk Besluit van 26 Juli 1912 
(Staatsblad no. 269), het Koninklijk ~~sluit va_n 
26 Juli 1912 n°. 36 en het Koninkl1Jk Beshnt 
van 5 Februari 1917 n°. 52 worden ingetrokken. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
, uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 



383 12 MEI. t925 

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 8sten Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oortog, VAN DqK. 
(Uitgeg. 20 Mei 1925.) 

12 Mei 1925. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
Ged. Staten hebben terecht goedkeuring 

onthouden aan eene wijziging der gemeen
tebegrooting in verband met den bouw van 
woningen, waar de bouwplannen niet 
kunnen worden geëxploiteerd zonder 
nieuwe groote risico's voor de gemeente 
op te leveren, welke risico's slechts dan 
zouden moeten worden aanvaard, wanneer 
vaststond dat de bouw van de woningen 
als een onafwijsbare ·eisch moest worden 
beschouwd, hetgeen in casu niet is gebleken. 

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

den Raad der gemeente Rotterdam tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 3 September 1924, n°. 6072/12, 
3e afd. G. S. n°. 1, waarbij goedkeuring is ont
houden aan de raadsbesluiten dier gemeente 
van 28 Februari 1924 en 13 Maart 1924 tot 
wijziging van de begrooting van inkomsten en 
uitgaven Toor het dienstjaar 1924 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 25 
Maart 1925, n°. 1233 (van 1924) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
8 Mei 1925, n°. 3606 Afd. B. B. ; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
bij bovengenoemd besluit aan de raadsbesluiten 
der gemeente Rotterdam van 28 Februari 1924 
en 13 Maart 1924 tot wijziging van de begroo
ting der inkomsten en uitgaven der gemeente 
voor het dienstjaar 1924 hunne goedkeuring 
hebben onthouden, uit overweging dat deze 
besluiten in hoofdzaak strekken tot verhooging 
van den kapitaaldienst der begrooting met een 
bedrag van f 3,780,200 te bestrijden uit geld
leening ten behoeve van den bouw van 358 
gemeentewoningen c. a. op een perceel grond 
bij den Hillevliet, van 188 gemeentewomngen 
c. a. aan een in de nabijheid van het Groote 
Visscherijplein en van 374 gemeentelijke beton
woningen in Karnemelksland, alsmede tot 
verstrekking van gemeentelijke hypothecaire 
voorschotten voor den bouw van 288 woningen 
c. a. voor rekening van de R.-K. Bouwvereeni
ging "Voor het huisgezin" en van 193 woningen 
c. a. voor rekening van de Coöperatieve Woning
bouwvereeniging voor gemeentepersoneel, voor 
welke plannen uit 's Rijks kas een premie van 
f 300 per woning beschikbaar is gesteld ; dat 
de schuldenlast der gemeente Rotterdam sinds 
Mei 1923 met f 49,000,000 of ruim 24 % is 
toegenomen en dat nog talrijke - niet meer te 
vermijden - kapitaalsuitgaven, ter bestrijding 
waarvan geleend zal moeten worden, zooals 
de kosten van de verdere ontei$eningen ten 
behoeve van het havenplan-Pern1s, dè. verbe
termg· der oeververbindingen en de kosten van 
uitbreiding der bedrijven, tot een bedrag van 
ten minste 15 à 20 millioen gulden binnenkort 
te wachten zijn ; dat de laatste leeningen der 

gemeente Rotterdam slechts met moeite en op 
bezwarende voorwaarden zijn geplaatst en 
zulks ten deele nog buitenslands en in een 
vreemde muntsoort ; dat mede op grond van 
de ervaring, welke andere publiekrechtelijke 
lichamen in den laatst.en tijd bij hunne pogingen 
tot consolidatie van vlottende schuld nebben 
opgedaan, niet de zekerheid bestaat dat de 
gemeente Rotterdam, indien op den tegen
woordigen voet met het voteeren van kapitaals
uitgaven wordt voort$egaan, voor de daarvoor 
benoodigde geldleenmgen op aannemelijke 
voorwaarden plaatsing zal kunnen vinden ; 
dat onder deze omstandigheden het besluit 
van den Raad dat de kosten van uitvoering der 
onderwerpelijke bouwplannen uit leeninggeld 
zullen worden bestreden, niet kan worden be
schouwd als een voldoende aanwijzing van de 
middelen tot dekking ; 

dat de raad der gemeente Rotterdam in 
beroep aanvoert, dat Gedep. Staten van Zuid
Holland aan de vermelde begrootings-wijziging
gen hunne goedkeuring hebben onthouden om 
redenen ontleend aan de financieele positie van 
de gemeente Rotterdam daar de bezwaren van 
dit college alleen zijn gegrond op het ontbreken 

· van de zekerheid ; dat de gemeente Rotterdam 
hare vlottende schuld op aannemelijke voor
waarden zal kunnen consolideeren ; dat deze 
zekerheid echter nimmer kan worden verscha~ 
en _dat daar tegenover echter moet gesteld wor
den dat niet getwijfeld behoort t e worden aan 
de mogelijkheid voor de gemeente Rotterdam 
om boven de 15 à 20 millioen gulden, waar
voor een beroep op de geldmarkt moet worden 
gedaan ook nog 4 ·millioen voor woningbouw 
te leenen, te meer nu tegenover•laatstbedoeld 
bedrag toch zullen staan objecten, die, ook in 
verband met den te Rotterdam nog bestaanden 
woningnood, een groote mate van zekerheid 
biedende waarde vertegenwoordigen ; dat de 
stand van de woningvoorziening te Rotterdam 
het dringend noodig maakt aan de voorgenomen 
plannen tot, het bouwen van arbeiderswoningen 
uitvoering te geven ; 

0. dat uit de overgelegde stukken is geble
ken dat op den gemeentelijken woningbouw
dienst en op de exploitatie der woningen, 
waarvoor de gemeente Rotterdam in welken 
vorm ook finantieel aansprakelijk is, in de 
laatste jaren aanzienlijke verliezen zijn geleden ; 

dat weliswaar een regularisatie van den 
kapitaaldienst en den exploitatiedienst heeft 
plaats gehad en op het in de woningen gestoken 
kapitaal zoodanig is afgeschreven, dat thans 
over 1924 tegenover het verminderde kapitaal 
voldoende inkomsten staan, maar dat dit tot 
andere gevolgtrekking kan leiden dan dat in 
de toekomst bij den bouw van woningen, voor 
welker exploitatie de gemeente verantwoordelijk 
is, ten strengste moet worden gewaakt tegen 
eene herhaling van de noodzakelijkheid door 
bijzondere financieele maatregelen de verliezen 
op den woningbouw te dekken ; 

dat niet kan worden gedoogd dat opnieuw 
een groot complex woningen, voor welkei:_ exploi
tatie de gemeente Rotterdam verantwoordelijk 
is, zal worden aangebouwd na uit de stukken 
overgelegd naar aanleiding van een verzoek 
door den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gedaan, gebleken is 
dat de vijf bovengenoemde bouwplannen niet 
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kunnen worden geëxploiteerd zonder opnieuw 
groote risico's voor de gemeente Rotterdam op 
te leveren; 

dat deze nieuwe risico's slechts dan zouden 
moeten worden aanvaard wanneer vaststond, 
dat de bouw van deze woningen als een onaf
wijsbare eisch moest worden beschouwd; 

dat nu wel de vertegenwoordiger van het 
gemeentebestuur van Rotterdam in de openbare 
vergadering der Afdeeling van den Raad van 
State voor de geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht, heeft 
betoogd dat dringend behoefte bestond aan 
goede woningen voor de minst gegoeden, maar 
uit de overgelegde stukken is gebleken dat naast 
vele huizen van een huurprijs van f 4.50 h f 5.50 
ook woningen zullen worden gebouwd van veel 
hoogeren huurprijs en daarenboven uit de over
gelegde stukken is gebleken, dat niet denkbeel
dig is de verwachting, dat de bouwkosten dezer 
woningen tot het stellen van een hoogeren 
huurprijs zullen nopen dan oorspronkelijk was 
voorgenomen ; 

dat onder deze omstandigheden van deze 
woningen zeker niet in het algemeen kan gezegd 
worden, dat de bouw daarvan thans een 
onafwijsbare eisch des tijds is ; 

dat dit te meer klemt nu uit de, op verzoek 
van de Afdeeling van den Raad van State 
voor de geschillen van bestuur, nader overge
legde stukken is gebleken, dat sedert het jaar 
1924 de woningproductie door particuliere 
bouwers, zonder eenigen steun van overheids
wege ondernomen, boven de normale behoefte 
is uitgegaan, en niet zonder grond naar voren 
is gebracht, dat in den laatsten tijd te Rotter
dam de bouw door particulieren zonder steun 
alleen reeds meer dan voldoende is om in de jaar
lijks nieuw gevormde woning behoefte te voorzien; 

dat immers wel vaststaat dat vele woningen 
oorspronkelijk gebouwd met de bedoeling, dat 
deze zouden bewoond worden door één gezin. 
thans worden bewoond door twee gezinnen, 
waaruit onder anderen het groot aantal "samen
woners" is te verklaren, maar dat deze samen
woning het noodzakelijk gevolg is van den 
hoogen huurprijs van vele nieuw gebouwde 
woningen welke alleen kunnen worden verhuurd 
aan meer dan één gezin per woning, waardoor 
deze gezinnen een zoo lagen huurprijs voor hun
ne woning of woninggedeelte betalen, dat niet 
mag worden verwacht dat zij deze woning of 
dit woninggedeelte zullen verruilen voor een 
der nieuwe door de gemeente Rotterdam te 
bouwen woning van hoogere huur ; 

dat voorts ten onrechte door het gemeente
bestuur van Rotterdam tot ondersteuning van 
zijn betoog dat de voorgenomen woningbouw 
noodzakelijk is een beroep is gedaan op het 
groote aantal van hen die samenwonen in 
één woning; 

dat voorts het verschijnsel der samenwonin~, 
hoe cngewenscht op zich zelf ook, voortvloeit 
uit zooveel andere omstandigheden, dat dit 
euvel op zich zelf thans niet het bouwen van 
nieuwe woningen, welker exploitatie geheel 
voor rekening der gemeente Rotterdam komt, 
wettigt, aangezien door dezen nieuwbouw het 
aantal samenwoningen slechts in zeer bescheiden 
mate zal dalen ; 

dat derhalve, nu de dringende redenen welke 
tot goedkeuring van den voorgenomen bouw 
zouden kunnen leiden, ontbreken, het besluit 

van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, 
zij het op andere gronden, dan die welke 
Gedeputeerde Staten tot hun besluit hebben 
geleid, moet worden gehandhaafd ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Landbouw is belast, enz. (A. B.) 

12 Mei 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu de lokalen van een "gelijksoortige" 

bijzondere school in den zin van § 11 van 
art. LXIV der wet van 16 Februari 1923, 
(Staatsblad n°. 38), niet overeenkomstig 
art. 7 der L. -0. -wet 1920door den Inspecteur 
der Volkso-ezondheid zijn afgek;,urd, kan 
niet gezegd worden dat op deze school voor 
de daar schoolgaande kinderen geen ge
le6enheid tot plaatsing in de voo, hen be
stemde klasse zo•1de bl~jven bestaan. 

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

D. Kok en twee andere leden van den ge
meenteraad van Lange Ruige Weide, als
mede door den Voorzitter en drie andere 
leden van het Bestuur der Hervormde School
vereeniging aldaar t egen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
5 Januari 1925, n°. 81, voor zoover daarbij : 

1°. goedkeuring is onthouden aan het be
sluit van den Raad der gemeente Lange Ruige 
Weide van 23 Juni 1924 tot opheffing der open
bare lagere school aldaar ; 

2°. is vernietigd het besluit van den Raad 
dier gemeente van 23 Juni 1924 tot het ver
leenen van medewerking aan de Vereeniging 
tot etichtin~ en iilJltandhouding van een H er
vormde Christelijke school voor lager onderwijs 
te Lange Ruige Weide voor de vestiging van 
eene nieuwe school ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
22 April 1925, n°. 258 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, KuilJlten en Wetenschappen van 
5 Mei 1925, n°. 8944, afd. L.-O. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Lange Ruige 
Weide in zijne vergadering van 23 Juni 1924 
heeft besloten: 1°. de openbare lagere school 
in zijne gemeente met ingang van 1 October 
1924 op te heffen, en 

2°. aan de Vereeniging tot stichting en in
standhouding van eene Hervormde Christe-
1 jjke school voor lager onderwijs te Lange Ruige 
Weide, wier bestuur aan den Raad verzocht 
heeft overeenkomstig de artt. 72 en 73 der 
Lager-Onderwijswet 1920 de benoodigde gelden 
voor den bouw van eene bijzondere school 
uit de gemeentekas te ontvangen, in eigendom 
over te dragen het gebouw der openbare school 
met bijbehoorend speelterrein, met schoolmeu
belen en voorzoover zij voor de te stichten 
school bruikbaar z~in, met schoolboeken, leer
middelen en schoolbehoeften; 

dat de Raad daa.rbij heeft overwogen dat 
het aantal leerlingen op de openbare school 
thailJl 19 bedraagt; dat echter bij oprichtiPg 
der nieuwe H ervormde school slechts vier 
kinderen de openbare school zullen bezoeken 
en in de eerste jaren geen meerder bezoek is 
te voorzien ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
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bij besluit van 5 Januari 1925, n°. 81 aan het 
onder 1°. genoemde raadsbesluit hunne goed
keuring hebben onthouden en het onder 2°. 
vermelde raadsbesluit hebben vernietigd, uit 
overweging dat bij de aanvrage aan den Raad 
tot het verleenen van medewerking voor de 
opening van eene nieuwe Christelijke school 
ingevolge art. 73 moest zijn overgelegd eene 
verklaring, waaruit blijkt dat de school zal 
worden ·bezocht door ten minste 40 leerlingen ; 
dat ingevolge art. LXIV § 11 der wet van 
16 Februari 1923 (S. 38) onder de leerlingen, 
waarop de bedoelde verklaring betrekking 
heeft, niet mogen worden medegerekend leer
lingen die een gelijksoortige bijzondere school 
bezoeken, tenzij onder bepaaldelijk aangegeven 
omstandigheden, welke hier evenwel niet aan
wezig zijn ; dat onder de kinderen op wie de 
overgelegde verklaring betrekking heeft, be
grepen zijn kinderen, die de reeds te Lange 
Ruige Weide bestaande Christelijke school 
bezoeken, uitgaande van rle VereePiging tot 
stichting en instandhouding van scholen met 
den Bijbel te Waarder en Lange Ruige Weide; 
dat deze school is gelijksoortig aan die, voor 
welker stichting de Vereeniging tot stichting 
!'ln instandhouding van een Hervormde Chris
telijke school voor lager onderwijs te Lange 
Ruige Weide de medewerking van den ge
meenteraad heeft aangevraagd ; dat toch 
de richting, die de laatsugenoemde vereeniging 
voorstaat, mede vertegenwoordigd is in het 
bestuur der bestaande christelijke school en 
dat dan ook de kinderen die eventueel de be
staande school zouden verlaten op de nieuw 
te stichten ,-chool geen andersoortig onderwijs 
zouden ontvaPgen; da, derhalve de kinderen 
van de bestaande Christelijke school niet mogen 
worden mede1,eteld bij de aanvrage van mede
werking voor de ~tichting van eemi nieuwe 
Christelijke school ; dat indien die kinderen 
niet worden medegeteld het wettelijk vereischte 
getal kinderen van 40 voor de nieuwe school 
niet wordt bereikt ; dat mitsdien aan de ver
eischten, voor het ontvangen van medewerking 
gesteld niet is voldaan en dat de gemeenteraad 
de gevraagde medewerking voor de vestiging 
van eene nieuwe christelijke school had moeten 
weigeren; dat, nu de vestiging van eene bij
zondere school in het gebouw der openbare 
school haar beslag niet kan krijgen. opheffing 
der openbare echool, welke nog door 19 kin
deren wordt bezocht, niet gemotheèrd is ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
1°. D. Kok en twee andere leden van den ge
meenteraad van Lange Ruige Weide en 2°. 
F. C. Doorenbos en 3 anderen, allen leden van 
het bestuur der Vereeniging tot oprichtinu en 
instandhouding van een Hervormde Christe
lijke school aldaar bij Ons ir beroep zijn ge
komen, aanvoerende dat de toepassing die 
Gedeputeerde Staten bij hunne beslissing 
hebben gegeven aan art. LXIV § 11 der wet 
van 16 Februari 1923 (S. 38) met de letter 
en zeer zeker met den geest en de bedoeling 
van dit artikel in strijd is, waaraan zij in een 
bijgevoegde memorie hebbim toegevoegd dat 
het aangehaalde artikel spreekt van leerlingen 
,,voor wie op die school gelegenheid tot plaat
sing in de voor hen bestemde kla~se zouden 
blijven", wat in dit geval van de bedoelde 32 
leerlingen en die thans de school van de Ver-
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eeniging tot stichting en instandhouding van 
scholen met dPn Bijbel te Lange Ruige Weide 
bezoeken, niet kan worden gezegd, daar voor 
een langer gebruik van de lok. len dezer school 
door de autoriteiten een kostbare verbouwing 
noodig wordt geacht en zij nog onlangs door 
de ~ezondheidscommissie t e Bodegraven zijn 
afgekeurd ; dat voorts het besluit van Gede
puteerde Staten in strijd met de bedoeling der 
wetsbepaling, waarvan de strekking is onnoo
digen nieuwbouw tegen te gaan, geen bezuini
ging doch geldverspilling t engevolge zal hebben, 
daar voor de bestaande school wel, doch voor 
de op te richten school niet behoeft te worden 
gebouwd; 

0. dat§ 11 van art. LXIV der wet van 16 Fe
bruari 1923 (S. 38) bepaalt, dat tot 1 Januari 
1928 bij de medewerking tot de stichting eener 
nieuwe school onder de leerlingen, wa.arop de 
verklaring, bedoeld in het eerste lid van art. 73 
onder a, betrekking heeft, niet worden medege
rekend leerlingen, die de door hen bezochte 
gelijksoortige bijzondere school zouden verlaten, 
doch voor wie op die school gelegenheid tot 
plaatsing in de voor hen bestemde klasse zoude 
blijven, t,en zij aanzienlijke toeneming van de 
bevolking in eenig deel der gemeente tot de 
stichting aanleiding geeft; 

dat, aangezien de stichting van de onderha
vige school niet baar oorzaak vindt in een aan
zienlijke toeneming van de bevolking in eenig 
deel der gemeente op grrond van de boven
gemelde wetsbepaling onder leerlingen, in 
de door het schoolbestuur ingevolge a.rt. 73 
onder a der wet overgelegde verklaring ver
meld, niet mogen worden medegeteld de 
kinderen, die thans de Christelijke school uit
gaande van de Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel te 
Waarder en Lange Ruige Weide, bezoeken, 
daar deze school, zooals niet is weersproken, 
gelijksoortig is aan die, tot de stichting waarvan 
's Raads medewerking is verzocht ; 

dat de lokalen van de eerstgemelde school 
niet overeenkomstig art. 7 der Lager-Onder
w,jswet 1920 door den Inspecteur der Volksge
zondheid zijn afgekeurd ; 

dat daarom niet gezegd kan worden, zooals 
door de appellanten is betoogd, dat op deze 
school voor de evenbedoelde kinderen geen 
gelegenheid tot plaatsing in de voor ben 
bestemde klasse zoude blijven bestaan ; 

dat, aangezien b~j niet mederekening van de 
bierbedoelde kinderen, het in art. 73, l • lid der 
wet vereischte aantal van 40 leerlingen niet 
wordt verkregen, Gedeputeerde Staten te
recht hebben geoordeeld dat de door het 
schoolbestuur van den Raad van Lange Ruige 
Weide gevraagde medewerking niet kan 
worden verleend ; 

dat er met het oog op deze omstandigheden 
geen aanleiding bestaat de openbare lagere 
school in die gemeente op te heffen ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

25 
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12 Mei 1925. RONDSCHRIJVEN van den Mi
nister van Financiën aan het College van 
Ged. Staten in de onderscheidene · prn
vinc1en, betreffende Gemeentelijke in
komstenbelasting. (Art. 244a, sub 3°. en 
4°. der Gemeentewet.) 

Ik heb de eer U mede te deelen, dat de eerste 
zin van de tweede alinea mijner circulaire van 
22 Septembt.'r J 924, n°. 46, wordt vervangen 
door het volgende : 

,,De gemeentebesturen zullen telken jare, 
zooveel mogel\jk in de maand Augustus, aan 
den inspecteur der directe belastingen onder 
wien hunne gemeente ressorteert, opgaaf ver
strekken van de personen, die over het loopend 
belastingjaar als werk- of woonforens in hunne 
gemeente moeten worden aangeslagen. Ten 
aanzien van personen omtrent wie vóór het 
einde der maand Augustus nog niet gebleken 
i• dat zij op meer dan 90 dagen van het loopend 
belastingjaar hebben verkeerd in een der om
standigheden, genoemd in artikel 244a, sub 
3°. en 4°., der Gemeentewet, wordt de opgaaf 
~gezonden zoo spoedig mogelijk nadat zulks wel 
1s gebleken." 

Voorts deel ik U mede, dat de vraag is ge
rezen, hoe moet worden gehandeld, indien een 
gemeentebestuur van oordeel is, dat een zeker 
persoon ten onrechte niet in zijne gemeente 
wegens hoofdverblijf is aangeslagen. Het 
komt mij voor, dat, indien den bewusten per
soon in een andere gemeente een aanslag wegens 
hoofdverblijf is opgelegd, het gemeentebestuur 
tegen den in die andere gemeente opgelegden 
aanslag een bezwaar naar artikel 265i der Ge
meentewet zou kunnen indienen. Daartoe is 
het noodig, dat het gemeentebestuur van het 
bestaan van dezen aanslag tijdig kennis draagt, 
hetgeen op de volgende wijze mogelijk is. 

Indien een gemeentebestuur te weten is ge
komen, dat een naar zijn oordeel noodige aan
slag niPt is of wordt opgelegd, zal het door 
zijn onderzoek tevens weten in welke andere 
gemeente de belanghebbende waarschijnlijk 
wèl is of wordt aangeslagen. H et zal dus 
den inspecteur tot wiens dienstkring deze ge
meente behoort, om inlichting kunnen ver
zoeken en om mededeeling van de dagteekening 
van het annslagbiljet, indien of nadat een 
aanslag is vastgesteld. Aan dergelijke ver
zoeken zal zoo spoedig mogelijk worden vol
daan. Is bekend, dat de bewuste persoon 
niet in andere gemeente wegens hoofdverblijf 
zal worden aangeslagen, b.v. omdat hij geacht 
wordt niet binnen het rijk te woaen, dan zal 
op verlangen van het gemeentebestuur een 
aanslag wegens hoofdverblijf worden vastge
steld, tenziJ deze klaarblijkelijk in strijd zou 
zijn met de jurisprudentie. 

Ik verzoek U het vorenstaande mede ter 
kennis te brengen van de gemeentebesturen, 
waartoe een voldoend aantal afdrukken dezer 
hiernevens gaat. 

De Minister van Financiën, 
Voor den Minister, 

(De Secretaris-Generaal, de VRIES. 
(B. S.) 

13 Mei 1925. BESLUIT tot vervroegin~ in 1925 
van den wéttelijken tijd bedoeld m art. 1 
der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236). S. 187. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 8 Mei 
1925, n°. 3738, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Gezien de wet van 23 Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 165), gewijzigd bij de wet van 22 Maart 
1922 (Staatsblad n°. 130) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen dat in 1925 de vervroeging met 

een uur van den wettelijken tijd bedoeld in 
art. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad 
n°. 236), zal aanvangen den vijfden Juni en 
zal eindigen den vierden October. 

· Onze Mjnister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en in de Neder
landsche Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

CH. RuYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 15 Mei 1925.) 

13 Mei 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninkl\jk besluit van den 12den Sep
tember 1924 (Staatsblad n°. 446) tot 
uitvoering van artikel 4, derde lid, der 
Ouderdomswet 1919. S. 188. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 8 Mei 1925, 
n°. 1360, Afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 4, derde lid, der Ouderdomswet 
1919; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te wijzigen Ons besluit van 12 September 

1924 (Staats/;lad n°. 446) tot uitvoering van 
artikel 4, derde lid, der Ouderdomswet 1919, 
en t.e bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
In art.ikel 2 van Ons besluit van 12 Septem

ber 1924 (Staatsblad n°. 446) voornoemd wor
den te rekenen van 27 September 1924 de 
getallen "0.26" en "2.6" voorkomende onder 10., 
veranderd in de getallen "3.37" en "33.7". 

Het onder 2°. bepaalde wordt gelezen als 
volgt: ,,onderscheidenlijk 10.43 %, 3.43 % 
en 1.43 % van de in het kalenèl.èrjaar voor 
verzekeringen, als in artikel 1 bedoeld, ontvangen 
weekpremiën, maandpremiën en premiën van 
langeren termijn ; voorts 1 % van de in het 
kalenderjaar voor de genoemde verzekeringen 
betaalde koopsommen.". 

Onze Minigter van Arbeid, Handel en Nijver
heid is bela~t met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad za1. worden geplaatst. 

Het Loo, den 13den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 28 Mei 1925-) 

13 Mei 1925. BESLUIT tot intrekking van het 
Koninklijk besluit van 28 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 137) gewijzigd bij dat van 
24 Juli 1923 {Staatsblad n°. 377) en tot 
vaststelling van een algemcenen maatregel 
van bcst.u ur als bedoeld in artikel 9 der 
Radenwet. S. 189. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minieter van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 April 1925, 
n°. 943, Afdeeling Arbeidersverzekenng; 

Gezien artikel 9 der Radenwet en Ons be-
shlit van 13 Augustus 1923 (Staatsblad n°. 402); 

Den Raad van State gehoord (advies van 5 
Mei 1925, n°. 33); 

Gelet op het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 Mei_ 1925, no. 1362, 
Afdceling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in te trekken Ons besluit van 28 Maart 1919 

(Staatsblad n°. 137) tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van be~tuur a.L~ bedoeld 
in de artikelen Il en 54 der Radenwet, zooals 
dat is gewijzjgd bij Ons besluit van 24 ,Juli 
1923 (Staatsblad n°. 377) en te bepalen als 
volgt: 

Art. 1. a. Voor den Raad van Arbeid, ge
vestigd te Amsterdam, bedraagt het aarta.l 
leden 16. 

b. Voor den R:i.a.d van Arbeid, ~evestigd te 
Rotterdam, bedraagt het aantal ,eden 14. 

c. Voor de Raden van Arbeid, gevestigd te 
's-Gra.venhage, Utrecht en Arnhem, bedraagt 
het aantal leden 10. 

d. Voor de overige Raden van Arbeid be
draagt het aantal leden 8. 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is beln,gt met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 13den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, HanàeJ, en Nijverheid, 
AALBERSE, 

(Uitgeg. 28 Mei 1925.) 

13 Mei 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Indien een gemeenteraad, na krachtens 

art. 77 2• lid aanvankelijk een deel eener 
openbare school voor een bijzondere school 
te hebben beschikbaar gesteld zonder aan
dwding van een daarbij behoo rend stuk 
grond als speelterrein, later verstaat dat 
bij het bedoeld gedeelte der openbare 
school mede moest worden gerekend een 
gedeelte van het daaromheen liggend 
speelterrein, en het schoolbestuur meent 
aanspraàk te kunnen maken op een grooter 
gedeelte van het speelterrein, doet zich 
voor een geschil . betreffend de toepassing 
van art. 80 2• lid, waaromtrent Ged. 
Staten een beslissing hebben te geven. 

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

den Raad der gemeente Lichtenvoorde, tegen 
de beslissing van Gedep. Staten van Gelderland 
van 26 November 1924, n°. 73, inzake de over
dracht in eigendom door de gemeente Lichten
voorde van een gebouw met omliggend terrein 
aan de Vereenjging voor Christelijk Volksonder
wijs aldaar ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 April 1925, n°. 265; 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 Mei 1925, n°. 8940, Afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad der gemeente Lichtenvoorde 
in zijne vergadering van 17 Mei 1924, gelet op 
zijn door Ged. Staten e;oedgekeurd besluit 
van 19 Maart 1923, waarbij aan de vereeniging 
voor Christelijk Volksonderwijs te Lichtenvoor
de ter beschikking werd gesteld de oostelijke 
vleugel der openbare school n°. 3 in zijne 
gemeente, heeft besloten behoudens goedkeuring 
van Ged. Staten aan de genoemde schoolver
eeniging in eigendom over te dragen het oostelijk 
~edeelte van het perceel (~ebouw en gedeeltelijk 
aaaromheen liggend terrein) kadastraal bekend 
gemeente Lichtenvoorde Sectie G. n°. 4584, 
zooals op de bijbehoorende schetsteekening 
met gele kleur is aangegeven en op het terrein 
zelve door afpaling is aangeduid; 

dat Gedep. Staten van Gelderland naar 
aanleiding van dit raadsbe~luit en een daarop 
gevolgd adres van het schoolbestuur, na over
wogen te hebben dat het hier betreft een 
geschil, als bedoeld in art. 80, lid 4, der Lager
Onderwijswet 1920, hebben beslist dat het 
op de door het schoolbestuur overgelegde 
terreinkaart door A. B. C. D. aangeduide 
terrein bij de overdracht behoort, krachtens 
het n0-komen ter goeder trouw van gemaakte 
afspraken, die bevestigd zijn in het onderhoud 
dat Gedep. Staten met het schoolbestuur van 
genoemde Vereeniging en het gemeentebestuur • 
hadden; 

dat van deze beslissing van Gedep. Staten 
de Raad van Lichtenvoorde bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat Gedep. Staten 
in plaats van a.an het raadsbe~luit van 17 Mei 
j.1. ingevolge de Gemeentewet s.l of niet hunne 
goedkeuring te verleenen, eene beslissing 
namen ingevolge art. 80, lid 4, der Lager
Onderwijswet, hetgeen des te meer bevreem
dend is, wijl Ged. Staten bij hun besluit van 
.11 Juni 1924, n°. 103 waarbij zij de beslissing 
omtrent het voorschreven raadsbesluit ver
daagden, verwezen naa-r de artt. 194 en 197 
der Gemeentewet ; dat toch het genoemde 
raadsbesluit niet werd genomen naar aanleiding 
van een ingekomen aanvraag ingevolge art. 72 
der Lager-Onderwijswet, doch op adressant's 
eigen initiatief, om ook aldus de vermelde 
Vereeniging in het genot te stellen van een 
speelterrein door welk raadsbesluit derhalve 
onroerend. goed werd vervreemd ; dat voorts 
het motief waarop Gedep. Staten hunne be
sli sing gronden n.l. het nakomen te goeder 
trouw van gemaakte afspraken naar zijn mee
ning geenszins opgaat ; dat i=ers wanneer 
het adagium zou gelden "een door Burgemeester 
en Wethouders ten rechte of ten onrechte 
gemaakte afspraak is bindend voor den Raad" 
des Raads bevoegdheid op onwettige w:\jze 
zou worden besnoeid ; aat ten slotte de be
sli•sing van Gedep. Staten in strijd is met het 
belang zijner gemeente, omdat, daar het 
toegewezen speelterrein alleszins voldoende 
en geschikt kan genoemd. worden, toekenning 
van DO$ een tweede speelterrein een verkwi~ting 
zou zÎ.)n van gemeente-eigendommen, welke 
door geen enkel vermeend onderwij~belang 
gerechtvaardigrl zou kunnen worden ; 

0. dat de Raad van Lichtenvoorde bij 
beslwt van 19 Maait 1923, krachtens art. 77, 

25* 



1925 13--16 MEI 388 

2• lid, der Lager-Onderwijswet 1920, den 
oostelijken vleugel van de openbare school 
n°. 3 in zijne gemeente voor de Vereeniging 
voor Chri0 telijk Volksonderwijs als schoolge
bouw beschikbaar heeft gesteld, zonder aan
duiding va.n een daarbij behoorend stuk grond 
a.!s speelterrein ; 

dat de Raad blijkens zijn besluit van 17 Mei 
1924., zijn evenvermeld besluit in dien zin 
heeft verstaan, da.t bij het daarb~j bedoelde 
gedeelte der openbare school, mede moest 
worden g<>rekend een gedeelte van het daarom
heen I iggend Ppeel terrein ; 

dat blijkens de stukken het schoolbestuur 
zich met deze opvatting niet kan vereenigen, 
en van meening is te goeder trouw aanspraak 
te kunnen maken op een grooter gedeelte 
van het speel terrien ; 

dat zich hïer derhalve voordoet een geschil 
betreffende de toe}?assing van art. 80, 2e lid 
der Lager-OnderwiJswet 1920 en Ged. Staten 
terecht op grond van het 4e lio van dit artikel 
eene beslissing hebben gegeven; 

dat eerst nadat het gemeentebestuur zich 
naar de in dit geRchil gegeven beslissing zal 
hebben gedragen, van toepassinz van art. 194 
der Gemeentewet sprake kan zi;Jn ; 

0. wat de hoofdzaak betreft : dat uit de 
overgelegde stukken blijkt dat het schoolbe
stuur indertijd door B. en W. in de meening is 
gebracht dat het in het bezit van het grootere 

• terrein zou worden gesteld; 
dat weliswa,ar de Raad door de houding van 

B. en W. wettelijk niet werd gebonden doch 
dat in deze niet is gebleken van een zoodanig 
gemeentebelang dau niet rnrvullin~ van de 
door het gemeentebestuur opgewekte ver
wa,ch~ingen zoude zijn gerechtvaardigd; 

dat ae be,lissing van Gedep. Staten mitswen 
behoort te worden gebandhnafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Rebben goedgevonden en versts.an: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onde,wijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast, enz. i:;;f(A. B.) 

13 Mei 1925. BESCHIKKING van den Roogen 
Raad der Nederlanden. 

Wanneer eene belanghebbende na afloop 
van den termijn bepa.aldinartt. 265b j0 • 265c 
der Gemeentewet tegen een hem in de 
gemeentelijke wegbelasting opgelegden 
aanslag bij den gemeenteraad opkomt, is 
hij niet-ontvankelijk. De Raad van Be• 
roep bad hem daarom, doende wat de ge
m<'i>nteraad had behooren te doen, niet
ontvankelijk moeten verklaren, doch had 
den aanslag niet mogen vernietigen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezi8n het beroepschrift tot cassatie van den 

Inspecteur der Financiën der gemeente Apel
doorn, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de direct!.' belastingen te Zutphen, 
dd. 3 Maart 1924, betreffende den aanslag van 
A. te B., in de wegbelasting der gemeente 
Apeldoorn, jaar 1921 en 1922; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schtiftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot vernieti
ging van de bestreden uitspraak en van 's Raads 

beslissing, en tot niet-ontvankelijkverklaring 
van belanghebbende in zijn verzoek; 

0., dat belanghebbende, die in genoemde 
be1astin.~ wa.s aangeslar;en bij aanslagbiJjE.>tten 
respectievelijk dd. 10 Dec. 1921 en 16 Oct. 1922, 
op 12 -Mei 1923 een verzoekschrift heeft inge
diend; tot teruggave der belasting ; 

0 . dat de gemeenteraad van Apeldoorn 
hierop afwijzend heeft beschikt, terwijl de Raad 
van Beroep vervolgens den aanslag heeft ver
nietigd, tegen welke uitspraak de Inspecteur 
van de Financiën der gemeente een beroep
schrift in cassatie beeft ingediend ; 

0. ambtshalve : 
dat blijkens bovenvermelde data belang

hebbende zijn verzoek heeft irgeaiend na oflr,op 
van den termijn, bepa&id in art. 265b, j 0 • 265c 
der Gemeentewet, zoodat de gemeenteraad hem 
reeds hierom niet-ontvankelijk had moeten 
verklaren en de Raad van Beroep den a9,,1slag 
niet had mogen vrnietigen, noch, doende 
wat de gemeenteraad had moeten doen, die 
niet-ontvankelijkheid alsnog had moeten uit
spreken; 

dat uit dien hoofde een onderzoek naar het 
in het beroepschrift in cassatie aangevoerde 
buiten bespreking moet blijven; 

Veinietigt de bestreden uitspraak; 
En recht doende ten principale : 
Vernietgt mede het besluit door den gemeen 

teraad van Apeldoorn, den 15 Nov. 1923indeze 
zaak genomen ; 

Verklaart belanghPbbende niet-ontvankelijk 
in zijn oorspronkelijk verzoek. IB. S.) 

16 Mei 1925. WET, houdende wijziging van 
de Beroepswet. S. 190. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 205, 1-8. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 1848-1855, 1909. 
Hand. l• Kamer 1924/1925, bladz. 784, 843, 

852, 853, 
Wu WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de Beroepswet te wijzi
gen, zoomede eene aanvulling tot stand te 
brengen van de wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad 
n°. 358) tot wijziging van de 'Beroepswet; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In het tweede lid van artikel 2 van 

de Beroepswet wordt in plaats van "ten minste 
zeven" gelezen "ten hoogste zeven". 

2. Na artikel 6 van de voormelde wet wordt 
ingevoegd een nieuw artikel 6a, aldus luidende: 

"Met afwijking in zooverre van het bepaalde 
in de voorafgaande artikelen, kan de waar
neming van het voorzitterschap van eenen 
raad van beroep door Ons worden opgedragen 
aan een lid van de rechterlijke macht, met 
rechtspraak belast, en de waarneming van het 
griffierschap aan een lid der rechterlijke macht, 
niet met rechtspraak belast. 

De deswege te genieten vergoeding wordt 
door Ons vastgesteld. 

De opdracht van het voorzitterschap kan 
slechts worden ingetrokken op verzoek van 
hem, aan wien de opdracht is verleend." 

3. Artikel 10 van de voormelde wet wordt 
onder 3°. gelezen: 

,,3°. gevestigd is in of anders zoo dicht moge
lijk bij de gemeente of eene van de gemeenten, 
waar de raad van beroep zitting houdt." 
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, 4. Het tweede, derde, vierde en vijfde lid 
van artikel 12 van de voormelde wet worden 
vervangen door de navolgende leden : 

"Elke ledenlijst bevat de namen, voornamen 
en woonplaatsen van 14 leden en evenveel 
plaatsvervangers. 

Dit aantal kan voor elken r11,ad van beroep 
door Onzen Minister van Justitie, mits voor 
beide lijsten met gelijk aantal, worden ver
hoogd of verlaagd. 

Door Ons wordt ten aanzien van de raden 
van beroep, die ook buiten de standplaats 
zitting houden, bepaald het aantal leden en 
plaatsvervangende leden, dat voor elke ge
meente waar de raad zitting houdt, zal worden 
benoemd uit hen, die in of anders zoo dicht 
mogelijk bij die gemeente gevestigd zijn . 

De vaststelling van de ledenlijsten geschiedt 
door de Gedeputeerde Staten van de provincie, 
waarin de st,andplaats van den raad is gelegen. 
Voor zooveel echter betreft de aanw~jzing van 
de leden en plaatsvervangende leden, die inge
volge het vorige lid moeten worden benoemd 
uit hen, die gevestigd zijn in of anders zoo dicht 
mogelijk biJ eene buiten de provincie der 
standplaats gelegen gemeente, geschiedt de 
vaststelling door de Gedeputeerde Staten van 
de provincie, waarin die gemeente is gelegen.". 

5. In het eerste lid van artikel 26 van de 
voormelde wet wordt in plaats van "vijf" 
gelezen "drie", terwijl het tweede lid komt te 
luiden:. 

"Buiten den voorzitter hebben in den raad 
zitting één werkgever en één werkman." 

6. Artikel 27 van de voormelde wet w0rdt 
gelezen: 

,,In hetzelfde twistgeding hebben bij de be
handeling en beslissing als regel dezelfde leden 
zitting in den raad van beroep. 

Zal aan de behandeling of beslissing door eene 
op andere wijze dan bij den aanvang van het 
onderzoek ter terechtzitting samengestelde 
raadkamer worden deelgenomen, dan wordt de 
zaak opnieuw ter terechtzitting behandeld." 

7. Het tweede lid van artikel 31a van de 
voormelde wet wordt gelezen : 

"Behoudens het bepaalde in artikel 6a, is 
het hun verboden eenig openbaar ambt te 
bekleeden, waaraan eene vaste wedde verbonden 
is." 

8. Het tweede lid van artikel 84 van de 
voormelde wet wordt gelezen : 

,,Is het klaagschrift ingediend bij een on be
voegden raad van beroep, dan zendt de voor
zitter het klaagschrift naar den bevoegden 
raad ; het wordt geacht aldaar te zijn ontvangen 
op den dag, waarop het bij den eersten raad 
is ingediend." 

9. In het eerste lid van artikel 101 van de 
voormelde wet worden onder a de woorden : 
,, voor door den voorzitter te bepalen termijnen, 
welke voor ieder lid niet korter mogen zijn 
dan twee dagen," vervangen door: ,,op den 
door den voorzitter te bepalen voet." 

Het tweede lid van het voormelde artikel 
vervalt. · 

10. Vóór artikel 140 van de voormelde wet 
worden acht nieu"\Ve artikelen ingevoegd, aldus 
luidende: 

Art. 139a. Indien bij eene wijziging van den 
in artikel 2 bedoelden algemeenen maatregel 
van bestuur een bestaande raad van beroep 

wordt ontbonden, ontvangen de voorzitter, de 
griffier en de verdere ambtenaren en beambten 
bij den ontbonden raad, die ingevolge die ont
binding worden ontslagen, een wachtgeld over
eenkomstig bij algemeenen maatregel van be
stuur te stellen regelen. 

Bij die regelen wordt in acht genomen, dat 
aan den voorzitter van den raad tot het tijdstip, 
waarop hij den zeventigjarigen leeftijd zal heb
ben bereikt, een inkomen moet verzekerd zijn 
gelijk aan dat, hetwelk hij uit zijne betrekking 
zou hebben verkregen, indien hij daarin werk
zaam ware gebleven, voor zooveel niet eeniger
lei inkomst hem door eigen toedoen ontgaat. 

Art. 139b. Gelijktijdig met eeve ontbinding 
als in het vorige artikel bedoeld, komen de 
bestaande ledenlijsten van de rn.den van 
beroep, die niet zijn ontbonden, te verv>illen. 

Art. 139c. Twistgedingen, ten tijde van de 
inwerkingtreding van eene wijziging als in 
artikel 139a becloeli, bij eene ingevolge die 
wijziging ontbonden raad vn,n beroepaanhangig, 
worden afgedaan door den raad Yan beroep, 
tot wiens rechtsgebied de gemeente behoort, 
waar de ·ontbonden raad ter behandeling of 
beslissing van het geding zitting zou hebben 
gehouden. 

De twistgedingen worden voortgezet in den 
staat, waarin zij ten tijde van de inwerking
treding der in het vorige lid bedoelde wijziging 
verkeeren. 

Art. 139d. Het verzoek tot nietigverklaring 
van eene uitspraak, door een ontborclen raad 
van beroep gewezen, wordt, ingesteld bij dEn 
raad, tot wiens rechtsgebied de gemeente be
hoort, waar de ontbonden raad de uitspraak 
beeft gewezen. 

Art. 139e. De oproeping om voor een ont
J:,onden raad van beroep te verschijPen geldt 
als oproeping om te verschijnen voor den 
raad, die de voor den ontbonaen raad aanhan
gige zaken afdoet. 

Indien deze raad op den bepaalden dag ter 
plaatse, waar de afdoening zal plaat.i hebben, 
geen zitting houdt, wordt de oproeping geacht 
gedaan te zijn tegen de eerstvolgende zitting 
aldaar. · 

Art. 139/. De minuten, registers en verdere 
bescheiden, benevens de boeken, .ter griffie van 
een ontbonden raad van beroep berustend, 
worden overgebracht naar den raad, tot wiens 
rechtsgebied de gemeente behoort, waar de ont
bonden raad gevestigd was. 

Art. 139g. Voor zooveel ingevolge artikel 2, 
al dan niet met gelijktijclige ontbinding van 
een of meer raden van beroep, eene wijziging 
in de rechtsgebieden van de raden of van de 
overige raden van beroep wordt tot stand 
gebracht, worden de twisti;edingen, die ten 
tijde van de inwerkingtreding van die wijziging 
bij een raad aanhangig zijn, doch welke, indien 
die gewijzigde indeeling van den aanvang af 
had gegolden, bij een anderen raad zouden 
moeten zijn aangebracht,, door laatstbedoelden 
raad afgedaan. 

De twistgedingen worden voortgezet in den 
staat, waarin z\j ten tijde van de inwerking
treding van de in het eerste lid bedoelde wijzi
ging verkeeren Ten aanzien van oproepingen 
om voor den aanvankelijk tot kennisneming 
bevoegden raad te verschijnen vindt artikel 139e 
overeenkomstige toepassing. 



1925 16 MEI. 390 

Art. 139h. Alles wat wordt vereischt om de 
voorzierringen, welke ingevolge cene wijzii1ing 
als in artikel 139a bedoeld noodig zijn, t1Jdig 
tot stand te brengen, kan plaats vinden, zoodra 
het tijdstip van de inwerkingtreding van zoo. 
danige wiJziging is vastgesteld. 

Nieuwe ledenlijsten, die ingevolge zoodarrige 
wijziging worden vastgesteld, gelden, indien 
zij anders dan met eenen eersten Januari van 
kracht worden, tot den eersten Januari van 
het zesde op het-loopend jaar volgend kalender
jaar. 

11. In de voormelde wet worden voorts de 
navolgende wijzigingen aangebracht : 

in de considerans wordt in plaats van "artikel 
75 der Ongevallenwet 1901 ' gelezen: ,.artikel 
81 der Ongevallenwet 1921"; 

in het opschrift van Titel I, in de artikelen l, 
25, eerste 1id, 31, eerste lid, 34, 45, eerste lid, 
in het opschrift van Titel II, in de artikelen 79, 
eerste lid, 94, tweede en derde lid, en 96, laatste 
lid, worclt in plaats van "Ongevallenwet 1901" 
gelezen: ,.Ongevallenwet 1921"; 

in artikel 10, onder 2°, wordt in plaats van 
,,artikel 7 III der Ongevallenwet 1901" gelezen: 
,,artikel 7, tweede lid III, onder 1 ° a, der Onge
vallenwet 1921"; 

in artikel 25, tweede lid, alsmede in artikel 31, 
tweede lid, wordt in plaats van "artikel 33 
der Ongevallenwet 1901" en "artikel 32" onder
scheidenlijk gelezen : ,,artikel 31 der Onge
vallenwet 1921" en "artikel 30"; 

artikel 32, onder 2°, vervalt ; artikel 32, 
onder 3°, wordt artikel 32, onder 2°, en in dat 
artikel wordt in plaats van "artikel 52 der 
Ongevallenwet 1901" gelezen : ,,a rtikel 54 der 
Ongevallenwet 1921"; 

in artikel 45, tweede lid, wordt in plaats van 
,,artikel 52 der Ongevallenwet 1901" gelezen: 
,,artikel 54 der Ongevallenwet 1921"; 

in anikel 45, vierde lid, wordt in plaats van 
"artikel 33 der Ongevallenwet lP0l '" en "artikel 
32" onderscheidenlijk gelezen : ,.artikel 31 der 
Ongevallenwet 1921" en "a.rtikel 30"; 

in artikel 52, tweede lid, wordt in plaats van 
"artikel 79, tweede en derde lid, of van artikel 
80 der Ongevallenwet 1901" gelezen : ,.artikel 
85, tweede en derde lid, der Ongevallenwet 
1921"; . 

in artikel 54, vierde lid, wordt in plaats van 
"artikel 33 der Ongevallenwet 1901" en "artikel 
32" onderscheidenlijk gelezen : ,.artikel 31 der 
Ongevallenwet 1921" en "artikel 30"; 

artikel 54, laatste lid, vervalt ; 
in artikel 77, onder a, wordt in plaats van 

,,11,rtikelen 79 en 80 der Ongevallenwet 1901" 
en "artikel 9b" onderscheidenlijk gelezen : 
"artikel 85 der Ongevallenwet 1921" en "artikel 
l0b"; 

in artikel 77, onder b, wordt in plaats van 
,,artikel 77 der Ongevallenwet Hl0l" ~elezen: 
"artikel . 83 der Ongevallenwet l!l21', en in 
plaats van "artikel 32 en van artikel 33" ,,arti
kel 30 en van artikel 31"; 

artikel 77, onder c, vervalt; 
artikel 79, tweede lid, vervalt; 
in artikel 80, tweede lid, wordt in plaats van 

"artikel 79, tweede en derde lid, en artikel 80 
der Ongevallenwet 1901" gelezen: ,,artikel 
85, tweede en derde lid, der Ongevallenwet 
1921" · 

in a;tikel 86, eerste lid, wordt in plaats van 

,,artikel 78 der Ongevallenwet 1901" gelezen: 
,,artikel 84 der Ongevallenwet 1921"; 

in artikel 94, vierde lid, wordt in :plaats van 
,.artikel 33 der Ongevallenwet 1901' en "arti
kel 32" onderscheidenlijk gelezen : ,,artikel 33 
der On.$evallenwet 1921" en "artikel 30". 

12. ln de wet van 1 Mei 1917 (Staatablad 
n°. 358) wordt ingevoegd een nieuw artikel 33a, 
aldus luidende : 

"Indier> de op-wachtgeld-gestolde uit arbeid 
of bedrijf, na de op-wachtgeld-stelling ter hand 
genomen, inkomsten geniet of hem inkomsten 
uit arbeid of bedrijf, reeds vóór de op-wacht
geld-stelling ter hand genomen, na de op
waohtgeld-st-elling zijn ve1meerderd, komen die 
inkomsten of meerdere inkomsten in mindering 
van het wachtgeld, voor zooveel en voor zoolang 
het wachtgeld te zamen met die inkomsten of 
meerdere inkomsten mocht overschrijden het 
bedrag der bezoldiging, welke de op-wachtgeld
gestelde ten t-tide der op-wachtgeld-stelling zou 
hebben genoten, indien op dat tijdstip reeds 
had gegolden de regeling der bezoldigmg, die 
geldt ten tijde van de vermindering van het 
wachtgeld. 

Voor zooveel in laatstbedoelde regeling eene 
verschillende bezoldiging iR bepaald naargelang 
van het college waarbij wordt gefungeerd, 
wordt voor de toepassing van dit artikel 
de laagste bezoldiging in aanmerking ge
nomen. 

Op stralie van verlies van het, wachtgeld 
is de op-w2.ohtgeld gestelde verplicht de t,en 
behoeve van de toepassing van dit artikel door 
Onzen Minister van Justitie verlangde inlich
tingen naar waarheid te verstrekken." 

13. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. Echter worden 
verminderingen, die ingevolge het bij artikel 
12 dezer wet ingevoegde artikel 33a van de 
wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad n°. 358) wacht
gelden mochten ondergaan, gedurende het 
eerste jaar na de inwerkingtreding dezer 
wet slechts voor vijftig ten honderd toegepast. 

De bestaande ledenlijsten van de raden van 
beroep komen bij de inwerkingtreding van deze 
wet te vervallen. 

Alles wat vereisoht is om de ingevolge deze 
wet in de samenstelling van de raden van beroep 
noodige wijzigingen (de vaststelling van de 
roosters in begrepen) tiJdig tot stand te brengen, 
kan plaats vinden, zoodra het tijdstip van 
pe inwerkingtreding van deze wet is · vast
gesteld. 

Indien deze wet niet met ingang van eenen 
eersten Januari in werking treedt, gelden de 
nieuwe ledenlijsten tot den eersten Januari 
van het zesde op het loopend jaar volgend 
kalenderjaar. 

Lasten en bevelen, enz. 
'Gegeven te Amsterdam, den 16den Mei 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van JUBtitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nij11erheid, 
AALRERSE. 

(Uitgeg. 30 Mei 1925.) 
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16 Mei 1925. WET, houdende wijziging van 
de voorschriften omtrent surséance van 
betaling (en in verband daarmede wijziging 
van artt. 17 Faillissementswet en 1195 
Burgerlijk Wetboek). S. 191. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924 n°. 333, 
1-3; 1924/1925, n°. 76, 1-4. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 1855, 1856. 
Hand. 1° Kamer 1924/1925, bladz. 724, 783, 

791, 843. 
,VrJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo \Vij in overweging genomen hebbeo, 

dat het wenschelijk is de bepalingen van den 
tweeden titel van de Faillissementswet te 
herzien en in verband daarmee artikel 17 van 
de Faillissementswet aan te vullen en een 
redactieverbetering aan te brengen in artikel 
1195 van het Burgerlijk Wetboek; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De tweede titel van do Faillisse

mentswet ondergaat de navolgende wijzigin
gen: 

1. Artikel 213 wordt gelezen als vol~: 
"De schuldenaar die voorziet, dat hij met 

betalen van zijne opeischbare schulden niet 
zal kunnen voort~aa.n, kan surséance van be
taling aanvrage!\. ' 

2. Artikel 216 wordt gelezen als volgt : 
,,De rechtbank gaat dadelijk over tot be

noeming van een of meer bewindvoerders, 
teneinde voorloopig met den schuldenaar het 
beheer over diens zaken te voeren. Zij kan 
tegelijkertijd of ook later zoodanige bepalingen 
ma.ken, als zij t.er beveili~g van de belangen 
der schuldeischers nood1g oordeelt. Boven
dien beveelt zij, cJat de schuldeischers, be
nevens de schuldenaar, tegen een door haar op 
korten termijn bepaalden dag, door den griffier, 
bij brieven, worden opgeroepen, ten einde op 
het verzoekschrift te .vorden gehoord. Be
halve den dag worden uur en plaats der bijeen
komst daarbij verm01d. 

Ieder schuldeischer is bevoegd om, :r.elfs 
zonder opieroepen te zijn, op te komen." 

3. Artüi:el 217 wordt gelezen als volgt: 
"Ten bepaalden dage hoort de rechtoank in 

raadkamer den schuldenaar, de bewindvoer
ders en de in persoon of bij schriftel~jk ge
machtigde opgekomen schuldeischers. Zij kan 
den schuldenaar surséance verleenen, tenzij 
meer äan één derde der verschenen schuld
eischers, of houders van meer dan één vierde 
van het bedrag der ter vergadering vertegen
woordigde niet in artikel 233, nos. 1-6, ge
noemde schuldvorderingen, zich daartegen 
verklaren. 

Over de toelating tot de stemming beslist, 
bij verschil, de rechtbank. Tegen deze be
slissin~ kan noch in hooger beroep noch in 
cassatie worden opgekomen. 

Surséance kan nimmer worden verleend, 
indien blijkt, dat, de schuldenaar te kwader 
trouw is of dat het vooruitzicht niet bestaat, 
dat hij na verloop van tijd zijn schuldeischers 
zal kunnen bevredigen. 

De rechtbank, het verzoek afwijzende, kan 
bij dezelfde beschikking den schuldenaar in 
staat van faillissement verklaren. Tenzij dit 
geschiedt, blijven de bewindvoerders werk
zaam tot de beschikking der rechtbank in 
kracht van gewijsde is gegaan. 

Indien eene aanvrage tot faillietverklaring 

en een verzoek tot surséance gelijktijdig aan
hangig zijn, komt eerst het laatste in behande
ling. 

De beschikking op het verzoek wordt uit
gesproken ter open bare terechtzitting.•· 

4. Het eerste lid van artikel 218 wordt ge
lezen als volgt : 

,,Gedurende acht dagen na den dag der uit
spraak heeft, in geval van afwijzing van het 
verzoek, de schuldenaar, of in geval de sucsé
ance verleend is, iedere schuldeischer, die 
zich niet vóór het verleenen daarvan heeft 
verklaard, recht van hooger beroep." 

5. Het laatste Jid van artikel 219 vervalt. 
6. Artikel 220 wordt gelezen als volgt : 
,,Van het arrest, door het -gerechtshof ge-

wezen, kan in geval van afwijzing van het ver
zoek, de schuldenaar, of in geval de surséance 
is verleend, iedere schuldeischer, die zich niet 
vóór het verleenen daarvan heeft verklaard, 
gedurende acht dagen na den dag der uit -
spraak, in cassatie komen. • 

Het beroep in cassatie wordt ingesteld bij 
een verzoekschrift, door den advocaat des ver
zoekers onderteekend, in te dien en ter griffie 
van den Hoogen Raad. De voorzitter be
paalt te~stond dag en uur voor de behandeling. 

De griffier van den Hoogen Raad doet van 
het beroep in cassatie en van den tijd, voor de 
behandeling bepaald. aankondigingindenieuws
bladen, waarin het verzoek tot surséance 
volgens artikel 215 is aangekondigd. Tevens 
geeft hij van het ingestelde beroep kennis aan 
den griffier van het gerechtshof, neemt van 
dezen de in artikel 214 bedoelde stukken over 
en legt die op zijne griffie voor een ieder ter 
kostelooze inzage. 

De bepn.lingen van het derde lid van artikel 
218 en van het tweede lid van artikel 219 vinden 
bovendien overeenkomstige toepassing." 

7. Artikel 221 wordt ~elezen als volgt : 
"De uitspraak. waarbi1 de surséance wordt 

toegestaan, is bij voorraad uitvoerbaar, niet
tegenstaande eenige daartegen gerichte voor
ziening. 

De artikelen 13 en 15 zijn ook hier va!\ toe
passing, indien eene krachtens artikel 217 uit
gesproken faillietverklaring wordt vernietigd. 

Op handelingen. verricht in strijd met het 
voorschrift van artikel 230, eerste lid, blijft, 
indien bij vernietiging der verleende surséance 
de schuldenaar in staat van faillissement 
wordt verklaard, de bepaling van het tweede 
lid van dat artikel van toepassing. De be
bevoegdheid, aldaar den bewindvoerders ge
geven, gaat over op den curator in het fail
lissement." 

8. Artikel 222 wordt gelezen als volgt : 
"De beschikking, waarbij de surséance 

wordt toegestaan, houdt in de benoeming van 
een of meer bewindvoerders, teneinde met den 
schuldenaar het beheer over diens zaken te 
voeren, alsmede de bepalingen, welke de recht
bank ter beveiliging van de belangen der 
schuldeischers bovendien noodig oordeelen 
zal. 

Zij wordt aangekondigd op de wijze, in ar-
tikel 215, tweede lid, voorgeschreven." 

9. De artikelen 223, 224 en 225 vervallen. 
10. Artikel 226 wordt gelezen als volgt : 
"Surséance van betaling wordt verleend 

voor ten hoogste anderhalf jaar, ingaande met 
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den dag der benoeming van bewindvoerders 
overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 216. 

Vóór het einde der surséance kan hare ver
lenging voor ten hoogste anderhalf jaar worden 
gevraagd. Het verzoek wordt behandeld op 
dezelfde wijze als een verzoek tot verleening 
van surséance. Zoolang bij afloop der sur
séance op een verzoek tot verlenging nog niet 
is beschikt, blijven de bewindvoerders werk
zaam." 

ll. Artikel 227 wordt gelezen als volgt: 
"Te allen tijde kan de rechtbank op verzoek 

van de bewindvoerders of van den schuldenaar 
of van één of meer schuldeiseher3 of ambts
halve een of meer deskundigen benoemen ten
einde binnen een door haar te bepalen termijn, 
die zoo noodig kan worden verlengd, een 
onderzoek naar den staat van den boedel in 
te stellen en een beredeneerd verslag van 
hunne bevinding uit te brengen." . 

12. Artikel 228 wordt gelezen als volgt : 
"Het verslag van de deskundigen beve.t een 

met redenen omkleed oordeel over de betrouw
baarheid van de door den schuldenaar over
gelegde staat en bescheiden, en over de vraag, 
of er vooruitzicht bestaat, dat de schu,denaar. 
na verloop van tijd zijne schuldeischers zal 
kunnen bevredigen. z,i wijzen zoo mogel\ik 
de maatre$elen aan, welke tot die bevrediging 
kunnen leiden . 

De deskundigen leggen hun verslag neder 
ter griffie van de rechtbank, ter kostelooze 
inzage van een ieder. 

De nederlegging geschiedt koRteloos." 
13. Artikel 229 wordt gelezen als volgt : 
,,Het rechterlijk college, dat de bewind-

voerders en deskundigen heeft benoemd, kan 
b.en te allen tijde OJ? hun verzoek, of, na hen 
geb.oord of behoorlrjk opgeroepen te hebben, 
op verzoek van één of meer der schu,deischers, 
van den schuldenaar, of wel ambtshalve, ont
slaan en door anderen vervangen. 

De bewindvoerders brengen, telkens na ver
loop van drie maanden, een verslag uit over 
den toestand van den boedel. Met dit verslag 
wordt gehandeld, gelijk in het tweede en derde 
lid van artikel 221! i~ voorgeschreven." 

14: Het eerste lid van artikel 230 wordt 
gelezen a!R volgt : 

,,Zoolang er bewindvoerders zijn, is de schul 
denaar onbevoegd, om, zonder hunne mede
werking, machtiging of bijstand, eenige daad 
van beheer of bescb.ikking over zijn vermogen 
te verrichten." 

15. Artikel 231 wordt gelezen als volgt : 
"Zoolang er bewindvoerders zijn kan de 

schuldenaar D.iet tot betalin$ zijner schulden 
worden genoodzaakt en bliJVen alle aange-
vangen executiën geschorst. · 

Zoodra het v01mis, houdende verleening der 
sureéance, in kracht van gewijsde is gegaan, 
vervallen gelegde beslagen en wordt de schul
denaar, die zich in gijzeling bevindt, daaruit · 
ontslagen." 

16. In het eerste lid van artikel 233 wordt 
onder 3°. gelezen : 

"van schuldvorderingen wegens kosten van 
onderhoud en opvoeding van minderjarigen, 
genoemd in artikel 1195, 7°. van het Burgerlijk 
Wetboek, alsmede van andere schuldvorde
ringen wegens wettelijk verschuldigde kosten 

van onderhoud of van onderhoud en opvoeding 
tot het door de rechtbank te bepalen bedrag;" 

en wordt het onder 7°. bepaalde gelezen: 
"van premiën, verschuldigd ingevolge eenige 

wettelijk voorgeschreven verzekering." 
17. Artikel 234 wordt gelezen als volgt : 
,,De betaling van alle andere schulden, be

staande op het oogenblik waarop de sursé
ance ingaat, kan, zoolang deze duurt, niet 
anders plaats hebben, dan aan alle schuld
eischers gezamenlijk, in evenredigheid hunner 
vorderingen. 

Vorderingen op den schuldenaar en schulden 
aan den schuldenaar, van een derde overge-
nomen na den dag, waarop de indiening van het. 
verzoek tot verleening der surséance van be
taling, is bekend gemaakt, kunnen niet in ver
gelijliing worden gebracht. 

Artikel 55 vindt overeenkomstige toepas
sing.'' 

18. Het eerste lid van artikel 236 wordt
gelezen als volgt : 

,,Het rechterlijk college, hetwelk de sur
séance heeft verleend, kan die, op verzoek van 
de bew,ndvoerders, van een of meer der schuld
eischers, of ook ambtshalve intrekken : 

1 °. indien de schuldenaar zich, gedurende · 
den loop der surséance, aan kwade trouw in 
het beheer van den boedel schuldig maakt ; 

2°. indien hij zijne schuldeischers tracht te 
benadeelen : 

3°. indien hij handelt in strijd met artikel 
230, eerste lid ; 

4°. indien hij nalaat te doen, wat in de 
bepalingen, door de rechtba.nk bij het verleenen 
der surséance gesteld, aan hem is opgelegd of 
wat naar het oordeel der bewindvoerders door . 
hem in het belang des boedels moet worden 
gedaan; 

5°. indien, hangende de surséance, de staat 
des boedels zoodanig is veranderd, dat hand
having der surséance in het belang der schu,d- . 
eischers niet langer wenschetijk is." 

Het derde iid van artike, 236 wordt gelezen · 
als volgt: 

"In de gevallen, vermeld onder nos. 1°, 4° 
en 5°, zijn de bewindvoerders verplicht, de in, 
trekkin!; te vragen." 

Het vierde lid van artikel 236 wordt gelezen 
als volgt: 

"De bewindvoerders en de schuldenaar 
worden, indien zij niet zelve het verzoek hebben 
gedaan, gehoord of daartoe behoorlijk opge
roepen.'' 

Het eerste lid van artikel 238 wordt gelezen 
als volit: 

,,Indien de faillietverklaring wordt uitge
sproken overeenkomsti~ eene der bepalingen 
van dezen titel of wel oinnen ééne maand na 
de afwijzing van het verzoek tot surséance of 
na de intrekking of den afloop van de snrséanoe 
of van de verlengde surséa.nce, wordt het tijd
stip, waarop de termijnen, in de artikelen 43 
en 45 vermeld, aanvan5en, berekeud van den 
dag af, waarop de indiening van het verzoek 
tot verleening van surséance is bekend ge
maakt." 

Het derde lid van artikel 238 wordt gelezen 
als vol1;t : • 

,,Is opnieuw surséance verzocht binnen eene · 
maand na afloo;E! van een vroeger verleende, 
dan wordt het tiJdstip, in het eerste lid bedoeld, 
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lierekend van den dag af, waarop de inrliening 
van het verzoek tot verleening van de eerst 
aangevraagde surséance. is bekend gemaakt." 

Iri artikel 239 worden de woorden : ,,artikel 
221, 2°" vervangen door "227". 

2. Het derde lid van artikel 17 wordt ge
lezen als vol!!t : 

"Alle stukken, opgemaakt ter voldoening 
aan de bepalingen dezer wet, zijn vrij van 
zegel.'' 

8. In artikel 1195 van het Burgerlijk Wet
boek wordt onder 70 in plaats van "artikel 
261 a" gelezen : ,,artikel 261 b". 

4. ,,Aanvragen tot surséance van betaling, 
gedaan vóór de inwerkingtreding dezer wet, 
worden behandeld vol~ens de bepalingen, gel
dend ten tijde der indiening van de aanvrage. 

Van surséance, verleend volgens de bepa
lmgen der .l!'aillissementswet, zooals deze· 
luidden vóór de inwerkingtreding dezer wet, 
kan verlenging worde;1 gevraagd overeen
komstig het bepaalde in het tweede lid 
van artikel 226 der Faillissementswet, zooals 
dit luidt volgens deze wet." 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 16den Mei 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 26 Mei 1925.) 

16 Mei 1925. WET, houdende wijziging der 
Faillissementswet (voortzetting van bedrijf 
na insolventie). S. 192. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924,, n°. 334, 
1-3; 1924/1925, n°. 77, 1- 4. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 1856. 
Hand. l• Kamer 1924/1925, bladz. 783, 791, 

792, 843. 
WIJ WILHELMINA, ENZ •.•• doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de gelegenheid tot voort
zetting van het bedrijf van een gefailleerde 
te verruimen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Eerste Titel van de Faillisse

mentswet ondergaat de navolgende wijzigingên : 
1. De artikelen 173 tot en mot 17(\ worden 

vervangen door het navolgende : 
. 173. ,,Indien op de verificatie-vergadering 

geen akkoord aangeboden of indien het aan
geboden akkoord verworpen of de homologatie 
definitief geweigerd is, verkeert de boedel van 
rechtswege in staat van insolventie. 

De artikelen 98 en 100 houden op van toe
passing te zijn, wanneer vaststaat, dat het be
drijf van den gefailleerde niet overeenkomstig 
de volgende artikelen zal worden voortgezet 
of wanneer de voortzetting wordt gestaakt." 

173a. ,,Indien ter verificatie-vergadering 
geen akkoord is aangeboden· of indien het aan
geboden akkoord is verworpen, kan de curator 
of een ter vergadering aanwezige schuldeiscber 
voorsteLen, dat het bedrijf van den gefailleerde 
worde voortgezet. 

De commissie uit de schuldeischers, indien 
deze er is, en, zoo het voorstel is gedaan door 
een schuldeischer, de curator geven hun 
advies over dit voorstel. 

Op verlangen van den curator of van een der 
aanwezige schuldei6chers, stelt de rechter
commissaris de beraadslaging en beslissing over 

het voorstel uit, tot eene· op ten hoogste veer
tien dagen later te bepalen vergadering. 

De curator geeft onverwijld aan de schuld
eischers, die niet ter vergadering aanwezig 
waren, kenms van deze nadere vergadering 
bij brieven, waarin het ingediend voorstel wordt 
vermeld en hun tevens de bepaling van artikel 
114 wordt herinn11rcl . 

Op deze vergadering zal, zoo noodig, tevens 
de verificatie pfaats hebben van de schuld
vorderingen, die na afloop van den in artikel 
108, n°. 1, bepaalden termijn zijn ingediend 
en niet reeds ingevolge artikel 127 geverifieerd 
zijn. De curator handelt ten opzichte van deze 
vorderingen overeenkomsti~ de bepalingen 
van de artikelen 111-114. ' 

173b. ,,Het voorste! is aangenomen, indien 
scbuldeischers, vertegenwoordigende meer dan 
de helft der erkende en voorwaardelijk toege
laten schuldvorderingen, welke niet door pand 
of hypotheek zijn gedekt, zich daárvóór ver
klaren. 

In dit geval vindt, indien eene commissie 
uit de schuldeischcrs niet, bestaat, artikel 75 
overeenkomstige toepassing. 

Het proces-verbA.a! der vergadering vermeldt 
de namen der verschenen schuldeischers, de 
door ieder hunner uitgebrachte stem, den uit
slag der stemming en a l wat verder ter verga
dering is voorgevallen. 

Gedurende acht dagen kan een ieder ter 
griffie kosteloos inzage van het proces-verbaal 
vragen." . 

173c. ,,Indien binnen acht dagen, nadat de 
homologatie van een akkoord definitief is ge
weigerd, de curator of een schuldeischer bij 
den rechter-commissaris een voorstel indient 
tot voortzetting van het bedrijf van den ge
failleerde, zal de rechter-commissaris op door 
hem terstond te bepalen dag, uur en plaats 
eene vergadering van schuldeischers beleggen 
ten einde over het voorstel te doen beraad
slagen en beslissen. 

De curator roept de schuldeischers. ten 
minste tien dagen vóór de vergadering, op 
bij brieven, waarin het ingediend voorstel 
wordt vermeld en hun tevens de bepA.ling van 
artikel 114 wordt herinnerd. Bovendien 
plaatst hij gelijke oproeping in het nieuwsblad 
of de nieuwsbladen, bedoeld in artikel 14. 

Artikel 173a, lid 2 en 5, alsmede artikel 173b 
zijn van toepassing." 

173d. ,,De curator en de schuldeischers 
kunnen $edurende acht dagen na afloop der 
vergadermg aan de rechtbank vragen, alsnog 
te verklaren, dat het voorstel is aangenomen 
of verworpen, indien.uit de stukken zelve blijkt, 
dat de rechter-commissaris dit ten onrechte 
als verwoi:pen of aangenomen heeft beschouwd." 

174. ,,De rechter-commissaris kan op verzoek 
van een schuldeischer of van den curator ge
lasten, dat de voortzetting van het bedrijf 
worde gestaakt. Op dit verzoek worden ge
hoord de commissie uit de scbuldeischers, m
dien deze er is, alsmede de curator, als het ver
zoek niet door heni is gedaan. 

Bovendien kan de recliter-commissaris ieder 
schuldeischer en den schuldenaar hooren." 

176. ,,Indien een voorstel tot voortzetting 
van het bedJ1ijf niet of niet tijdig wordt ge
daan of indien het wordt verworpen, of de 
voortzetting wordt gestaakt, gaat de curator 
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onmiddellijk over tot ~ereffening en tegeldema
king van alle ba.ten des boedels, zonder dat 
daartoe de toestemming of medewerking des 
gefailleerden noodig is. 

Niettemin kan den gefailleerde eenig huis
raad, door den rechter-commissaris aan te 
wijzen. worden gelaten. 

Ook in geval van voortzetting van het be
drijf kunnen baten van den boedel, welke voor 
de voortzetting niet noodig zijn, worden te 
gelde gemaakt." 

176. ,,De goederen worden in het openbaar 
of met toestemming van den rechter-commis
saris ondershands verkocht. 

Over alle niet spoedig of in het geheel niet 
voor vereffenin~ vatbare baten beschikt de 
curator op de wiJze door den rechter-commissa
ris goed te keuren. 

Voor zooveel dit in het belang is van den boe
del, brenat de curator de goederen, waarop 
schuldeischers recht van terughouding uit
oefenen, door voldoening der vorderingen, 
waaraan dit recht is verbonden, in den boedel 
terug.'' - _ · 

2. ,,In artikel 178 worden tusschen de woor
den "ten einde hen" en "te raadplegen" in
gelascht de woorden "zoo noodig". 

3. Het tweede lid van artikel 67 wordt ge
lezen als volgt : 

"Niettemin valt geen hooger beroep van de 
beschikkingen, vermeld in de artikelen 21, 2°. 
en 4°., 34, 58, eerste lid, 79, 94, 98, 100, 102, 
125, 127, vierde lid, 174, 175, tweede Jid, 176, 
eerste en tweede lid, 177, 179 en 180." 

4. ,,In artikel 78, eerste lid, wordt tusschen 
de woorden "101" en "en" ingelascht" ,,175, 
laatste lid"." 

Art. 2. Deze wet is niet van toepassing, als 
vóór hare inwerkingtreding de boedel in staat 
van insolventie is komen te verkeeren. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 16den Mei 1925. 

WILHELMINA 
De Minister van J'U8titie. HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 26 Mei 1925.) 

16 Mei 1925. WET tot wijziging en aanvulling 
der wet van 15 December 1917 (Staatsblad 
n°. 700) tot regeling van het hooger land
bouw- en hooger veeartsenijkundig onder
wijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
17 Juli 1923 (Staatsblad n°. 364). S. 193. 

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

dat wijziging en aanvulling van de wet van 
15 December 1917 (Staatsblad n°. 700) tot rege
ling van het hooger landbouw- en hooger vee
artsenijkundig onderwijs, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad n°. 364) . 
noodzakelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van 15 December 1917 

(Staatsblad n°. 700) tot regeling van het hooger 
landbouw- en hooger veeartsenijkundig onder
wijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 
Juli 1923 (Staatsblad n°. 364), worden de vol
gende wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

I. In artikel 12 en in het vierde lid van arti
kel 24 wordt in v,laats van "wordt .... be
schikbaar gesteld ' gelezen "kan . . . . worden 
be~chikbaar gesteld". 

II. In artikel 27 wordt : 
a. in het eerste lid in plaats van "f 200" 

gelezen "f 300" en wQl:'dt tusschen "deswege" 
en "voor" ingelascht "behoudens het bepaalde 
bij het volgende lid" ; 

b. tusschen het eerste en het tweede lid 
ingelascht het volgende nieuwe lid : 

" Ibis. Wonen uit eenzelfde gezin twee of 
meer kinderen in hetzelfde studiejaar eens 
of meermalen bij het onderwijs der hoogleer
aren en andere docenten van een der in deze 
wet genoemde hoogescholen, of een of meer 
dat van een der in deze wet genoemde hooge
scholen en een of meer dat van eene iri Neder
land gevestigde universiteit of andere hooge
school, welke ter zake van het onderwijs der 
hoogleeraren en andere docenten een bedrag 
ten minste gelijkstaande met dat, verschuldi5d 
aan de in deze wet genoemde hoogescho\en, 
vordert, dan is door een hunner een som van 
f 300, door een hunner. een som van f 250 en 
door elk ander hunner een som van f 200 
verschuldigd."; 

c. in het derde lid in plaats van "voormelde 
f 200" ~~lezen "het, ingevolge lid 1 en Ibis 
verschulaigde bedrag"; 

d. in het vierde lid in plaats van "eene som 
van f 800" gelezen "viermaal het ingevolge 
lid 1 en lbis verschuldigde bedrag". 

III. In artikel 28 wordt : 
a. het tweede lid als volgt gelezen : 
"2. De inschrijving geschiedt tegen betaling 

van t,ien gulden; zij, die reeds aan eene Rijks
universiteit of -hoogeschool voor volledig onder
wijs zijn ingeschreven, zijn van die betaling 
vrijgesteld. De rector-magnificus geeft van de 
inschrijving een door hem onderteekend bewijs 
af in den vorm door Onzen Minister te bepalen ; 
zij geldt voor het studiejaar, waarm zij is 
geschied en geeft voor dat jaar recht op toe
gang tot alle lessen, alsmede tot alle inrichtin
gen, verzamelingen en terreinen der hooge
school, behoudens het bepaalde bij het tweede 
lid van de artikelen 10 en 45."; 

b. in het derde lid in plaats van "gelden, 
bedoeld bij artikel 27, eerste lid," gelezen : 
,,ingevolge artikel 27, lid 1 en lb-is verschul
digde gelden". 

IV. In artikel 30 wordt : 
a. in het eerste lid in plaats van "f 1 O", 

,,f 20", ,,f 30", .,f 40" en "f 1 per les" gelezen : 
,,f 15", ,,f 30", ,,f 45". ,,f 60" en "f 1.50 per les"; 

b. aan het eerste lid toegevoegd de zinsnede: 
"De inschrijving van de personen, in dit 

lid bedoeld, geschiedt kosteloos." 
V. In het vierde lid van artikel 33 wordt 

in plaats van "jaarlijksch abonnement" ge
lezen "jao.rlijksch krediet". 

VI. In artikel 50 : 
a. wordt in het eerste lid tusschen "hooge

school" en "wordt" ingelascht : ,,en voor het 
ontvangen van den doctoralen graan" en wordt 
in plaat,s van "f 50" gelezen: ,,f 60"; · 

b. vervalt het vierde lid. 
VH. Aan artikel 51 wordt een lid toege

voegd, luidende : 
"3. De toekenning van de in het 'eerste en 

het tweede lid van dit artikel bedoelde docto
raten geschiedt kosteloos." 

Overgangsbepa/,ing. 
Art. II. Hij, die vóór 8 Juli 1924 aan een 
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der Rijksuniversiteiten of -hoogescholen in 
totaal f 800 aan collegegelden heeft betaald, 
is van verdere betaling van collegegeld vrij
gesteld. 

Ten aanzien van hem, die vóór 8 Juli 1924 
aan een der Rijksuniversiteiten of -hooge
scholen éénmaal, tweemaal of driemaal f 2·00 
collegegeld heeft betaald, wordt in plaats 
van "viermaal" in art,ikel J sub IId. van deze 
wet onderscheidenlijk gelezen ,.driemaal, twee
maal of eenmaal". 

Art. III. Met uitzondering van het bepaalde 
in artikel I, sub IIJn, IVb, VI en VII, wordt 
deze wet geacht in werking te zijn getreden 
bij den aanvang van het studiejaar 1924/1925. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, den 16den Mei 1925. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK, 
(Uitgeg. 2 Jnni 1925.) 

16 Mei 1925. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van den Raad der gemeente Schie
broek, van 22 April 1925, strekkende om 
met gebruikmaking van art. 1223 B. W. 
over te gaan tot openbaren verkoop van. 
89 aan de N. V. ,,Hibex" te Rotterdam 
toebehoorende, met premie en voorschot 
uit 's Rijks kas gebouwde middenstands-
woningen. S. 194. ' 

Geschorst tot 1 November 1925. 

16 Mei 1925. BESLUIT, houdende wijziging 
van 

A . het Rijkstelefoonreglement 1919, 
vastgesteld bij Koninklijk hesluit van 
6 December 1919 (Staatsblad n°. 803), ge
wijzigd en aangevuld bij de Koninklijke 
besluiten van: 27 Oct-ober 1920 (Staatsblad 
n°. 799), 13 Juli 1921 (Staatsblad n°. 937), 
20 December 1921 (Staat.qblad n°. 1365), 
4 Maart 1922 (Staatsblad n°. 96), 2.., Janu
ari 1923 (Staatsblad n°. 21) en 28 ,Juli 
1924 (8taatsblad n°. 385); 

B. het Rijkstelegraafreglement 1916, 
vastgesteld bij Koninkliik besluit van 
29 November 1916 (Staatsblad n°. 518), 
gewijzigd en aangevuld bij de Koninklijke 
hP.sluiten van : 31 Mei 1918 (Staatsblad 
n°. 304), 9 December 1918 (Staatsblad 
n°. 796), 14 April 1919 (Staatsblad n°. 177), 
29 April 1919 (Staatsblad n°. 249), 11 De
cember 1919 (Staatsblad n°. 806), 24 April 
1920 (Staatsblad n°. 213), 3 December 1920 
(Staatsblad n°. 837), 9 December 1921 
(Staatsblad n°. 1349), 28 September 1922 
(Staatsblad n°. 539), 18 November 1922 
(Staatsblad n°. 601), 2 Februari 1923 
(Staatsblad n°. 32) en 28 Juli 1924 (Staats
blad n°. 385). S. 195. 

WIJ WILHELMINA, EN:r.. 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(Staatsblad v 0 • 7) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 9 April 1925, n°. l, Afdeeling 
Posterijen en Telegrafie ; 
· Den Raad van State gehoord (advies van 
28 April 1925 n°. 24) ; 

. Gezien het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 11 Mei 1925, n°. 11, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Aan het slot van het bepaalde onder 

e van artikel 11 van het Rijkstelefoonreglement 
1919 wordt de kommapunt weggenomen, ter
wijl dit lid wordt aangevuld met : 

"en gesprekken van den commandant van 
"de vrijwillige landst,ormkorpsen Motordienst 
"en Vaartuigendienst., benevens - op vertoon 
,,van hun legitimatiebewijs - van de afdee
"lingsco°;1,mandanten en de commissarissen dezer 
,,korpsen . 

Art. II. In artikel 17, onder U, le lid, van 
genoemd reglement vervallen de woorden "en 
"ingeval eenig grondgebied van het Rijk in 
,,staat van oorlog of van belesg i-s verklaard, 
,,en dan van en naar dit gebied". 

Art. III. In artikel 22 wordt de aanhef van 
het vijfde lid : 

,,Is op het kantoor van afzending de hier
,,bedoelde kring niet met juistheid bekend, 
,,dan wordt aan den afzender medegedeeld" 
gewijzigd ir : ,,Aan den afzender wordt mede
gedeeld". 

Art. IV. De in artikel 32, onder 2a, van 
meergenoemd reglement genoemde bedragen 
van f 0.35 en f 1.- worden gewijzigd in respec
tievelijk f 0.20 en f 0.60. 

Het bepaalde onder 3 van dit artikel wordt 
aangevuld met : 

,,De aanteekeningen van het Rjjkstelefoon
"of hulptelefoonkantoor omtrent die kosten 
,,zjjn verbind,md". 

De in dit artikel onder 46 genoemde bedragen 
van f 52.50 en f 10.50 worden gewijzigd in 
respectievelijk f 30.- en f 6.-, terwijl die 
vermeld onder 4d worden teruggebracht van 
f 52.50 en f 5.25 tot respectievelijk f 30.- - en 
f 3.-. 

Het bepaalde onder 4e van genoemd artikel 
wordt vervangen door : ,,Indien regelmatig 
"éénmaal per week tusschen des nachts 12 uur 
"en den daarop volgenden nacht 12 uur de 
"verbinding door den geabonneerde niet wordt 
"verlangd, heeft evenredige vermindering van 
"de onder a, b, c en d vermelde bedragen 
,,plaats". 

Art. V. Artikel 10 van het Rijkstelegraaf
reglement 1916 wordt gewijzigd als volgt: 

Aan het slot van het bepaalde onder d wordt 
de kommapunt weggenomen, terwijl dit lid 
wordt aangevuld met : ,,en telegrammen van 
,,den commandant van de vrijwillige landstorm
,,.korpsen Motordienst en Vaartuigendienst, 
,,benevens - op vertoon van hun legitimatie
"bewijs - van de afdeelingscommandanten en 
,,de commissarissen dezer korpsen;" 

het onder h bepaalde wordt vervangen door : 
,,h. telegrammen van burgemeesters, betref

,,fende verstoring der openbare orde, aan de 
,,Regeering, aan de Commissarissen der Konin
"gin in de provinciën, aan de officieren van 
"justitie, aan militaire commandanten of aan 
"de Rijksveldwacht en voorts, hij opkoms• met 
"spoed, betreffende het zoo noodig telegrafisch 
,,oproepen van verlofgangers." 

Art. VI. -In artikel 41 onder II, Ie lid van 
het RjjkRtelegraafreglement. 1916 vervaller de 
woorden: 

"en in geval eenig grondgehied van het Rijk 
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,,in staat van oorlog of van beleg is vnklaard 
,,en dan van en naar dit gebied". 

Art. VIL Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staa!sblad, waarin het is geplaatst. 

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

Amsterdam, den l6den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 29 Mei 1925.) 

18 Mei 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Waar de bedoelde ruimte in de telaste-

1 egging is aangeduid als slagerij, is daarin 
voldoende duidelijk aangegeven dat het 
onderhavige feit heeft plaats gehad in een 
werkplaats in den zin van art. 2 der Ar
beidswet. 

Onder "slagerij" is immers naar het ge
wone spraakgebruik te versta.an een ruimte 
waarin slagerswerkzaamheden worden ver
richt. Welke werkzaamheden - hetzij 
in die ruimte wordt geslacht hetzij dit 
slachten elders geschiedt, in elk geval om
vatten het ten verkoop geschikt of meer 
geschikt maken van het geslacht vee, ter
wijl plaatsen waar uitsluitend vleesch of 
vlecschwa.ren worden verkocht, niet met den 
naam salgerij plegen te worden aangeduid. 

Het verwerken en verdeelen van vieren
deelen van geslacht vee tot die onderdeelen 
welke als runderhaas, biefstuk etc. aan 
klanten en winkelpubliek worden verkocht, 
maakt het zich aan zulk een vierendeel 
bevindend vleesch ten verkoop geschikt, 
zoodat daardoo1 de ruimte, waar dat, werk 
pleegt te worden verricht, wordt gestem
peld tot een werkplaats in den zin van 
art. 2 der Arbeidswet. 

De stelling dat een inrichting geen werk
plaats zou kunnen zijn, reeds omdat zij een 
winkel is, vindt in de wet geen steun. 

(Arbeidswet art. 2.) 

Mrs. Fentener van Vlissingen, Segers, HesEe, 
Taverne, Kirberger. 

J. de G., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arrondiseements-Rechtbank 
te Amsterdam van 3 Februari 1925, waarbij, 
in hooger beroep, met vernietiging van een door 
het Kantongerecht te Amsterdam op 8 Augustus 
1924 gedane uitspraak, r equirant, ter zake van: 
"het als hoofd van eene onderneming niet 
zorgen, dat in zijne onderneming geen arbeid 
wordt verricht m strijd met het b ij de Arbeidswet 
1919 bepaalde", met toepassing van de artt. 
74 en 83 der Arbeidswet 1919, 23 Sr., is ver
oordeeld tot een geldboetevanééngulden en één 
dag vervangende hechten.is ; 

(Gepleit door Mr. B. E. Asscher, adv. te 
Amsterdam.) 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Lede boer. 

Als cassatiemiddel is gesteld : 
"Schending van de artikelen 2, 3, 74 en 83 

van de Arbeidswet 1919, junctis artikel 1 van 
het Wetboek van Strafrecht en van artikel 216 
van het Wetboek van Strafvordering, door d,-n 
requirant schuldig te verklaren aan en te ver
oordeelen wegens : ,,het als hoofd van eene 
onderneming, niet zorgen, dat in zijne onder
neming geen arbeid wordt verricht in ~trijd 
met het bij de Arbeidswet 1919 bepaalde." 

,,en zulks: 
"a. omdat de Rechtbank den beklaagde had 

moeten ontslaan van alle rechtsvervolging, 
vermits bij de dagvaarding niet is te laste 
gelegd, dat de ten laste van beklaagde als 
bewezen aangenomen feiten hebben plaat,, ge
vonden in eene werkplaats in den zin van 
artikel 2 der Arbeidswet 1911); 

b. omdat de Rechtbank den beklaagde had 
behooren vrij te spreken op grond, dat de door 
beklaagde gedreven slagerij niet is eene werk
plaats in rlen zin van artikel 2 der Arbeidswet 
1919." 

Ten laste van beklaagde is als bewezen aan
genomen, ,,dat hij te Amsterdam op Zaterdag 
21 Januari 1924 des namiddags omstreeks te 
elf uur in de door hem als hoofd der onder
neming in perceel 43 aan den Middenweg ge
houden slagerij door zijn gebrek aan zorg in dit 
_opzicht in en voor die onderneming arbeid is 
verricht, bestaande in het afschrappen van een 
vlceschblok door den arbeider Nicolaas Mess
mann, geboren 27 Maart 1887, zulks terwijl 
blijkens de in die inrichting aanwezige arbeids
lijst het uur van einde van de door dien arbeider 
dien dag in die inrichting te verrichten werk
zaamheden op 9 uur 30 minuten des na.middags 
was bepaald." , 

Bij het, eerste onderdeel van het middel wordt 
nu betwist, dat in dit bewezen verklaarde is 
vervat, dat de werkzaamheden hebben plaats 
gevonden in eene werkpla-ats in den zin der 
arbeidswet, aangezien dit niet tot uitdrukking 
zou zijn gebracht door het aanduiden van de 
plaats waar de arbeid werd verricht als eene 
,,slagerij". 

E ene slagerij is in het, algemeen eene inrich
ting waar wordt geslacht en afgeslacht. Waar 
dit nu vroeger algemeen en thans nog in plaatsen 
waar geene openbare slachthuizen zijn, gemeen
lijk geschiedde in lokalit eiten min of meer ver
bonden aan de winkels waarin het vleesch werd 
verkocht, werd ook wel de gPheele slagers
onderneming met don naam van "slagerij" aan
geduid. Intusschen was dat steeds zeldzaam ; 
in dien zin werd dan meer gebezigd het woord 
.,vleeschhouwerij'' of in het zuiden "been
hakkerij ". - Aan een winkel alleen zou men 
de benaming "slagerij" zeker nooit geven. 

In het als bewezen aangenomeno kan echter 
zeker met aan eene benaming van het geheele 
bedrijf worden gedacht; aangezien daar juist 
de slagerij genoemd wordt als een deel der 
onderneming. Aan een winkel zonder meer, 
dus zmver als verkoopplaats van voor verkoop 
volkomen gereed 1,ijnde vleeschwaren evenmin, 
valt zooals ik r eeds aanst-ipte, bij deze uitdruk
king gansch niet t e denken. Uit een on ander 
volgt, dat in de telastelegging • de uitdrukking 
"slagerij" kennelijk is gebPzigd in den meest 
gewonen zin, als de lokaliteit waarin geslacht 
of afgeslacht wordt of het vleesch de bewer
kingen ondergaat, die het voor den verkoop 
geschikt of meer geschikt maken . 
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D.e opvatting vindt steun in het gebruik van 
het woord "slagerij" in verschillende wettelijke 
voorschriften. De Arbeidswet 1919 zelve heeft 
die uitdrukking niet; wel-vindt men ze in daarop 
steunende Koninklijke BPsluiten en wel be?list 
aanduidende eene werkplaats als bedoeld in 
artikel 2 dier wet. Zoo spreekt artikel 14-1 
van het werktijdenbesluit 1923 S. 442 van 
eene "slagerij" in verband met de bepalingen 
van art-. 23 en 25 der Arbeidswet en het Ovn
gangsbeslmt 1922 S. 548 evenzeer van "slagerij" 
in verband met art. 27 der Arbeidswet, t.erwijl 
die bepalingen van de genoemde Algemeene 
Maatregelen van Bestuur strekken tot uit
voering van wetsbepalingen waarin uitdrukke
lijk het geven van nadere voorschriften be
treffende arbeid in fabrieken of werkplaatsen 
aan de Kroon wordt gedelegeerd. Het is hier 
dus bui1en tw\jfel, dat ook de Regeering de 
uitdrukking "slagerij" beschouwt als aanwij
zende een species van het genus werkplaats m 
den zin der wet, mitsdien als "ruimte waarin 
pleegt gewerkt te worden, o. a. aan het voor 
gebruik geschikt of meer geschikt maken van 
stoffen." 

De telasteleggino- hield dan ook m.i. vol
doende duidelijk feitelijk in, dat de daarbij 
bedoelde werkzaamheden hadden plaats gehad 
in eene werkplaats m den zin der Arbeidswet. 

Het onderdeel a van het middel acht ik alzoo 
ongegrond. · 

Bij onderdeel b wordt blijkens de toelichting 
bij pleidooi betwist, dat uit de inhoud der ge
bezigde bewijsmiddelen zou kunnen voort
vloeien, dat in casu aan eene "werkplaats'' zou 
mogen worden gedacht. De Rechtbank heeft 
kenlijk aangenomen, dat de hier bedoelde 
"slagerij" was een besloten ruimte waarin het 
geslachte vee in vierendeelen wordt gebracht, 
die aldaar door beklaagdes personeel worden 
verdeeld en verwerkt tot runderhaas, lende
stukken, ribstukken en verdere onderdeelen, 
zooals die in de slagerijen ple_gen te worden 
verkocht en wel onafhankehJk van r eeds 
gedane bestellingen. 

Blijkens de arresten van den Hoogen Raad 
van 31 December 1923 W.11151N.J.1924-241 
en 2 Maart 1925 W. 11327, N. J. 1925-501 
wordt door den Hoogen Raad onderscheiden 
tusschen werkzaamheden al dan niet gedaan 
naar gelang van bepaalde gedane bestellingen 
overeenkomstig speciale wenschen van koopers. 

Men mag uit deze arresten n.l. afleiden, dat 
werkzaamheden als de bovenbedoelde, worden 
aangemerkt als strekkende tot het ten verkoop 
of gebruik geschikt of meer geschikt, maken 
van het vleesch, indien deze geschieden onaf
hankelijk van bestellingen of van door koopers 
uitge~proke.n wemchen, doch dat zulks niet 
het geval zou zijn, indien die werkzaamheden 
werden verricht naar gelang van bepaalde be 
stellingen overeenkomstig den telkens uit
gesproken wensch der koopers. 

De geachte pleiter bestreed de juistheid 
dezer onderscheiding, betoogende, dat als regel 
elke slager heeft een nagenoeg vast debiet voor 
de verschillende onrlerdeelen van zijne waar en 
dat hij bij het verwerken van de grootere 
stukken in onderdeelen als bovengenoemd, wel 
is waar veelal niet werkt op reeds gedane con
crete bestellingen, maar dan toch in de door 
de ervaring gegrond gebleken verwachting, 

dat die onderdeelen in hoofdzaak door zijne 
vaste klanten zullen worden afgenomen, als het 
ware, althans in hoofdzaak, werkende voor stil
zwijgend door de gezamenlijke klanten gedane 
bestellingen. 

Het is niet te ontkennen, dat de onder
scheiding in sommige gevallen subtiel kan zijn ; 
daarom echter is · ze niet onjuist. Bij elke 
begripsbepaling zijn er grensgebieden waar 
de toepassing soms gebrekkig zal zijn. De ver 
schijnselen van het maatschappelijk verkeer 
kunnen nu eenmaal niet elk in een apart hokje 
worden geschoven. Als regel lijkt ook mij de 
door den Hoogen Raad gegeven begripsbe
paling van werkzaamheden die, al dan niet, 
de waar voor het gebruik geschikt of meer 
geschikt maken, allesziI1~ aannemelijk. 

Mij daaraan dan gedragende, acht ik ook het 
tweede onderdeel ongegrond en concludeer 
ik tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den r equirant voorgesteld bij pleidooi: (zie 
Ooncl. Adv.-Gen.); 

0. dat b.ij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard - · met qualificatie en strafopleggmg 
als voormeld ~ dat te Amsterdam op Zaterdag 
21 ,Juni 1924, des na.middags omstreeks te e.lf 
uur in de door reqnirant als- hoofd der onder
neming in perce!'l 43 aan den Middenweg ge
houden slagerij door zijn gebrek aan zorg in dit 
opzicht in en voor die onderneming arbeid is 
verricht, bestaande in het afschrappen van een 
vleeschblok door den arbeider Nicolaas Mess
mann, geboren 27 Maart 1887, zulks terwijl 
blijkens de in die inrichting aanwezige arbeids
lijst het uur van einde van de door dien 
arbeider dien dag in die inrichting te verrichten 
werkzaamheden op 9 uur 30 minuten des 
na.middags was bepaald ; 

Ten aanzien van het middel van cassatie : 
0. dat in onderdeel ais gesteld, dat niet zou 

zjjn ten laste gelegd, dat, het onderhavige feit 
heeft plaats gehad in een "werkplaats" in den 
zin van artikel 2 der Arbeidswet 1919, doch 
ten onrechte ; 

dat immers bedoelde ruimte in de telaste
legging is aangeduid als "slagerij", waaronder, 
naar het gewone spraakgebruik, is te verstaan 
een ruimte, waarin slagerswerkzaamheden 
worden verricht; - dat nu deze werkzaam
heden - hetzij in die ruimte wordt geslacht, 
hetzij dit slachten elders geschiedt - in elk 
geval omvatten het ten verkoop geschikt of 
meer geschikt muken van het, geslachte vee, 
terwjjl plaatsen, waar uitsluitend vleesch of 
vleeschwaren w .-rden verkocht, niet met d_en 
naam "slagerij" plegen te worden aangeduid; 

0. wat onderdeel b van het cassatiemiddel 
betreft: 

dat door de Rechtbank op grond der gebezigde 
bewijsmiddelen, als vaststaand is aangenomen, 
dat de ruimte, waarin de bij dagvaarding ver
melde arbeid werd verricht, is een slagers
winkel; - dat voorts in het vonnis is op
genomen de opgave van requirant "dat be
doelde slagerij is een besloten ruimte, waarin 
het geslachte vee in vierendeelen wordt ge
bracht, die aldaar door zijn personeel worden 
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verdeeld en verwerkt t ot runderhaas, lende
stukken, ribstukken, biefstukken en verdere 
onderdeelen, zooal~ die in de slagerijen plegen 
te worden verkoc,ht" ; 

0. dat de Rechtbank, op grond van die 
opgave van requirant, heeft verworpen hl't 
namens deze gevoerd verweer. dat bedoelde 
slagerswinkel geen "werkplaats" zou zijn en 
t egen die beslissing bij het rassat,emiddel 
vruchteloos wordt opgekomen ; 

0. immers, dat het verwerken en verdeelen 
van vierendeelen van geslacht vee tot di e 
onderdeelen, welke, onder voorschreven be
namingen, aan klanten of winkelpubliek plegen 
te worden verkocht, het zich aan zulk een 
vierendeel bevindend vleesch ten verkoop ge
~chikt maakt. zoodat daardoor de ruimte, waar 
dat werk pleegt te worden verricht,, wordt ge
stempeld tot een .,werkplaats" in den zin van 
artikel 2 der Arbeidswet 1919; 

0. dat bij de toelichting van het cassatie
middel nog in het bijzonder beroep is gedaan op 
artikel 3 der Arbeidswet 1919 en wel in dièn 
zin, dat een slagerij in ieder opzioht voldoet aan 
de omschrijvin~, welke dat artikel geeft van 
het begrip "wmkel" ; 

0. dat echter niet is in te zien, hoe daardoor 
de beslissing, dat de onderhavige slagers
winkel een "werkplaats" is, zou kunnen worden 
aangetast ; - dat toch de omstandigheid, dat 
een ruimte een "w:inkel" is, in het algemeen 
ten gevolge heeft, dat de op winkels betrekking 
hebbende voorRchriften, door of ter uitvoering 
der Arbeidswet gegeven, op die ruimte van toe
passing zijn, doch niet, dat zulk een ruimte, 
onverschillig welke werkzaamheden daar plegen 
te worden verricht, nu niet meer een "fabriek 
of werkplaats" zou kunnen zijn; - dat wel 
op sommige punten voor een "winkel", tevens 
"fabriek of werkplaat~" bijzondere regelingen 
zijn getroffen, o.a. bij artikel 24 van het Werk
tiJdenbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 
1923, terwijl artikel 7 der Arbeidswet 1919 een 
algemeene regeling geeft voor werkzaamheden 
verricht in een inrichting, welke onder de eene 
en de andere categorie van "ruimten" val1 -
in welk geval dan in het algemeen de bepalingen 
van de verste strekking gelden - doch uit een 
en ander duidelijk blijkt, dat de stelling waarop 
het nnddel rust, namelijk dat een inrichting 
geen werl,..-plaats zou kunnen zijn, reeds omdat 
zij een winkel is, in de wet geen steun vindt ; 

0. dat derhalve ook dit onderdeel van het 
middel niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[Op 18 Mei 1625 wee8 de H. R . een geheel 
gelijkluidend arre8t inzake C. C. K., req_. in CWI· 

satie tegen een vonnis van de Arr.-Rechtb. te 
Amsterdam d.d. 3 Fehr. 1925.J (N. J.) 

19 Mei 1925. BESLUIT tot nadere regeling 
van de vergoeding wegens het gebruik van 
eigen automobiel bij reizen ten behoeve 
van het Rijk gedaan. S. 196. 

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

Financiën van 15 Mei 1925, n°. 85, Generale 
Thesaurie; 

Gelet op artikel 11, laatste lid, van het 
R eisbesluit 1916; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
De vergoeding weg~ns het gebruik van 

eigen automobiel, bedoeld in artikel 11 , eerste 
lid, onder 30., van het Reisbesluit 1916, wordt 
met ingang van 1 Juli 1925 nader bepaald op 
13 cents per afgele~den kilometer. 

Onze Ministers ziJn, ieder voor zooveel hem 
aangaat, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad en in de 
Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 19den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitg"{J. 2 Juni 1925. ) 

19 l,fei 1925. BESLUIT, houdende aanwijzing 
van de gemeente Sas van Gent als losplaats 
van goederen, ingevoerd ter zee. S. 197. 

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

Financiën van 15 Mei 1925, n°. 57, Invoer
rechten; 

Gezien de artikelen 6, 9 en 52 der Algemeene 
Wet van 26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 38) ; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 12 Juni 
1839 (Staatsblad n°. 22) en Ons besluit van 
13 Januari 1919 (Staatsblad n°. 22) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De gemeente Sas van Gent wordt 

aangewezen voor de lossing van goederen, 
ingevoerd ter zee. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1925. 

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

Het Loo, den 19den Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. Cou.rn. 
( Uit,geg. 4 Juni 1925.) 

22 Mei 1925. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op 30 Mei 
1924 te Warschau tusschen Nederland en 
Polen gesloten handelsverdrag, met daarbij 
behoorend protocol (Staatsblad 1924, n°. 
594). ' s. 198. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 30sten December 

1924 (Staatsblad n°. 594), houdende goedkeuring 
van het op 30 Mei 1924 te Warschau tusschen 
Nederland en Polen gesloten handelsverdrag, 
met daarbij bPhoorend protocol, van welk 
verdrag en protocol een afdruk, alsmede een 
vertaling, bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Gezien mede de op 30 Mei 1924 tusschen 
Onzen Gezant te Warschau en den Poolschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde 
nota's betreffende de toelating en de uitzetting 
van vreemdelingen, van welke Il(_>ta's insgelij_~ 
een afdruk en een vertaling hiernevens ZIJD 
gevoegd; 

1 Hierna is alleen de N ederlandsche tekst 
opgenomen ; zie voor de Franscbe de wet van 
30 December 1924, S. 594. 
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Overwegende dat de akten van bekrachtiging 
van dat verdrag en protocol op 5 Mei 1925 te 
Warschau zijn uitgewisseld; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 16 Mei 1925, 
Directie van het Protocol, n°. 14045; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag met daarbij behoorend 

protocol, alsmede bovenbedoelde nota's te doen 
bekendmaken door de plaatsing van dit Besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. · 

Het Loo, den 22sten Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 4 Juni 1925.) 
VERTALING. 

VERDRAG VAN HANDEL EN SCHEEP
. VAART TUSSCHEN NEDERLAND EN 

POLEN. 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

eenerzijds en de President der Poolsche Repu
bliek anderzijds, gelijkelijk bezield met den 
wensch de handelsbetrekkingen tusschen heid,· 
landen te bevorderen en te auen toenemen, 
hebben he~loten een Verdrag van Handel en 
Scheepvaart te sluiten en hebben te dien einde 
tot hunne gevolmachtigden benoemd te weten : 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: 

den Heer D. Baron van Asbeck, Hoogst 
Derzelver Buitengewoon Gezant en Gevol
machtigd Minister bij de Poolsche Republiek. 

De President der Poolsche Republiek : 
den Heer Maurice Zamoyski, Minister van 

Buitenlandsche Zaken, en 
den Heer Józef Kiedrón, Minister van Nijver

heid en Handel, 
die na elkander hunne, in goeden en behoor

lijken vorm bevonden, volmachten te hebben 
medegedeeld, tot overeenstemming zijn geko
men nopenR de volgende artikelen : 

Art. J. De onderdanen van de eene Hooge 
Verdragsluitende Partij, die gevestigd zfjn op 
het grondgebied der andere Partij of die daar 
tijdelijk verblijf houden, zullen voor wat betreft 
de vestiging en de uitoefening van den handel 
en de niJverheid op het grondgebied der andere 
Partij, dezelfde r echten, voorrechten, vrijdom
men, gunsten en vrijstellingen genieten als de 
onderdanen van de meestbegunstigde natie. 

Art. Il. 1. De onderdanen van elk der 
verdragsluitende Partijen zullen op het grond
gebied der andere Partij ten aanzien van hunne 
rechtspositie, hunne roerende en onroerende 
goederen, hunne rechten en belange,n, dezelfde 
behandeling ondervinden als die, welke is toe
gestaan of zal worden toegestaan aan de onder
danen van de meestbegunstigde natie. 

2. Het zal hun vrijstaan hunne zaken op het 
grondgebied der andere Partij te regelen, hetzij 
persoonlijk, hetzij door een tusscbenpersoon 
hunner eigen keuze, en zij zullen, mits zij zich 
gedragen naar de wetten des lands, het recht 
hebben om in rechten op t e treden en vrijen 
toegang hebben tot de autoriteiten. Zij zullen 

alle rechten en vrijdommen genieten, welke 
aan de eigen onderdanen toekomen en zij 
zullen, evenals deze, de bevoegdheid hebben 
voor de bescherming hunner belangen gebruik 
t e maken van de diensten van advocaten en 
gevolmachtigden, door hen zelf gekozen. 

3. Zij zullen voor de uitoefening van hunnen 
handel of hunne nijverheid op het grondgebied 
der andere Partij geene andere of hoogere 
belastingen, heffingen, rechten of lasten, onder 
welke benaming ook, behoeven te betalen, dan 
die, welke worden of zullen worden geheven 
van de eigen onderdanen. 

4. Zij zullen zijn vrijgesteld van de ver
plichting tot deelneming aan gedwongen 
leeningen of tot het bijdragen in gedwongen 
nationale heffingen, welke voor oorlogsdoel
einden of ten gevolge van buitengewone om
standigheden mochten worden uitgeschreven 
of opgelegd. 

5. De onderdanen van elke Partij zullen 
op het grondgebied van de andere zijn vrijgesteld 
van iederen verplichten, persoonliJken, militai
ren dienst en van iedere verplichte openbare 
functie van administratieven of gerechtelijken 
aard, behoudens in zaken, voogdiJschap betref
fende, alsmede van elke belasting, hetzij in 
geld, hetzij in natura, opgelegd in de plaats 
van den verplichten persoonlijken dienst. Zij 
zullen, zoowel in tijd van vrede als in tijd van 
oorlog, slechts in dezelfde mate en op dezelfde 
grondslagen als de eigen onderdanen gedwongen 
worden tot het verleenen van hulp van mili
tairen aard en tot het voldoen aan militaire 
vorderingen. Zij zullen ten aanzien van de 
schadeloosstellingen zijn onderworpen aan 
dezelfde regelingen als de eigen onderdanen. 

Art. III. 1. De naamlooze en andere ven
nootschappen, die volgens de wetten van een 
der verdragsluitende Partijen naar den eisch 
zijn opgericht en die gevestigd zijn op derzelver 
grondgebied, zullen op het grondgebied van 
de andere Partij als rechtspersoon worden er
kend, mits zij geen on~eoorloofd of in strijd 
met de goede zeden ziJnde doel beoogen en 
zullen, zoo zij de wetten en reglementen m acht 
nemen, vrijen en gereeden toegang tot de 
rechtbanken hebben, hetzij om eene vordering 
in te stellen. hetzij om zich te verweren. 

2. De aldus erkende naamlooze en andere 
vennootschappen van iedere Partij zullen zich, 
mits zij zich onderwerpen aan de wetten van 
de andere Partij, kunnen vestigen op het grond
gebied dezer laatste, daar filialen en bijkan
toren kunnen oprichten en daar haren handel 
en hare nijverheid kunnen uitoefenen, met 
uitzondering evenwel van de vennootschappen, 
die uit hoofde van haar karakter van instellin
gen te algemeenen nutte, zooals verzekerings
maatschappijen en financieele instellingen, 
mochten zijn onderworpen aan bijzondere, op 
alle landen gelijkelijk van toepassing zijnde 
beperkende bepalingen. 

3. Deze vennootschappen, eenmaal toege
laten overeenkomstig de wetten en voorschrif
ten, die op het grondgebied van het betrokken 
land van kracht zijn of zullen worden, zullen 
niet zijn onderworpen aan andere of boogere 
heffingen, belastingen, of in het algemeen fiscale 
lasten, welke deze ook mogen zijn, dan die, op
gelegd aan de vennootschappen van een derden 
staat, welken ook. 
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4. Zij zullen zijn vrijgesteld van verplichting 
tot deelneming aan gedwongen leeningen of 
.tot het bijdragen in gedwongen nationale hef
fingen, die voor oorlogsdoeleinden en tengevolge 
·van buitengewone omstandigheden mochten 
worden uitgeschreven of opgelegd. 

5. Belastingen zullen slechts mogen worden 
geheven van dat gedeelte van het vennoot
schappelijk vermogen, hetwelk zich werkelijk 
bevindt in het land, waar de belastingen, 
heffingen of lasten worden geheven of opgelegd 
en slechts wegens de zaken, die daar te lande zijn 
gedaan. 

Art. IV. De binnenlandsche r echten en 
bela.stingen, geheven voor rekening van den 
Staat, de provinciën, gemeenten of openbare 
instellingen, welkP, op het gebied van een der 
verdragsluitende Partijen drukken of zullen 
komen te <'µukken op de voortbrenging of de 
bereiding van koopwaren of op het verbruik 
van een artikel, zullen dl) producten, koopwaren 
of artikelen dP,r andere Partij niet zwaarder 
moRen treffen dan de producten, koopwaren of 
artiKelen van dezelfde soort van de meestbe
gunstigde natie. 

Art. V. 1. Alle voortbrengselen van den bo
dem of de nijverheid, herkomst ig van het tol
gebied van een der verdragsluitende Partijen, 
die zullen worden ingevoerd in het tol~ebied 
der andere Partij en bestemd zijn, hetziJ voor 
verbruik, hetzij voor opslag in entrepot, hetzij 
voor wederuitvoer, hetzij voor doorvoer, zullen 
zoolang dit verdrag v,m kracht is. onderworpen 
worden aan de behandeling, welke is of zal 
worden toegestaan aan de meestbegunstigde 
natie i,n bepaaldelijk zullen zij in geen enkel 
geval mogen worden onderworpen aan rechten, 
coëfficiënten, buitengewone heffingen, toeslagen 
of andere belastingen, hooger dan die, welke 
de voortbrengselen of de koopwaren van de 
meestbegunstigde natie treffen of zullen treffen. 

2. De uitvoeren, met bestemming naar het 
land van een der Partijen, zullen door de andere 
Partij niet worden bezwaard met andere of 
hoogere r echten of heffingen dan die, welke van 
toepa.ssing zijn op de uitvoeren van gelijk
soortige artikelen naar het land, hetwelk te 
dien opzichte als het meestbegunstigde wordt 
behandeld. 

3. Elke Partij neemt dus op zich, de andere 
onmiddellijk en zonder andere voorwaarden in 
het genot te stellen van iedere gunst, van ieder 
voorrecht of van iedere vermindering der 
rechten of heffingen, welke zij bereids heeft 
toegestaan of in de toekomst mocht toestaan 
onder de hierbovenvermelde omstandigheden, 
hetzij voor goed, hetzij tijdelijk, aan een derde 
natie. 

4. De in dit artikel vastgestelde bepalingen 
zijn niet van toepassing : 

a. op de voordeelen, door een der Partijen 
toegestaan of nader toe te staan in het grens
verkeer met de naburige landen ; 

b. op de speciale gunsten, voortvloeiende 
uit een•tolverbond; 

c. op het voorloopige douane-stelsel tus
schen de Poolsche en Duitsche deelen van 
Opper-Silezië. 

Art. VI. 1. Teneinde de voordeelen, vastgelegd 
in bovenstaande bepalingen, voor te behouden 
aa.n de producten, afkomstig uit hare onder
scheiden landen, zullen de verdragsluitende 

Partijen bevoegd zijn te eischen, dat de pro
ducten en koopwaren op haar grondgebied 
ingevoerd, vergezeld zijn van een certificaat 
van oorsprong. 

2. De certificaten van oorsprong zullen 
worden afgegeven, hetzij door de Kamers van 
Koophandel onder welke de verzender ressor
teert, hetzij door eenig ander orgaan of lichaam, 
goedgekeurd door het land van bestemmin~. 
Bedoelde certificaten zullen worden gelegali
seerd door een diplomatiek of consulair ver
tegenwoordiger van het land van bestemming. 

Art. VII. Aan invoerrechten onderworpen 
goederen, welke als monsters dienst doen, met 
uitzondering van verboden koopwaren, zullen 
over en weer worden toegelaten onder tijdelijken 
vrijdom van invoerrechten, onder voorbehoud, 
dat de douaneformaliteiten, welke noodig zijn 
om den volledigen wederuitvoer dier goederen 
binnen het tijdsverloop van een jaar te verze
keren, worden in acht genomen. De herken
ningsmerken, welke door de autoriteiten van 
een der verdragsluitende Partijen op de mon
sters zijn aangebracht, zullen ter vaststelling 
van de identiteit dier monsters worden erkend 
door de autoriteiten der andere Partij, met 
dien verstande evenwel, dat deze laatsten de 
bevoegdheid zullen hebben daarnevens de 
nationale herkenningsmerken aan te brengen, 
in al die gevallen, waarin hun zulks noodzakelijk 
mocht voorkomen. Het genot van bedoelden 
vrijdom kan worden ontnomen aan die reizigers 
en die handelshuizen, welke zich niet volgens 
de vaatgestelde bepalingen gedragen. 

Art. VIII. 1. De handelaren, fabrikanten 
en andere producenten van een der verdrag
sluitende P artijen, die door vertoon hunner 
bijzondere legit imatiekaart, afgegeven door .de 
bevoegde autoriteiten in hun land, bewijzen, 
dat het hun is toegestaan hunnen handel of 
hunne nijverheid uit t e oefenen, zullen het 
r echt hebben, h'ltzij persoonlijk, hetzij door in 
hunnen dienst zijnde reizigers, op het grond
gebied der andere Partij aankoopen te doen bij 
handelaren of producenten of in openbare 
verkooplokalen, zonder een patentbelasting te 
betalen. Zij zullen ook bestellingen mogen 
opnemen bij de kooplieden of andere personen, 
die de betreffende koopwaren voor hun handel 
of hun nijverheid gebruiken. Zij zullen mon
sters of modellen met zich mogen voeren. In
tusschen behouden Partijen zich het recht voo:. 
om hun te verbieden met koopwaren te venten, 
tenzij zij daartoe toestemming hebben bekomen 
overeenkomstig de wetgeving van het land 
waar zij r eizen. 

2. De Partijen zullen elkander wederkeerig 
opgeven welke autoriteiten belast zijn met de 
afgifte van legitimatiekaarten, alsmede naar 
welke bepalingen de reizigers zich, bij de uit
oefening van hunnen(handel, hebben t e gedragen. 

3. Bovenstaande bepalingen zijn niet van 
toepassing' op rondreizende industrieelen, noch 
op de marskramerij , noch op het opnemen van 
bestellingen bij personen, die zich noch met 
nijverheid, noch met handel bezighouden. 
I edere partij behoudt zich ten aanzien van hare 
wetgeving te dier zake volkomen vrijheid voor. 

Art. IX. De verdragsluitende Partijen ver
binden zich de Poolsch-e onderdanen, welke als 
werklieden in Nederland arbeiden, resp. de 
Nederlandsche onderdanen, welke als werk-
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lieden in Polen arbeiden, wederzijds, voor wat 
betreft de uitoefening van hun vak en de sociale 
verzekering, te behandelen op den voet van 
volstrekte gelijkheid met de nationale werk
lieden. 

Art. X. 1. De verdragsluitende Partijen 
verbinden zich elkander wederkeerig vriJen 
doorvoer toe te staan voor personen, bagage, 
koopwaren en voorwerpen van allerlei aard, 
postzendingen, schepen, booten, spoorwagens 
en rijtuigen of andere vervoermiddelen, terwijl 
zij elkander in dit verband de behandeling der 
meestbegunstigde natie waarborgen. 

2. De koopwaren van allerlei soort, welke 
over het grondgebied van een der Partijen 
worden doorgevoerd, zullen wederkeerig zijn 
vrijgesteld van ieder douanerecht, met uit
zondering van rechten voor administratie en 
statistiek. 

3. Geen der Partijen zal nochtans gehouden 
zijn den doorvoer toe te staan van r eizigers, 
aan wie de toegang tot haar grondgebied ont
zegd mocht zijn. De doorvoer van koopwaren 
zal kunnen worden verboden : 

a. om redenen van openbare en nationale 
orde en veiligheid ; 

b. om redenen van sanitairen aard of als 
voorzorgsmaatregel tegen ziekten van dieren 
en planten. 

4. De doorvoer van koopwaren, die in een 
der verdragsluitende Staten het onderwerp 
van een staatsmonopolie vormen, zal kunnen 
worden onderworpen aan de controle, voor
geschreven door de t er zake geldende bepalingen 
der nationale wetgeving. 

Art. XI. 1. De personen, bagage en pro
ducten, welke op het grondgebied van een der 
verdragsluitende Partijen ten vervoer worden 
gebracht, met bestemming naar het grondgebied 
van de andere Partij, of via dat grondgebied 
naar een derden Staat, zullen niet minder 
gunstig worden behandeld, noch ten aanzien 
van het vervoer, noch t en aanzien van de vracht
prijzen en de, op de zendingen drukkende 
algemeene belastingen, dan de personen, bagage 
en producten van het eigen land of van eenig 
ander land, welk ook, welke op het grondgebied 
der andere Partij of op dat van een derden 
Staat ten vervoer zijn gebracht onder dezelfde 
omstandigheden, voor dezelfde richting en op 
hetzelfde traject. 

2. Bovenstaande bepaling heeft geen be
trekking op de tariefsreducties, toegestaan ten 
behoeve van liefdadigheidswerken of ten . bate 
van het openbaar onderwijs, noch op de r educ
ties, verleend in het geval van een openbare 
ramp, noch op die, toegestaan aan ambtenaren 
in openbaren dienst, die voor hunne eigen zaken 
r eizen en evenmin betreft zij het dienstvervoer 
op de spoórwesen. 

3. De Partijen zullen zich beijveren de 
verbinding tusschen hare landen te vergemak
kelijken, hetzij door het instellen van r echt
streeksche vervoerdiensten per spoorweg of 
ter zee, hetzij door het aangaan eener overeen
komst nopens de r echtstreeksche verbinding 
per spoor. 

Art. XII. 1. De schepen en vaartuigen, welke 
de vlag van een der verdragsluitende Partijen 
voeren, alsmede hunne ladingen, zullen in de 
wateren van de andere Partij in alle opzichten 
dezelfde behandeling genieten als de nationale 
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vaartuigen en hunne ladingen, welke ook de 
plaats van vertrek of bestemming dier schepen 
en vaartuigen, en welke ook de plaats van 
herkomst of bestemming der ladingen zij. 
Hieruit volgt inzonderheid, dat de schepen en 
vaartuigen van de eene Partij en hunne ladingen 
op het gebied van de andere aan geen andere 
of hoogere belastingen of lasten, van welke 
soort of benaming ook, geheven of te heffen, 
hetzij ten bate van den Staat, hetzij van de 
provincies, de gemeenten of eenigerlei, door de 
Regeering tot de heffine; gemachtigde, instelling, 
onderworpen zullen zijn, dan die, welke van 
toepassing zullen zijn op de nationale vaartuigen 
en hunne ladingen. 

2. Voor wat betreft de plaatsing van schepen 
en vaartuigen, het laden en lossen daarvan in 
de havens, op de reeden en in de dokken, en in 
het algemeen ten aanzien van alle formalitei~!I, 
en bepalingen, welke ook, waaraan koo,:vaardiJ 
schepen, hunne bemanningen of hunne ladingen 
kunnen zijn onderworpen, wordt overeen
gekomen, dat aan de nationale vaartuigen 
geen enkel voorrecht noch gunst zal worden 
verleend, welke niet gelijkelijk zal worden 
verleend aan de vaartuigen van den anderen 
Staat, daar het de wil der Partijen is, dat ook 
te dezen aanzien hare schepen zullen worden 
behandeld op den voet van volmaakte gelijk
heid. 

3. Elk voorrecht en iedere vrijstelling, die 
een der Partijen ten aanzien van een der boven
bedoelde zaken mocht verleenen aan een derde 
Mogendheid, zal tegelijkertijd en zonder voor
behoud worden toegestaan aan de andere Partij. 
Nochtans worden van het bepaalde in het 
onderhavige artikel uitgezonderd de gunsten, 
die in het eene of het andere der beide landen 
zijn of in de toekomst mochten worden toe
gestaan aao de nationale visscherij. 

4. Voor wat betreft de vaart op de natuur
lijke en kunstmatige binnenlandsche water
wegen, t en aanzien waarvan de schepen en 
vaartuigen der Partijen en hunne ladingen 
zullen zijn onderworpen aan dezelfde voor
waarden als de schepen en vaartuigen van de 
meestbegunstigde natie en derzelver ladingen, 
zullen de van die schepen en vaartuigen en 
hunne ladingen te heffen rechten nochtans de 
heffing, welke op de nationale vaartuigen en 
hunne ladingen van toepassing is, niet mogen 
overtreffen. 

5. Onverminderd de andere bepalingen van 
het onderhavige artikel en zonder dat daardoor 
wijziging wordt gebracht in de bepalingen van 
al. 1, voor zoover deze de loodstarieven betref
fen, wordt overeengekomen, dat de wetten en 
reglementen, in ieder land van kracht op de 
verplichting tot het gebruik van loodsen, op 
de schepen en vaartuigen van de andere Partij 
in dezelfde mate van toepassing zullen zijn 
als op de nationale schepen en vaartuigen. 

Art. XIII. 1. De nationaliteit der schepen 
en vaartuigen zal over en weder worden erkend, 
overeenkomstig de documenten en certificaten, 
door de bevoegde autoriteiten der onderscheiden 
staten, met inachtneming der wetten en regle
menten van ieder land, daartoe afgegeven. 

2. De meetbrieven, afgegeven voor de vaar
tuigen van ieder der twee landen volgens de 
methode-Moorsom, zullen over en weer worden 
erkend volgens regelen, die na de uitwisseling 

26 
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van de op deze aangelegenheid van toepassing 
zijnde r eglementen, nader zullen worden vast
gesteld. 

Art. XIV. De schepen en vaartuigen van 
een der verdragsluitende Partijen, die een 
haven van de andere Partij binnenloopen met 
het eenige doel om hunne lading aan te vullen 
of een gedeelte daarvan te lossen, zullen met 
inachtneming van de wetten en reglementen 
van den betrokken staat, dat deel hunner 
lading, hetwelk bestemd mocht zijn voor een 
andere haven en voor een ander land, aan 
boord kunnen houden en weder uitvoeren, zon
der gehouden te zijn daarvoor eenig recht of 
eenige kosten te betalen, met uitzondering van 
de rechten voor toezicht, welke overigens 
slechts zullen mogen worden geheven volgens 
het laagste tarief, vastgesteld voor de nationale 
scheepvaart of voor die van de meestbegunstigde 
natie. 

Art. XV. 1. Geheel vrijgesteld van de 
betaling van alle op de schepen en vaartuigen en 
op de vaart in de havens van het betrokken 
land rustende rechten zullen zijn : 

a. de schepen en vaartuigen, die in ballast, 
van waar ook komende, binnengevallen zijn en 
in ballast weder vertrekken ; 

b. de schepen en vaartuigen, die varende 
van een haven van een der beide landen naar 
een of meerdere havens van hetzelfde land, 
zullen bewijzen, dat zij bedoelde rechten in 
den loop van dezelfde reis reeds hebben voldaan 
in een andere haven van hetzelfde land ; 

c. de schepen en vaartuigen, die, hetzij 
vrijwillig, hetzij gedwongen, beladen een haven 
binnengevallen zijnde, die haven weder verlaten, 
zonder eenige handelsdaad te hebben verricht. 

2. De vrijstelling, waarover de vorige alinea 
handelt, zal niet van toepassing zijn op de 
loods-, haven-, sleep- en quarantaine-gelden, 
noch op alle andere, door de schepen en vaar
tuigen verschuldigde rechten, welke nationale 
schepen en vaartuigen, alsmede die van de 
meestbegunstigde natie in dezelfde omstandig
heden hebben te voldoen voor bewezen diensten 
of wegens in het belang van de scheepvaart 
getroffen maatregelen. 

3. Ingeval van gedwongen oponthoud zullen 
niet als handelsdaden worden beschouwd de 
ontscheping en wederinscheping van passagiers 
en hunne goederen, alsmede van koopwaren, 
in verband met het herstellen van het schip 
of vaartuig, de overlading op een ander schip of 
vaartui~ in geval van onzeewaardigheid van 
het schip of vaartuig, de aankoop van mond
voorraad, noodig voor de voeding van beman
ning en passagiers, de verkoop van door averij 
beschadigde koopwaren, wanneer de douane
administratie daartoe haar toestemming zal 
hebben gegeven. 

Art. XVI. l. Als een schip of een vaartuig van 
een der verdragsluitende Partijen gestrand is 
of schipbreuk heeft geleden in de wateren van 
den anderen Staat, zullen het schip of vaartuig, 
zijn passagiers en zijn lading dezelfde gunsten 
en vrijdommen genieten, als die, welke de 
wetten en reglementen van het betrokken land 
in overeenkomstige gevallen toekennen of zullen 
toekennen aan nationale schepen en vaartuigen 
of aan die van de meestbegunstigde natie. 

Aan den kapitein en aan de bemanning zal, 
zoowel voor henzelf als ten behoeve van het 

schip of vaartuig, de passagiers en de lading, 
in gelijke mate hulp en bijstand worden verleend 
als aan de eigen onderdanen. 

2. Voor wat betreft het bergloon, zal de wet
geving worden toegepast van het land, waar 
de berging heeft plaats gehad. 

3. De koopwaren, die van een schip of 
vaartuig, hetwelk is gestrand of schipbreuk 
heeft geleden, worden geborgen, zullen aan 
geen enkel douanerecht worden onderworpen, 
tenzij zij worden toegelaten tot het binnen
landsch verbruik. 

Art. XVII. l. De verdragsluitende Partijen 
waarborgen elkander over en weder op haar 
grondgebied de behandeling van de meest
begunstigde natie voor alles wat betreft de 
verschillende administratieve of andere formali
teiten, welker vervulling noodzakelijk gemaakt 
wordt door de toepassing van de bepalingen, 
vervat in dit Verdrag. 

2. Het is intusschen wel verstaan, dat de 
bepalingen, uitgedrukt in de voorafgaande 
artikelen, voor zoover zij de behandeling der 
meestbegunstigde natie waarborgen, in niets 
inbreuk maken op de wetten, ordonnanties en 
reglementen, de openbare veiligheid en de uit
oefening van sommige vakken en beroepen 
betreffende, welke in ieder der landen van 
kracht en op alle vreemdelingen van toepassing 
zijn of zullen worden. 

Art. XVIII. De verdragsluitende Partijen 
kennen elkander wederkeerig de behandeling 
van de meestbegunstigde natie toe voor al wat 
betreft den consulairen dienst. 

Art. XIX. De bepalingen van dit verdrag 
zijn van toepassing op Nederland, Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao. 

Art. XX. 1. De Poolsche R egeering, bij 
wie krachtens artikel 104 van het verdrag van 
Versailles en artikelen 2 en 6 van de Conventie 
van Parijs tusschen Polen en de Vrijstad Danzig 
van 9 November 1920 de leiding berust van 
de buitenlandsche aangelegenheden der Vrije 
Stad Danzig, behoudt zich het recht voor de 
verklaring af te leggen, dat de Vrije Stad mede 
verdragsluitende Partij bij het onderhavige 
verdrag is en dat Zij de uit het verdrag voort
vloeiende verplichtingen aanvaardt en de daar• 
uit voortspruitende rechten verwerft. 

2. Dit voorbehoud heeft geen betrekking op 
die bepalingen van dit Verdrag, waartoe de 
Poolsche Republiek zich ten aanzien van de 
Vrije Stad Danzig heeft verbonden, overeen
komstig de rechten, voortvloeiende uit de daar
op betrekking hebbende verdragen. 

Art. XXL 1. Dit Verdrag zal worden be
krachtigd en de bekrachtigingsoorkonden er 
van zullen zoo spoedig doenlijk worden uitge
wisseld te Warschau. 

2. Het zal in werking treden een maand 
na de uitwisseling van de bekrachtigingsoor
konden. 

3. Het verdrag is gesloten voor den duur 
van een jaar. Intusschen zal het, indien het 
niet bij het verstrijken van dien termijn is op
gezegd, voor een onbepaalden tijd stilzwijgend 
worden verlengd en te allen tijde kunnen worden 
opgezegd. 

Ingeval van opzegging zal het nog gedurende 
drie maanden van kracht blijven, te rekenen 
van den dag, waarop een der Hooge Verdrag
sluitende Partijen aan de andere haar voor-
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nemen heeft kenbaar gemaakt om de werking 
er van te doen eindigen. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
het onderhavige verdrag hebben geteekend. 

Gedaan in dubbel te Warschau, den 30 Mei 
negentienhonderd en vier en twintig. 

D. VAN ASBECK. 
JÓZEF K!EDRÓN . 
fuURICE ZAMOYSKI. 

SLOTPROTOCOL. 
Te Warschau, den 30sten Mei negentien

honderd vier en twintig zijn aanwezig : 
voor Nederland: de heer D . Baron van 

Asbeck, 
voor Polen : de heer Maurice Zamoyski, 

de heer Józef Kiedrón. 
Alvorens over te gaan tot de onderteekening 

van het Verdrag van Handel en Scheepvaart 
tusschen Nederland en de Poolsche Republiek 
zijn de ondergeteekenden, Gevolmachtigden, 
omtrent het navolgende overeengekomen : 

I. Arbitrage procedure. 
1. De seschillen, die tusschen de Hooge 

Verdragslmtende Partijen mochten rijzen ten 
aanzien van de toepassing of de uitlegging van 
het onderhavige Verdrag en die niet langs 
diplomatieken weg konden worden opgelost, 
zullen worden voorgelegd aan het Permanente 
Hof van Internationale Justitie, of, indien een 
der Hooge Verdragsluitende Partijen zulks 
verlangt, aan het Permanente Hof van Arbi
trage t e 's-Gravenhage. 

2. Ingeval het geschil wordt voorgelegd aan 
het Permanente Hof van Arbitrage zullen de 
bepalingen van het den 18den October 1907 
te 's-Gravenhage gesloten verdrag, nopens de 
vreedzame beslechting van internationale ge
schillen, van toepassing zijn. Echter zal bij 
gebreke van daarmede in strijd zijnde bepalin
gen in het betreffende compromis, het scheids
gerecht zijn samengesteld uit 3 leden. Elk der 
Hooge Verdragsluitende Partijen zal een der 
leden aanwijzen. De opper-arbiter zal aan
gewezen worden overeenkomstig de regelen , 
vastgelegd in voormeld verdrag. 

II. Betreffende art. II. 
Het is wel verstaan, dat de bepalingen van 

art. II, volgens welke de onderdanen der Hooge 
Verdragsluitende Partijen het r echt zullen 
hebben om voor de rechtbanken t e kunnen 
optreden op voet van gelijkheid met de eigen 
onderdanen, alsmede de bepaling van art. III, 
betreffende den vrijen toegang der naamlooze 
en andere vennootschappen tot de rechtbanken, 
niet van toepassing zijn op het verleenen van 
kosteloozen r echtsbijstand, noch op de vrij
stelling van de "cautio judicatum solvi". 

III. Betrefferule art. V. 
1. Aangezien art. V van dit Verdrag aan 

de producten van den bodem en de nijverheid 
van de onderscheiden landen de behandeling 
der meestbegunstigde natie toekent, stellen de 
Hooge Verdragsluitende Partijen vast, dat de 
instelling wegens muntdepreciatie door een 
Harer, van surtaxen of toeslags-coëfficienten op 
de invoerrechten, welke de producten van den 
bodem en de industrie der wederpartij treffen, 

in strij d zou zijn met den geest van het onder
werpelijke Verdrag. 

2. Het is wel verstaan, dat de beperkinaen 
en verboden van economischen a.ard slechts 
zullen worden gehandhaafd voor den tijd en in 
de mate, dat zulks door de daarop betrekking 
hebbende economische omstandigheden onver
mijdelijk gemaakt wordt. 

IV. Betrefferule de artt. V en VI. 
Het is wel verstaan, dat de bepalingen van 

de artikelen V en VI niet van toepassin~ zijn 
op de producten van den bodem en de mjver
heid, herkomstig van het tolgebied van een der 
Hooge Verdragsluitende Partijen, indien die 
producten in een derden Staat in het vrije 
verkeer zijn gebracht . 

V. Betreffende art. IX. 
H et is wel verstaan, dat de bepalingen van 

dit artikel geen betrekking hebben op de bur
gers en op het grondgebied van de Vrije Stad 
Danzig . 

VI. Betrefferule art. X. 
De bepalingen van het onderhavige Verdrag 

zullen niet in dien zin kunnen worden uitgelegd, 
dat zij op een of andere wijze inbreuk zouden 
maken op de door ieder der Hooge Verdrag
sluitende Partijen verkregen r echten of aan
gegane verplichtingen ten aanzien van den 
doorvoer van wapenen en munitie, alsmede 
van militaire uitrustingsstukken en militair 
materiaal. 

VIL Betrefferule art. XI. 
1. Gedurende den tijd, dat de grens tusschen 

Polen en een der aangrenzende landen om een 
of andere reden gesloten blijft voor reizigers en 
koopwaren uit Polen of uit het onderwerpelijke 
aangrenzende land, zal de Poolsche R egeering 
niet geacht worden gehouden te ziJn aan 
Nederland aan de grens van bedoeld land de 
vergemakkelijkingen te verleenen, voorzien in 
art. XL 

2. De bepalingen betreffende de spoorweg
verbinding met een derden Staat zullen slechts 
worden toegepast in het geval, dat een verdrag 
over de r echtstreeksche spoorwegverbinding 
met dien Staat zal zijn gesloten. 

VIII. Betreffende de artt. XI-XVII. 

1. De ondernemingen tot het vervoer van 
landverhuizers, in een der beide landen toe
gelaten, zullen op het grondgebied van het 
andere land dezelfde rechten, voorrechten, vrij
dommen en uitzonderingsbepalingen genieten 
als de gelijksoortige ondernemingen van de 
meestbegunstigde natie. Intusschen is wel 
verstaan, dat geen der verdragsluitende Par 
tijen zich op het beginsel van de meestbegun
stigde natie zal kunnen beroepen om aanspraak 
te maken op de aanwijzing in de concessie
overeenkomst van een bepaalde haven voor de 
inscheping der emigranten. 

2. Ten aanzien van de kustvaar t ter zee en 
in de mondingen der rivieren kennen de Hooge 
Verdragsluitende Partijen elkander weder
keerig de behandeling der meestbegunsti$de 
natie toe, doch de Nederlandsche Regeenng 
behoudt zich het r echt van kustvaart in Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao voor. 
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3. Het is wel verstaan, dat de bepalingen, 
vervat in artikel XVI, in niets afbreuk doen aan 
de internationale overeen.komsten, betreffende 
het reddingwezen en de hulpverleening ter zee. 

IX. Be,treffende art. XIV. 
Het is eveneens wel verstaan, dat de bepa

lingen van artikel XIV niets afdoen aan de 
rechten van de Nederlandsche en de Poolsche 
Regeering om betaling te verlangen voor de 
v:~rgunning~n, voorgeschreven door de wette
lijke bepalingen, betreffende den handel in 
vuurwapenen . 

VERTALING. 

D. VAN ASBECK. 
MAURICE ZAllWYSKI. 
JóZEF KIEDRÓN. 

GEZANTSClIAl' DER NEDERLANDEN. 

N°. 849. 

Warschau, 30 Mei 1924. 

Mijnheer de Minister, 

In opdracht van mijn Regeering, heb ik de 
eer Uwer Excellentie het navolgende mede te 
deelen. 

Het is wel verstaan, dat de bepalingen van 
het Verdrag van Handel en Scheepvaart, het
welk 30 Mei 1924 tusschen Nederland en Polen 
werd gesloten, in niets beslist over de toelating 
van vreemdelingen in de respectievelijke landen 
noch over hunne eventueele uitzetting. Iedere 
Hooge Verdragsluitende Partij blijft geheel vrij 
om het verleenen of verlengen van visa aan de 
onderdanen der andere Partij te weigeren. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik om 
Uwer Excellentie de verzekering van mijn bij
zondere hoogachting aan te bieden. 

D. VAN AsBECK. 

Aan 
Zijne Excellentie Graaf ZAMOYSKI, 
Minister van Buitenlandsche Zaken, 
Warschau. 

VERTALING. 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSCHE ZAKEN. 

D . IX. 3243. 

Warschau, 30 Mei 1924. 

Mijnheer de Minister, 

Met verwijzing naar de Nota van Uwe 
Excellentie onder dagteekening van heden, heb 
ik de eer te Harer kennis te brengen, dat het wel 
verstaan is, dat het Verdrag van Handel en 
Scheepvaart, 30 Mei 1924 tusschen Polen en 
Nederland gesloten, in niets beslist over de 
toelating van vreemdelingen in de respectieve
lijke landen noch over hunne eventueele uit
zetting. Iedere Hooge Verdragsluitende Partij 
blijft ~eheel vrij om het verleenen of verlengen 
van visa aan de onderdanen der andere Partij 
te weigeren. 

Wil, Mijnheer de Minister, de verzekering 
van mijn bijzondere hoogachting aanvaarden . 

MAURICE ZAM;OYSKI. 
Zijner Excellentie Baron VAN ASBECK, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister van Hare Maiesteit de 
Koningin der Nederlanden te War
chau. 

23 Mei 192ö. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep, ingesteld door L. M. van 
Hoeve- Leijs, thans wonende te Rotterdam, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuidholland, van 3 September 1924, 
waarbij is bevestigd het besluit van den 
Raad van Capelle aan den IJssel, van 
15 Mei 1924, tot het verleenen aan baar 
van ongevraagd eervol ontslag uit hare 
betrekking van onderwijzeres aan de open
bare lagere school n°. 1 in die gemeente, 
met ingan~ van den dag, waarop zij in 
het huweliJk zal zijn getreden. S. 199. 

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

L. M. van Hoeve-Leijs, thans wonende te 
R otterdam, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholland, van 3 September 1924, 
waarbij is bevestigd het besluit van den Raad 
van Capelle aan den IJssel, van 15 Mei 1924, 
t ot het verleenen aan haar van ongevraagd 
eervol ontslag uit hare betrekking van onder
wijzeres aan de openbare lagere school n°. 1 in 
die gemeente, met ingang van den dag, waarop 
zij in het huwelijk zal zijn getreden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1925, n°. 128; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
15 Mei 1925, n°. 2275, Afdeeling Lager Onder
wijs Algemeen ; 

Overwegende : dat de Raad der gemeente 
Capelle aan den IJssel bij besluit van 15 Mei 
1924 heeft besloten aan de onderwijzeres aan 
de openbare lagere school n°. 1 aldaar, Laurina 
Maria Leij s, ongevraagd eervol ontslag uit hare 
betrekking te verleenen, met ingang van den 
dag, waarop zij in het huwelijk zal zijn getreden, 
daarbij overwegende, dat de onderwijzeres, die 
huwt, de school behoort te verlaten ; dat L. M. 
Leijs bij Raadsbesluit van 14 April 1924 met 
in~ang van 1 Mei daaraanvolgende tot onder
wiJzeres in vasten dienst der gemeente aan de 
openbare lagere school n°. 1 werd benoemd; 
dat zij vóór dien tijdelijk was verbonden aan 
de openbare lagere school n°. 2 zijner ge
meente; 

dat zij weliswaar reeds toen verloofd was 
met haren lateren echtgenoot, den onderwijzer 
0 van Hoeve, te Rotterdam, doch dat door 
haar bij de sollicitatie voor die tijdelijke betrek
king is verklaard, dat van huwen in de eerst e 
jaren geen sprake zou kunnen zijn, als liggende 
haar huwelijk in eene verre toekomst ; 

dat dan ook bij hare sollicitatie naar de be
trekking van vastaangesteld onderwijzeres aan 
de openbare lagere school n°. 1, door de daarbij 
betrokken autoriteiten als vanzelf sprekend 
werd aangenomen, dat er voorloopig niet aan 
een huwelijk werd gedacht ; 

dat zij op 1 Mei 1924, denzelfden dag, waarop 
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hare benoeming inging, aan de gemeente
secretarie van Capelle aan den IJssel de be
scheiden heeft opgevraagd, die benoodigd waren 
voor het voorgenomen huwelijk, hetwelk op 
21 Mei 1924 is voltrokken; 

dat, na een door L. M. van Hoeve-Leijs 
tegen het Raadsbesluit van 15 Mei 1924 bij 
Gedeputeerde Staten van Zuidholland ingesteld 
beroep, dit college bij besluit van 3 September 
1924 het bestreden besluit heeft bevestigd; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
L. M. van Hoeve- Leijs bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat het Raadsbesluit 
niet steunt op de wet, en met de Lager-onder
wijswet 1920 in strijd is, daar deze wet een 
beletsel vormt om krachtens algemeenen regel 
aan eene onderwijzeres, die huwt en werkzaam 
is aan eene openbare lagere school, ontslag te 
verleenen op grond van het sluiten van een 
huwelijk ; dat zij door haar ontslag onbillijk en 
qnrechtvaardig behandeld is ; 

Overwegende, dat weliswaar de Lager-onder
wijswet 1920 zonder eenig voorbehoud onder
wijzeressen, gehuwd of niet, tot het geven van 
onderwijs in de lagere scholen toelaat en diens
volgens het enkele feit van het aangaan door 
haar van een huwelijk voor een gemeenteraad 
geene voldoende aanleiding mag zijn eene 
onderwijzeres ongevraagd te ontslaan ; 

dat het evenwel·een gemeenteraad vrij staat 
zich op het standpunt te plaatsen, dat het niet 
wenschelijk is eene onderwijzeres in vasten 
dienst te benoemen, van wie verwacht kan 
worden, dat zij weldra in het huwelijk zal 
treden; 

dat Mejuffrouw L. M. Leijs, blijkens eene 
door haar in de vergadering van Burgemeester 
en Wethouders van Capelle aan den IJssel, van 
14 Mei 1924, afgelegde verklaring, er volkomen 
mede bekend was, dat de Raad dier gemeente 
dit standpunt innam, zoodat zij door moedwillig 
haar voorgenomen huwelijk te verzwijgen, op 
14 April 1924 hare benoeming heeft verkregen, 
welke benoeming zij alleen daarom begeerde, 
om mede door het aan die betrekking verbonden 
vaste salaris het huwelijk te kunnen aangaan, 
waarvoor zij op denzelfden dag der aanvaarding 
van die betrekking, n.l. 1 Mei 1924, de benoo
digde bescheiden opvroeg, zoodat de voltrekking 
reeds op 21 Mei 1924 kon plaats vinden ; 

dat in het onderhavige geval dan ook geen 
sprake is van een ongevraagd ontslag, aan eene 
onderw\jzeres verleend wegens het enkele feit 
van het aangaan door haar van een huwelijk, 
doch wegens de onjuiste voorstelling van zaken, 
die de onderwijzeres willens en wetens bij den 
gemeenteraad heeft bestendigd gelaten, ten 
einde aldus de vaste betrekking te verkrijgen ; 

dat onder die omstandigheden het Raads
beslmt, waarbij aan L. M. van Hoeve-Le\js 
uit hare betrekking als onderwijzeres aan de 
openbare lagere school n°. 1 te Capelle aan 
den IJssel ongevraagd eervol ont,slag is verleend, 
gerechtvaardigd is, en Gedeputeerde Staten 
mitsdien dit besluit terecht hebben gehand
haafd; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van het besluit van Gede
puteerde Staten van Zuidholland, van 3 Sep
tember 1924, het daartegen ingestelde beroep 
ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 23sten Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 2 Juni 1925.) 

N°. 2275. 

LAGER ONDERWIJS 
ALGEMEEN. 

Beroep van Mevrouw L. M. van Hoeve
Leijs, in zake ongevraagd eervol ontslag 
als onderwijzeres aan de openbare 

lagere school n°. 1, te 
Capelle aan den IJssel. 

's-Gravenhage, 15 Mei 1925. 

Aan de Koningin. 
Door den Voorzitter van de Afdeeling voor 

de Geschillen van Bestuur van den Raad van 
State werd rechtstreeks in mijne handen gesteld 
het advies van de Afdeeling van dien Raad, 
van 4 Maart 1925, n°. 128, vergezeld van het 
ontwerp van een met redenen omkleed, door 
Uwe Majesteit te nemen besluit, betreffende 
het beroep, waarvan, krachtens machtiging 
van Uwe Majesteit, van 27 Januari 1925, n°. 26, 
de overweging door mij bij die Afdeeling is 
aanhangig gemaakt. 

Dit ontwerp-besluit luidt als volgt: 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

L. M. van Hoeve-Leijs, thans wonende te 
Rotterdam, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidholla.nd, van 3 September 1924, 
waarbij is bevestigd het besluit van den Raad 
van Capelle aan den IJssel, van 15 Mei 1924, 
tot het verleenen aan haar van ongevraagd 
eervol ontslag uit hare betrekking van onder
wijzeres aan de openbare lagere school n°. 1 
in die gemeente, met ingang van den dag, 
waarop zij in het huwelijk zal zijn getreden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1925, n°. 128; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Capelle aan den IJssel bij besluit van 15 Mei 
1924 heeft besloten aan de onderwijzeres aan 
de openbare lagere school n°. 1 aldaar, Laurina 
Maria Leijs, ongevraagd eervol ontslag uit hare 
betrekking te verleenen, met ingang van den 
dag, waarop zij in het huwelijk zal zijn ge
treden, daarbij overwegende, dat de onder
wijzeres, die huwt, de school behoort te ver
laten; dat L. M. Leijs bij Raadsbesluit van 
14 April 1924 met ingang van 1 Mei daaraan
volgende tot onderwijzeres in vasten dienst der 
gemeente aan de openbare lagere school n°. 1 
werd benoemd ; dat zij vóór dien tijdelijk was 
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verbonden aan de openbare lagere school n°. 2 
zijner gemeente ; 

dat gebleken is dat het voornemen tot het 
aano-aan van een huwelijk, bij de belangheb
bende reeds bestond bij haar sollicitatie voor 
de vaste betrekking aan school n°. 1 ; 

dat, na een door L. M. van Hoeve-Leijs 
tegen dit Raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten 
van Zuiäholland ingesteld beroep, dit college 
bij besluit van 3 September 1924 het bestreden 
besluit heeft bevestigd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
L. M. van Hoeve-Leijs bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat het Raadsbesluit 
niet steunt op de wet, en met de Lager-onder
wijswet 1920 in strijd is, daar deze wet een 
beletsel vormt om krachtens algemeenen regel 
aan eene onderwijzeres, die huwt en werkzaam 
is aan eene openbare lagere school, ontslag te 
verleenen op grond van het sluiten van een 
huwelijk; dat zij door haar ontslag onbillijk en 
onrechtvaardig behandeld is ; 

Overwegende, dat de Lager-onderwijswet 
1920 zonder eenig voorbehoud onderwijzeressen, 
gehuwd of niet, tot het geven van onderwijs in 
de lagere scholen toelaat en diensvolgens het 
enkele feit van het aangaan door haar van een 
huwelijk voor een e;emeenteraad geen voldoende 
aanleiding mag zrjn eene onderwijzeres onge
vraagd te ontslaan ; 

dat Gedeputeerde Staten het Raadsbesluit, 
waarbij aan L. M. van Hoeve-Leijs uit hare 
betrekking als onderwijzeres aan de openbare 
lagere school n°. 1 te Capelle aan den IJssel 
ongevraagd eervol ontslag is verleend, mitsdien 
ten onrechte hebben gehandhaafd; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland, van 3 September 1924, en het 
besluit van den Raad van Capelle aan den 
IJssel, van 15 Mei 1924, te vernietigen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit ontwerp-besluit kan ik mij niet 
vereenigen. 

Ik onderschrijf de in dit ontwerp-besluit 
opgenomen overweging, dat de Lager-onder
wijswet 1920 zonder eenig voorbehoud onder
wijzeressen, gehuwd of niet, tot het geven van 
onderwijs in de lagere scholen toelaat en diens
volgens het enkele feit van het aangaan door 
haar van een huwelijk voor een gemeenteraad 
geen voldoende aanleiding mag zijn eene onder
wijzeres ongevraagd te ontslaan. Evenwel ben 
ik van oordeel, dat in het geval van Mejuffrouw 
L. M. Lejjs, sedert gehuwd met den onderwijzer 
0. van Hoeve, te Rotterdam, de woorden uit de 
aangehaalde overweging "het enkele feit van het 
aangaan door haar van een huwelijk" misplaatst 
zijn, en niet met de toedracht der zaak overeen
stemmen. 

Uit de notulen van de vergadering van 
Burgemeester en Wethouders van Capelle aan 
den IJssel, van 14 Mei 1924, in welke vergade
ring Mejuffrouw L. M. Leijs was ontboden, 
blijkt, dat zij als tijdelijk onderwijzeres aan de 
openbare lagere school n°. 2 verloofd was met 
den onderwijzer 0. van Hoeve, terwijl blijkens 

het ambtsbericht aan den inspecteur van het 
la~er onderwijs in de inspectie Gouda door haar 
biJ de sollicitatie voor die tijdelijke betrekking 
verklaard is, dat van huwen in de eerste jaren 
geen sprake zou kunnen zijn, als liggende haar 
huwelijk in eene verre toekomst. Vandaar, dat, 
volgens dat ambtsbericht, door de daarbij 
betrokken autoriteiten, gemeentebestuur, hoofd 
der school en Rijksschooltoezicht, bij hare 
sollicitatie naar de betrekking van vast aan
gesteld onderwijzeres aan de openbare lagere 
school n°. 1, als vanzelf sprekend werd aan
genomen, dat er voorloopig niet aan een huwelijk 
werd gedacht. Mitsdien is zij bij Raadsbesluit 
van 14 April 1924 tot die betrekking benoemd, 
welke benoeming op 1 Mei 1924 inging. Op 
dienze!fden datum heeft zij aan de gemeente
secretarie van Capelle aan den IJssel de be
scheiden opgevraagd, die benoodigd waren voor 
het voorgenomen huwelijk, hetwelk op 21 Mei 
1924 is voltrokken. 

Uit bovenaangehaalde notulen der vergade
ring van 14 Mei 1924 is komen vast te staan, 
dat Mejuffrouw Leijs eenerzijds met het huwelijk 
heeft gewacht, totdat zij kon rekenen op de 
inkomsten, aan hare vaste betrekking ver
bonden, vermits de verloofden het inkomen 
van den man alléén onvoldoende voor een 
huwelijk achtten, en anderzijds, dat zij zeer wel 
inzag, dat de gemeenteraad haar op 14 April 
1924 niet tot die betrekking zou hebben be
noemd, indien zij tijdens hare sollicitatie was 
uitgekomen voor haar aanstaand huwelijk, 
zoodra zij die begeerde betrekking mocht heb
ben verkregen ; een-en-ander blijkend uit hare 
verklaring op die vergadering: ,,Men had mij, 
wanneer ik het gezegd had, niet benoemd". 

Al mag volgens de Lager-onderwijswet 1920 
het enkele feit van het aangaan van een huwelijk 
door eene onderwijzeres voor een gemeenteraad 
geene voldoende aanleiding zijn haar onge
vraagd te ontslaan, aan den anderen kant is 
een gemeenteraad vrij zich op het standpunt 
te plaatsen, dat het niet wenscheljjk is eene 
onderwijzeres in vasten dienst te benoemen, 
van wie verwacht kan worden, dat zij weldra 
in het huwelijk zal treden. Daar Mejuffrouw 
Leijs, volgens hare verklaring, er volkomen 
mede bekend was, dat de Raad der gemeente 
Capelle aan den IJssel dit standpunt innam, 
heeft zij op 14 April 1924 hare benoeming 
verkregen door moed\\illig haar voorgenomen 
huwelijk te verzwijgen, welke benoeming zij 
alleen daarom begeerde, om mede door het aan 
die betrekking verbonden vaste salaris het 
huwelijk te kunnen aangaan, waarvoor zij op 
denzelfden dag der aanvaarding van die be
trekking de benoodigde bescheiden opvroeg, 
zoodat de voltrekking reeds op 21 Mei 1924 kon 
plaats vinden. 

Met de Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur van den Raad van State ben ik het 
dan ook niet eens, dat hier sprake is van een 
ongevraagd ontslag aan eene onderwijzeres ver
leend wegens het enkele feit van het aangaan 
door haar van een huwelijk. Ofschoon de 
bewoordingen, waarin de Raad van Capelle aan 
den IJssel de overwegingen heeft ingekleed, die 
aan zijn besluit van 15 Mei 1924 voorafgaan, 
niet gelukkig zijn gekozen, blijkt zijne bedoeling 
volkomen uit de omstandigheid, dat hij zich 
vereenigde met het voorstel van Burgemeester 
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en Wethouders, hetwelk gegrond is, op de toe
dracht der zaak, zooals deze zich blijkens de 
notulen der vergadering van 14 Mei 1924, ge
houden in tegenwoordigheid der onderwijzeres, 
heeft voorgedaan. Het komt mij voor, dat 
wegens de onjuiste voorstelling van zaken, die 
de onderwijzeres willens en wetens bij den ge
meenteraad heeft bestendigd gelaten, teneinde 
aldus de vaste betrekking te verkrijgen, het 
ongevraagd verleende ontslag gerechtvaardigd 
is. 

Mitsdien ben ik van oordeel, dat met hand
having van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuidhollanii, van 3 September 1924, 
het daartegen ingesteld beroep ongegrond moet 
worden verklaard. 

Ik veroorloof mij derhalve Uwer Majesteit een 
daartoe strekkend ontwerp-besluit t er bekrach
tiging hierbij eerbiedig _aan te bieden. 

De Minister van Oniierwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

23 Mei 1925. .BESLUIT tot wijziging van het 
reglement op het verleenen van pensioenen 
en van onderstand voor ééns aan de mili
tairen van de aanvullingstroepen beneden 
den rang van onderluitenant van het 
Nederlandsch-Indische leger. S. 200. 

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

Koloniën van 18 April 1925, 8ste Afdeeling, 
no. 29; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
5 Mei 1925, no. 36) ; . 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Mei 1925, 8ste Afdee
ling, n°. 77 ; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Het r eglement op het verleenen 

van pensioenen en van onderstanden voor 
ééns aan de militairen van de aanvullings
troepen beneden den rang van onderluitenant 
van het Nederlandsch-Indische leger, opnieuw 
vastgesteld bij punt III van artikel 1 van Ons 
besluit van 4 December 1919, n°. 66 (Neder
landsch Staatsblad n°. 801, Iniiisch Staatsblad 
1920, n°. 65), zooals dat sedert is ~ewijzigd en 
aangevuld, laatstelijk bij Ons t>esluit van 
10 Januari 1921, n°. 101 (Nederlandsch St,aats
blad n°. 9, Iniiisch Staatsblad n°. 241), wordt 
nader als volgt gewijzigd : 

1°. Punt 6 van artikel 1 wordt gelezen: 
"6°. als de militair, die niet valt in de 

termen van een der voorafgaande bepalingen, 
den dienst verlaten moet wegens onbekwaam
heid of ongeschiktheid om in den verkregen 
rang of stand bij de Nederlandsch-Indische 
landmacht te dienen, of wegens het eindigen 
van een verband, welks vernieuwing is ge
weigerd om andere redenen dan wegens wan
gedrag, handelingen of gedragingen, die de 
tucht ondermijnen, onzedelijkheid of verre
gaande nalatigheid in de vervulling der dienst
plichten, een en ander mits de belanghebbende 
tevens een diensttijd van ten minste twintig 
dienstjaren kunne doen gelden ;" 

2°. Van artikel 6, § 1, wordt punt a gelezen : 

,,a. in geval van ontslag wegens wangedrag, 
handelingen of gedragingen, die de tucht onder
mijnen, onzedelijkheid of verregaande nalatig
heid in de vervulling der dienstplichten;" 

3°. in artikel 10, § 5 - zooals deze :r.aragraaf 
is genummerd ingevolge het KoninkliJk besluit 
van 10 Januari 1921, n°. 101 (Nederlandsch 
Staatsblad no. 9, Iniiisch Staatsblad n°. 241) -
wordt voor: 

,,§ 5 hiervoren" gelezen : ,,§ 4 hiervoren" ; 
in artikel 21, § 7 voor ,,§§ 4 en 5" : ,,§§ 3 en 4" 
en in artikel 23, lid 2, voor ,,§ 5" : ,,§ 4". 

2. Dit besluit treedt in werking op een 
nader door den Gouverneur-Generaal van 
Nederlandsch-lndië te bepalen tijdstip en werkt 
terug voor zooveel sub 3°. van artikel een 
aangaat tot 1 Januari 1919. 

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

Het Loo, den 23sten Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 4 Juni 1925.) 

25 Mei 1925. BESLUIT, houdende beschikking 
op het beroep van Burgemeester en Wet
houders van Woerden tegen de besluiten 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht en 
van Zuidhollanii, onderscheidenlijk van 
15 en 29 Januari 1924, tot goedkeuring 
van de Algemeene Keur van het groot
waterschap van Woerden. S. 201. 

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

Burgemeester en Wethouders van Woerden 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht en van Zuidholland, onderscheiden
lijk van 15 en 29 J anuari 1924, houdende goed
keuring van de Algemeene Keur van het groot
waterschap van Woerden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1925, n° . 72 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 20 Mei 1925, n°. 341, afdeeling 
Waterstaat A; 

Overwegende : dat bij bovengenoemde be
sluiten Gedeputeerde Staten van Utrecht en 
van Zuidholland hebben ~oedgekeurd de door 
de Vereenigde Vergaderrng van het groot
Waterschap op 25 October 1923 vastgestelde 
Algemeene Keur van dit waterschap, waarvan 
artikel 50 luidt als volgt : 

,,Onverminderd het bepaalde bij de verorde
ning op het bouwen en planten in de nabijheid 
van in de provincie Utrecht gelegen windmolens, 
dienende tot het uitmalen van water, voor 
zoover deze onder beheer staan van waterschap
pen, is het verboden binnen den afstand van 
300 M. van eenigen windwatermolen te bouwen, 
te planten, schelven, hooibergen, of iets anders 
te hebben of te stellen, dat de windvang des 
molens zoude kunnen belemmeren" ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Woer
den zich in beroep tegen de in artikel 50 vervatte 
verbod bepaling richten, daarbij aanvoerende 
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dat dit artikel 50, regelende het windrecht voor 
de gemeente Woerden, ernstig de uitbreiding 
der stad belemmert ; dat toch nabij de van der 
Valk-Boumanlaan geplaatst is de windmotor 
van den polder Middelland ; dat, indien binnen 
een straal van 300 M. van dien molen niet 
gebouwd mag worden, een gedeelte van boven
genoemde laan onbebouwd moet blijven en 
dientengevolge de uitbreiding aan die z\jde der 
stad onmogelijk wordt gemaakt ; dat weliswaar 
wordt aangevoerd, dat, indien eene aanvrage 
tot bouwen zou worden afgewezen, in beroep 
kan worden gegaan krachtens artikel 18 der 
Keurenwet, doch dat dit in dit geval niet zal 
baten, omdat niemand dat bouwterrein zal 
koopen, zoolang niet, definitief vaststaat, dat, 
en hoe hoog er op gebouwd mag worden ; dat 
toch, indien iemand bouwen wil, hij terstond 
de beschikking over het terrein zal wenschen 
en niet wil wachten, totdat eene beslissing in 
hooger beroep'- welke misschien maanden kan 
uitblijven - afkomt ; dat verder het argument 
als zou stadsuitbreiding niet aan den kant der 
van der Valk-Boumanlaan te zoeken zijn, 
door de praktijk gelogenstraft wordt, daar 
reeds een drietal l?erceelen zijn gebouwd en voor 
wederom een drietal grond verkocht is ; dat 
ook te berde gebracht is, dat de gemeente de 
perceelen zou kunnen doen bebouwen, indien 
zij zorgt, dat electrisch kan worden gemalen ; 
dat dit echter eene uitgave van f 1000, ongeacht 
het jaarlijksch stroomverbruik en onderhoud, 
veroorzaakt, welke uitgaaf - gezien de resul
taten der proeven inzake windsnelheid, ge
nomen door den heer S. Lako en vermeld in 
,,de Mededeelingen van de Rijks-Hoogere-Land
tuin- en boschbouwschool en van de daaraan 
verbonden instituten" - geheel onnoodig zou 
zijn; 

Overwegende : dat de polder Middelland in 
vroeger jaren, tot 1904, steeds bemalen werd 
door een windwatermolen, en in verband daar
mede van oudsher op de gronden in den omtrek 
van dien windmolen de in de Keur van het 
groot-waterschap van Woerden omschreven last 
rustte, volgens welke het was verboden binnen 
den afstand van 300 M. van eenigen wind
watermolen te bouwen, te planten, schelven, 
hooibergen of iets anders te stellen, dat den 
windvang des molens zoude kunnen belem
meren; 

dat in 1904 de bedoelde windwatermolen 
plaats maakte voor een gasmotor, welke toe
stand voortduurde tot 1919, in welk jaar de 
gasmotor weder werd vervangen door een 
windmotor; 

dat derhalve van 1904 tot 1919 een verbod 
als bovenaangehaald in de Keur van het groot
waterschap wel bleef voorkomen, doch dat 
verbod ten aanzien van den polder Middelland 
wegens de afwezigheid van een windmolen 
geene toepassing kon vinden, met het gevolg 
dat de bebouwde kom van Woerden zich tot 
binnen een straal van 300 M. van den voorma
ligen windmolen heeft kunnen uitbreiden ; 

dat bij de mede bovenaangehaalde, door het 
appelleerend college bestreden bepaling van de 
op 25 October 1923 vastgestelde nieuwe Keur 
van het grootwaterschap de oude verbods
bepaling nog is verscherpt door inlassching aan 
het slot van het voorschrift van de woorden : 
"te hebben", ten einde aldus niet slechts in de 

toekomst uit te voeren bouwwerken enz., welke 
den windvang van den windmotor zouden 
kunnen schaden, te keeren, doch ook zoodanigen 
reeds bestaanden opstal enz. te kunnen doen 
opruimen; 

Overwegende : dat ter beslissing van het 
beroep de belangen van de gemeente Woerden 
bij eene uitbreiding der bebouwing in de richting 
van het gemaal van den polder Middelland en 
die van het grootwaterschap van Woerden en 
den polder Middelland bij een onbelemmerden 
windvang van den windmotor van laatst
genoemde instelling tegen elkander dienen te 
worden afgewogen ; 

Overwegende dienaangaande, dat blijkens de 
stukken de uitbreiding van de bebouwde kom 
van Woerden te bedoelder plaatse ook thans, 
d. i. na 1919, geenszins denkbeeldig genoemd 
kan worden, wat o. m. daaruit blijkt, dat het 
bestuur der Hoogere Burgerschool voor Woerden 
en omstreken zijn nieuwe schoolgebouw na 1920 
gebouwd heeft aan de van der Valk-Bouman
laan, welke laan voor een deel is gelegen binnen 
den straal van 300 M. van den windmotor ; 

dat van de zijde van de gemeente Woerden 
terecht niet bruikbaar wordt geacht de door het 
bestuur van den polder Middelland geopperde 
oplossing der moeilijkheid, n.l. om het verbod 
tot een straal van 180 M. terug te brengen, 
indien voor de verdere 120 M. niet hooger 
wordt gebouwd dan 5.25 M. + N.A.P. en de 
windmotortoren op kosten der gemeente met 
2 M. wordt verhoogd, - en wel, aangezien het 
hier betreft bouwterrein en de koopers van 
dien grond allicht niet gehouden zullen willen 
zijn aan een hoogte van slechts 5.25 M. ; 

Overwegende, dat bij afweging tegen elk
ander van de in conflict zijnde belangen van 
partijen de . vraag, of de belangen van de ge-

. meen te Woerden bij eene uitbreiding van hare 
bebouwing in de richting van het bedoelde 
gemaal niet reeds door een toepassing van de 
verbodsbepaling, zooals die voór de jongste 
wijziging der Keur reeds bestond, in tegen
woordige omstandigheden te veel in het gedrang 
zouden komen, in het midden kan worden 
gelaten, doch dat in elk geval moet worden 
aangenomen, dat de onderwerpelijke verbods
bepaling, zooals zij thans, na de jongste wijziging 
der Keur, luidt, voor de instandhouding van de 
bebouwde kom der gemeente Woerden dermate 
schadelijk is, dat zij niet behoort te worden 
opgelegd; 

Gezien de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
no. 139); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
· met gegrondverklaring van het beroep de 

bestreden besluiten van de Gedeputeerde Staten 
van Utrecht en van Zuidholland te vernietigen. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk met het 
rapport van Onzen Minister voornoemd in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State, Afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Het Loo, den 25sten Mei 1925. 
WILHELI\HNA. 

De Minister van Waterstaat, 
G. J. VAN SwAAY. 

( Uitgeg. 25 Juni 1925.) 
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MINISTERIE VAN 
WATERSTAAT. 

N°. 341. 

Afdeeling 
WATERSTAAT A. 

's-Gravenhage, den 30sten Mei 1925. 
Aan de Koningin. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majes
teit hierbij voor te leggen het advies van den 
Raad van State, Afdeeling voor de Gescrullen 
van Bestuur, inzake het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en Wethouders van Woerden 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht en van Zuidhollanà, onderscheiden
lijk van 15 en 29 Januari 1924, houdende 
goedkeuring van de Algemeene Keur van het 
groot-waterschap van Woerden. 

Op de gronden, neergelegd in het hiervolgend 
ontwerp-besluit is de Afdeeling van oordeel, 
dat het beroep ongegrond is. 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld ,door 
Burgemeester en Wethouders van Woerden 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht en van Zuidholland, onderscheiden
lijk van 15 en 29 Januari 1924, houdende goed
keuring van de algemeene keur van het groot
waterschap van Woerden ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1925, n°. 72; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende, dat bij bovengenoemde be
sluiten van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
en van Zuidholland hebben goedgekeurd de 
door de Vereenigde Vergadering van het 
Groot-Waterschap op 25 October 1923 vast
gestelde Algemeene Keur van dit waterschap, 
waarvan artikel 50 luidt als volgt : 

,,Onverminderd het bepaalde bij de veror
dening op het bouwen en planten in de nabij
heid van in de provincie Utrecht gelegen wind
molens, dienende tot het uitmalen van water, 
voor zoover deze onder beheer staan van 
waterschappen, is het verboden binnen den 
afstand van 300 Meter van eenigen wi,ndwater
molen te bouwen, te planten, schelven, hooi
bergen, of iets anders te hebben of te stellen, 
dat de windvang des molens zoude kunnen 
belemmeren ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Woer
den zich in beroep tegen de in artikel 50 ver
vatte verbodsbepaling richten, daarbij aan
voerende dat dit artikel 50, regelende het 
windrecht voor de gemeente W oerclen ernstig 
de uitbreiding der stad belemmert; dat toch 
nabij de van der Valk-Boumanlaan geplaatst 
is de windmotor van den polder Middelland ; 
dat, indien binnen een straal van 300 Meter 
van dien molen niet gebouwd mag worden, 
een gedeelte van bovengenoemde laan onbe
bouwd moet blijven en dientengevolge de uit
breiding aan die zijde der stad onmogelijk 
wordt gemaakt : dat wel is waar wordt aan
gevoerd dat indien eene aanvrage tot bouwen 
zou worden afgewezen, in beroep kan worden 
gegaan krachtens artikel 18 der Keurenwet, 
doch dat dit in dit geval niet zal baten, omdat 

niemand dat bouwterrein zal koopen, zoolang 
niet definitief vaststaat, dat, en hoe hoog er op 
gebouwd mag worden ; dat toch, indien iemand 
bouwen wil, hij t erstond de beschikking over 
het terrein zal wenschen en niet wil wachten, 
totdat een beslissing in hooger beroep - welke 
misschien maanden kan uitblijven - afkomt ; 
dat verder het argument a ls zou stadsuitbrei
ding niet aan den kant der van der Valk
Boumanlaan te zoeken zijn, door de praktijk 
gelogenstraft wordt, daar reeds een drietal 
perceelen zijn gebouwd en voor wederom een 
drietal grond verkocht is ; dat ook te berde 
gebracht is dat de gemeente de perceelen zou 
kunnen doen bebouwen, indien zij zorgt dat 
electrisch kan worden gemalen ; dat dit echter 
eene uitgave van f 1000, ongeacht het jaarlijksch 
stroomverbruik en onderhoud, veroorzaakt, 
welke uitgaaf - gezien de resultaten der 
proeven inzake windsnelheid genomen door 
oen heer S. Lako en vermeld in "de Mede
deelingen van de Rijks Hoogere Land- tuin- en 
boschbouwschool en van de daaraan verbonden 
instituten", - geheel onnoodig zou zijn; 

Overwegende dat het in artikel 50 der keur 
vervatte verbod om binnen den afstand van 
300 M. van eenigen windwatermolen te bouwen, 
te planten, schelven, hooibergen of iets anders 
te hebben of te stellen, dat de windvang des 
molens zoude kunnen belemmeren, in het belang 
van eene goede bemaling van den polder nood
zakelijk is te achten, en het verbod voor de 
belangen van de gemeente Woerden niet der
mate schadelijk is dat het niet kan worden 
opgelegd; 

Overwegende wijders, dat eigendomsaan
spraken van anderen op de door artikel 50 der 
keur getroffen gronden niet te kort kunnen doen 
aan de bevoegdheid van het waterschaps
bestuur om in het huishoudelijk belang van 
het waterschap verordeningen als bovenbedoeld 
vast t.e stellen ; 

Gezien de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De ll!inister van Waterstaat," 

In deze zaak is een afzonderlijk advies uit
gebracht door de Staatsraden Cort van der 
Linden en Baron van Hugenpoth tot Aerdt, 
hetwelk luidt als volgt: 

,,Aan de Koningin . 

's-Gravenhage, 4 Maart 1925. 
De ondergeteekenden zich niet kunnende 

vereenigen met het advies der Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur, hebben de eer 
Uwer Majesteit een ontwerp-besluit voor te 
dragen, waarin de gronden voor hun afwijkend 
oordeel zijn neergelegd. 

Zij veroorlooven zich Uwer Majesteit ten 
overvloede er op te wijzen, dat de consequentie 
van het besluit door de Afdeeling aan Uwe 
Majesteit voorgedragen er toe zou leiden dat 
een polderbestuur gerechtigd zou zijn door het 
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plaatsen van een windmolen in de nabijheid 
van eene bebouwde stadswijk talrijke woningen 
zonder eenige schadeloosstelling onbruikbaar 
te maken en tot afbraak te dwingen. Het 
komt hun voor dat reeds dergelijke consequentie 
de onhoudbaarheid van de stelling der Afdeeling 
voldoende aantoont. Indien het huishoudelijk 
belang van den polder de opruiming van met 
den grond verbonden opstanden dringend 
eischt, zal de polder zich door onteigening de 
beschikking kunnen verzekeren. 

De ondergeteekenden wijzen er voorts op dat 
artikel 626 Bur~erlijk Wetboek den eigendom 
waarborgt voor hetgeen op en in den grond i~. 

Zij veroorloven zich derhalve Uwer Majesteit 
bijgaand concept-besluit ter bekrachtiging aan 
te bieden . 

De Leden van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur, 

(get.) CORT VAN DER LINDEN. 
V. H UGENPOTH TOT AERDT". 

In aansluiting aan dit advies is door de 
genoemde Staatsraden een afzonderlijk ontwerp
besluit opgemaakt, dat van den volgenden 
inhoud is: 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Burgemeester en Wethouders van Woerden 
tegen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht en van Zuidholland, onderscheiden
lijk van 15 en 29 Januari 1924, houdende 
goedkeuring van de algemeene keur van het 
groot-waterschap van Woerden; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
4 Maart 1925, n°. 72 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 

Overwegende : dat bij bovengenoemde be
sluiten Gedeputeerde Staten van Utrecht en 
van Zuidholland hebben goedgekeurd de door 
de Vereenigde Vergadering van het Groot
Waterschap op 25 October 1923 vastgestelde 
Algemeene K eur van dit waterschap, waarvan 
artikel 50 luidt als volgt : 

,, Onverminderd het bepaalde bij de verorde
ning op het bouwen en planten in de nabijheid 
van in de provincie Utrecht gelegen windmolens, 
dienende tot het uitmalen van water, voor zoo ver 
deze onder beheer staan van waterschappen, 
is het verboden binnen den afstand van 300 M. 
van eenigen windwatermolen te bouwen, te 
planten, schelven, hooibergen, of iets anders 
te hebben of te stellen, dat de windvang des 
molens zoude kunnen belemmeren" ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Woer
den zich in beroep tegen de in artikel 50 ver
vatte verbodsbepaling richten, daarbij aan
voerende dat dit artikel 50, regelende het 
windrecht voor de gemeente Woerden ernstig 
de uitbreiding der stad belemmert ; dat toch 
nabij de van der Valk-Boumanlaan geplaatst 
is de windmotor van den polder Middelland ; 
dat, indien binnen een straal van 300 M. van 
dien molen niet gebouwd mag worden, een 
gedeelte van bovengenoemde laan onbebouwd 
moet blijven en dientengevolge de uitbreiding 
aan die zijde der stad onmogelijk wordt, ge
maakt ; dat wel is waar wordt aangevoerd dat 
indien eene aanvrage tot bouwen zou worden 
afgewezen, in beroep kan worden gegaan 

krachtens artikel 18 der K eurenwet, doch dat 
dit in dit geval niet zal baten, omdat niemand 
dat bouwterrein zal koopen, zoolang niet 
definitief vast staat, dat, en hoe hoog er op 
gebouwd mag worden ; dat toch, indien iemand 
bouwen wil, hij terstond de beschikking over 
het terrein zal wenschen en niet wil wachten, 
totdat eene beslissing in hooger beroep - welke 
misschien maanden kan uitblijven - afkomt ; 
dat verder het argument als zou stadsuitbreiding 
niet aan den kant der van der Valk-Bouman
laan te zoeken zijn, door de praktijk gelogen
straft wordt, daar reeds een drietal perceelen 
zijn gebouwd en voor wederom een drietal 
grond verkocht is ; dat ook te berde gebracht 
is, dat de gemeente de perceelen zou kunnen 
doen bebouwen, indien hij zorgt, dat electrisch 
kan worden gemalen; dat dit echter eene uit
gave van f 1000, ongeacht het jaarlijksch 
stroomverbruik en onderhoud, veroorzaakt, 
welke uitgaaf - gezien de resultaten der 
proeven inzake windsnelheid genomen door 
den heer S. Lako en vermeld in "de Mede
deelingen van de Rijks-Hoogere-Land-tuin- en 
boschbouwschool en van de daaraan verbonden 
instituten" - geheel onnoodig zou zijn ; 

Overwegende : dat artikel 625 Burgerlijk 
Wetboek den eigenaar het vrij genot v9,n zijne 
zaak waarborgt, mits hij er geen gebruik van 
make, strijdende tegen de wetten of de openbare 
verordeningen, daargesteld door zoodanige 
macht, die daartoe volgens de Grondwet de 
bevoegdheid heeft en behoudens de onteigening 
ten algemeenen nutte ; 

dat alzoo volgens dit artikel het genot door 
de bevoegde macht mag worden beperkt doch 
deze beperking niet insluit de be"l'oegdheid tot 
opheffing of vernietiging van den eigendom ; 

Overwegende dat ook de Grondwet onder
scheidt tusschen beperking en vernietiging of 
onbruikbaarmaking van den eigendom ; 

dat immers de Grondwet beperking van den 
eigendom vrijlaat en daarentegen, terwijl 
krachtens artikel 152 Grondwet en de Ont
eigeningswet ontzetting uit den eigendom 
medebrengt overdracht van eigendom, artikel 
153 Grondwet vernietiging of onbruikbaar
making van eigendom in het algemeen belang 
alleen toelaat tegen schadeloosstelling tenzij 
de wet het tegendeel bepaalt ; 

dat nu wel artikel V der additioneele artikelen 
bepaalt dat het eerste lid van artikel 153 buiten 
toepassing blijft totdat de wettelijke regeling, 
in dat artikel genoemd, zal zijn in werking 
getreden maar niettemin uit dat artikel blijkt 
dat de Grondwet onderscheidt tnsschen beper
king en vernietiging of onbruikbaarmaking van 
eigendom; 

dat derhalve krachtens artikel 153 Grondwet 
vernietiging of onbruikbaarmaking van eigen
dom alleen door eene wet kan worden bevolen 
of toegestaan ; 

Overwegende: dat artikel 193 Grondwet den 
besturen van waterschappen, veenschappen en 
veenpolders de bevoegdheid verleent volgens 
regels door de wet te stellen in het huishoudelijk 
belang van die instellingen verordeningen te 
maken maar dat van eene afwijking van arti
kel 625 Burgerlijk Wetboek geen sprake is; 

dat dan ook de wet van 20 Juli 1895 (Staats
blad n°. 139) ter uitvoering van het toenmalige 
artikel 191 Grondwet (thans 193) er in artikel 3 
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uitdrukkelijk bepaalt dat, de verorderungen 
geen bepalingen mogen inhouden omtrent 
punten waaromtrent bij eene wet, een alge
meenen maatregel van bestuur, een provinciale 
verorderung of het reglement der instelling is 
voorzien; 

Overwegende : dat derhalve de bepaling der 
verordening welke het hebben ook van bestaan
de opstanden verbiedt, waardoor niet eene 
beperking van het genot van den eigenaar 
wordt voorgeschreven, maar de algeheele op
heffing van den eigendom wordt mogel~jk 
gemaakt, in strijd is met de wet en niet voor 
goedkeuring vatbaar is ; 

Gezien de wet van 20 Juli 1895 (Staatsblad 
n°. 139); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden besluiten van Gedeputeerde 

Staten te vernietigen. 
Onze Minister van Waterstaat is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

, den 
De Minister van Waterstaat," 

Blijkens dit ontwerp-besluit zijn de ge
noemde Staatsraden, in afwijking van het 
gevoelen van de meerderheid der Afdeeling, 
van oordeel, dat de bestreden bepaling in strijd 
is met de wet en niet voor goedkeuring vatbaar 
is. 

Met de conclusie van het door Mr. Cort van 
der Linden en Mr. Dr. Baron van Hugenpoth 
tot Aerdt overgelegde ontwerp-besluit, dat het 
beroep gegrond moet worden geacht, instem
mende, ben ik niettemin van meening, dat tot 
die gevolgtrekking op andere gronden moet 
worden besloten. 

Zonder twijfel behoort naar mijne meening 
het hooger toezicht aan de vra.ag, of de door de 
lagere cor;r,>oratie ontworpen verordening wel 
noodzakelijk en billijk mag heeten, te doen 
voorafgaan deze andere vraag, of die verorde
ning wettig kan worden geacht. Nu is mijns 
inziens van strijd met de wet in het onderhavige 
geval geen sprake. 

Het betreft in casu een belangen-conflict 
tusschen de gemeente Woerden, welke gebaat 
schijnt door eene uitbreiding van hare bebouwde 
kom in de richting van het gemaal van den in 
het groot-waterschap van Woerden gelegen 
polder Middelland en het genoemde waterschap, 
welke laatste instelling den windvang van be
doeld gemaal, zijnde een windmotor, meent te 
moeten beschermen door instandhouding en 
zelfs verscherping van het tot dusver in de 
algemeene keur van het groot-waterschap voor
komend verbod om binnen zekeren afstand 
eenige(n) opstal of beplanting te hebben of te 
stellen, welke dien windvang zoude kunnen 
belemmeren, 

Het ontwerp-besluit der Staatsraden Cort 
van der Linden en Baron van Hugenpoth tot 
Aerdt laat de verbodsbepaling, zooals die vóór 
de jongste wijziging der keur reeds bestond, 
geheel buiten beschouwing en richt zich uit
sluitend tegen de bedoelde verscherping van 
het oude voorschrift, krachtens welke niet 
meer, als voorheen, slechts in de toekomst uit 
te voeren bouwwerken enz., welke den wind
vang van den windmotor zouden kunnen 

schaden, worden tegengegaan, doch ook reeds 
bestaande opstal enz. zal kunnen worden op
geruimd, H et bedoelde ontwerp-besluit acht 
zoodarug verbod in strijd o, a. met artikel 625 
B. W . en wel omdat in casu door de bepaling, 
welke het hebben ook van bestaande opstanden 
verbiedt "de algeheele __ opheffing ,;van den 
eigendom wordt mogelgk gemaakt , terWIJl 
volgens de meening der Staatsraden genoemd 
artikel wel toelaat dat de eigendom door de 
bevoegde macht wordt beperkt, maar niet dat 
door die macht tot opheffing of vernietiging 
van den eigendom wordt overgegaan. 

Het is duidelijk, dat feiteliJk hiermedP, al 
wordt dit niet met zooveel woorden vermeld, 
kennelijk op voetspoor van des Hoogen Raads 
veelbestreden opvatting omtrent genoemd 
artikel 625 B. W. in verband met de vraag 
aangaande de bevoegdheid van den ~emeente
raad om bij zijne verordeningen het eigendoms
recht te beperken - door de hier aan het woord 
zijnde Staatsraden in artikel 625 B. W . een 
grensaanduiding wordt gezien van verordenings
bevoegdheid, in casu van die van waterschaps
besturen, Dat deze opvatting - de nood
zakelijke consequentie van de beschouwing der 
Staatsraden - niet kan worden aanvaard, 
behoeft m. i . nauwelijks betoog, Hoe dit 
artikel, dat, van eigendom slechts een definitie 
willende geven, van beperking van eigendom 
niet rept, dusdanige bevoegdheidsbeperking 
zoude inhouden, kan ik niet inzien. 

Immers ligt het voor de hand de zinsnede van 
artikel 625 B. W. : ,,mits men er geen gebruik 
van make, strijdende tegen de wett,en of de 
openbare verordeningen, enz." te beschouwen 
als eene bloote herinnering aan het feit, dat niet 
het B.W. alléén richtsnoer voor des eigenaars 
gedragingen is . 

Voort's: niet in het Burgerlijk Wetboek ver
wacht men de begrenzing van aan publiek
rechtelijke lichamen toegekende verordenings
bevoegdheid, Voor het onderhavige geval is 
deze te zoeken bepaaldelijk in artikel 193 der 
Grondwet en in de Keurenwet, in verband met 
de artikelen 152 en 153 der Grondwet, het 
laatste onder voorbehoud van het bepaalde bij 
artikel V der additioneele bepalingen van de 
Grondwet. 

Nu zou uit het eerste lid van artikel 153 der 
Grondwet kunnen worden afgeleid, dat de 
opvatting, volgens welke thans op grond van 
verordeningen, ook van lagere besturen, eigen
dom kan worden vernietigd of onbruikbaar 
gemaakt, in dat voorschrift niet steun vindt. 
Hoe dan ook voor het tegenwoordige uit dit 
artikel 153 der Grondwet de opvatting zou 
kunnen voortvloeien, dat vernietiging of on
bruikbaarmaking van eigendom alleen door 
eene wet kan worden bevolen of toegestaan en 
dat het waterschapsbestuur bij zijne verorde
ning niet het gebruik van den ei$endom zou 
mogen opheffen, ;s mij niet duideliJk. Hieruit 
blijkt dus, dat ik van oordeel ben, dat, voor 
zoover het bestreden ontwerp-besluit zich 
mede beroept op artikel 153 der Grond wet, 
dit ten onreC'hte geschiedt. 

Het is na het vorenstaande welhaast over
bodig nog op te merken, dat voor een begrenzing 
van de verordeningsbevoegdheid van het 
waterschapsbestuur met betrekking tot den 
eigendom, zoo in 't algemeen als in 'tonder-
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havige geval, een beroep op artikel 625 van 
het B.W. niet kan worden aanvaard en dat 
van strijd met de wet in casu naar mtine meening 
niet kan worden gesproken. Veeleer schijnt 
naar de wet de eigendom door de betrekkelijke 
publiekrechtel,jke lichamen te kunnen worden 
georganiseerd naar eigen inzicht. Een geheel 
andere vraag is echter, of een dergelijke ver 
reikende aantasting op gronden, aan het algemeen 
belang ontleend, kan worden gebillijkt. vraag, 
welke in elk bijzonder geval zal moeten worden 
beantwoord, en welke naar mijne meening ook 
juist in het onderwerpelijke geval onder de 
oogen zal behooren te worden gezien. 

Gelijk boven reeds is aangegev:m, betreft 
het in dit geval een strijd tusschen belangen 
van de gemeente Woerden, welke verband houden 
met de wenschelijkheid van de uitbreiding der 
bebouwing, eenerzijds en de waterstaatsbelan
gen van den polder Middellantl en het groot
watf>r cha.P van Woerden anderzijds. Deze in 
conflict ziJnde belangen, zullen dus naar mijne 
meening tegen elkander behooren te worden 
afgewogen. Het is op grond van deze belangen
waardeering, dat ik ten slotte van meening 
ben, dat, in de omstandigheden van het geval de 
belangen van de gemeente Woerden door hand
having van de onderwerpelijke verbodsbepaling 
der Keur van het waterschap, zooals dat 
voorschrift na de jongste ,vijziging der Keur 
luidt, te veel in het gedrang zouden komen. 

Uit het bovenstaande blijkt tevens, dat en 
waarom ik mede niet kan instemmen met het 
door'de Afdeeling voori;edragen ontwerp-besluit. 

In overeenstemming met het vorenstaande 
is een nieuw ontwerp-besluit opgemaakt, dat 
Uwer Majesteit hierbij zeer eerbiedig ter be
krachtiging wordt aangeboden. 

De Minister van Waterstaat, 
G. J. VAN SWAAY. 

25 Jfei 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Stond het bekl. als waarnemend Burge

meester vrij op den spoorweg te loopen ? 
Vervanging van den Burgemeester; art. 77 
Gemeentewet. 

Hooger beroep ingesteld zoowel door den 
Ambtenaar 0 . M. als door zijn plaats
vervanger. 

Geen schending van art . 169 Sv. 
(Spoorwegwet art. 43.) 

Mrs. Fentener v. Vlissingen, Segers, Hesse, 
Taverne, Kirberger. 

A. L . enz., requirant van cassatie tegen een 
arrest van het, Gerechtshof te Arnhem van 
5 Maart 1925, waarbij in hoog<'r beroep - na 
verwijzing rler zaak naar genoemd Hof bij 
's Hoogen Raads arrest van 5 Januari 1925 
(N. J. 1925 blz. 335, Red.\ - met vernietiging 
van een door het Kantongerecht te Goor op 
8 Juli 1924 gedane uitspraak, requirant, onder 
aanhaling van de artikelen 43 en 63 der wet 
van 9 April 1875, S. n°. 67, 253, 9° Sv., is 
schuldig verklaard aan "het buiten toestemming 
van de bestuurders van den dienst of van hem, 
wien dit door de bestuurders is opgedragen, op 
den spoorweg loopen, terwijl hem dit niet uit den 
aard zijner betrekking vrijstaat", met bepaling 
dat ten deze, wegens de geringe beteekenis van 

het bewezen verklaarde feit, geen straf zal 
worden toegepast ; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne ; 
Gelet op de memorie van casRatie, waarbij 

de requi1·ant de navolgende grieven hee~ aap
gevoerd en toegelicht : 

1 °. dat hij als waarnemend burgemeester 
gerechtigd was tot de handeling, waaraan hij 
is schuldig vi,rklaard en daartoe zelfs, krachtens 
artikel 2 der Begrafeniswet, als zoodanig was 
verplicht; 

2°. dat hem in strijd met artikel 255 Sv. 
twee exploiten, houdende aanzegging van hooger 
beroep, zijn beteekend; 

3°. dat hem, ter terechtzitting van het Hof, 
geweigerd is verschillende vragen tp stellen 
aan getuigen ; 

4°. dat het Hof geen rekening heeft ge
houden met zijn verweer dat hij, de handeling 
vP.rrichtende, waaraan hij nu schuldig is be
vonden, ni et anders heeft gedaan dan het bevel 
opvolgen van den kapitein der Marechaussee, 
die hem zeide dat zijn, requirants, aanwezigheid 
niet meer noodig was en dat bij weer terug moest 
gaan, hetgeen niet anders kon geschiedP-n dan 
over den spoorweg, daar het bewuste stuk 
bouwland, waar de opgraving plaats vond, niet 
is te bereiken langs openbare wegen en voet
paden; 

0 . dat bij het bestreden arrest bewezen is 
vreklaard - met qualificatie als voormeld -
dat requirant den 26sten Mei 1924 des na
middags 2½ uur te Goor, zonder dat hem zulks 
uit den aard zijner betrekking vrij stonrl, buiten 
toestemming van do bestuurders van den dienst 
of van hem, wien dit door de bestuurders is 
opgedragen, heeft geloopen over den spoorweg 
van Goor naar Delden ; 

0. dat het Hof, na.ar aanleiding van requirants 
verweer, dat hij aan zijne betrekking van waar
nemend burgemeester het recht ontleende om 
over den spoorweg te loopeu ten einde zich te 
begeven OJ?, een stuk bouwland, waar men bezig 
was een bjk op te graven, heeft overwogen: 
dat artikel 77 der Gemeentewet bepaalt. dat bij 
ony.esteldheid, afwezigheid of ontstentenis van 
den burgemeester, hij wordt vervangen enz. en 
het Hof van nordeel is, dat die vervarnring 
alleen met rf'cht ,kan geschieden, nadat gebl~en 
is, dat een of meer van die drie omstandigheden 
zich voordoen; dat in het onderhavige geval 
daarvan, voordat beklaagde zich langs en over 
den spoorweg naar de bewuste kuil begaf, hem 
niet alleen niets was gebleken, doch het tegen
deel voor hem zeer aannemelijk moest zijn 
geweest, omdat hij wist, dat in den voormiddag 
van dien dag de burgemeester r eeds bij de op
graving tegenwoordig was gewee~t en althans 
in dit geval voor den waarnemenden burge
meester geen recht bestond om als zijn ver
vanger op te treden, tenzij hij 's namiddags 
gegronde redenen had bekomen om diens 
ongesteldheid, afwezigheid of ontstentenis te 
kunnen aannemen ; dat dus dit verweer van 
beklaagde moet worden verworpen en daarmede 
tevens vervalt zijn beroep op eventueele bu rge
meesterlijke plichten, voortvloeienrle uit de 
wet op het begraven van lijken, welke op hem 
zouden hebben gerust ; 
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dat het Hof, voorzoover thans nog van 
belang, voorts nog heeft overwogen : 

dat de beklaagde nog meende dat het Open
baar MinistE'rie niet-ontvankelijk waa in het 
hooger beroep, omdat dit zoowel namens den 
Ambtenaar Openbaar Ministerie persoonlijk, 
als namP.ns zijn plaatsvervanger aan hem, 
beklaag:de, was beteekend, doch het niet is in 
te zien~ waarom het beroep van den eerRti;e
noemd e niet-ontvankelijk zou kunnen woroen 
door een overbodig ingesteld beroep door den 
plaatsvervanger ; dat eerstbedoeld beroep aan 
de wettelijke verciscbten voldoet ; 

dat beklaagde's beroep op het niet aanwezig 
zijn van een openbaren weg of een openbaar 
voetpad, toegang gevende tot de plaats der 
opgraving, vervalt, wanneer men, zooals het 
Hof op bovenstaande gronden doet, aanneemt, 
dat beklaagde geen recht had bij de opgraving 
als waarnemend burgemeester op te treden ; 

0. nu betreffende de door requirant in cas
satie aangevoerde grieven : 

dat het Hof, b~j hetgeen het, blijkens de hier
voren opgenomen overweging, als feitelijk vast
staande aannam, op juiste gronden requirants 
beroep op zijn waarnemend burgemeesterschap 
en de op hem, krachtens de wet op het be
graven van lijken, rustende plichten, heeft 
verworpen, t erwijl de Hooge Raad zich even
zeer vereenigt met de wijze, waarop het Hof 
requirants, op artikel 255 Sv. · betrekking 
hebbend verweer, heeft ter zijde gesteld; 

dat de bewering betreffende het voldoen 
door requirant aan een hem door den kapitein 
der marechaussee gedaan bevel, in het bestreden 
arrest geen feitelijken grondslag vindt ; dat 
voorts wel in het proces-verbaal der terecht
zitting van het Hof is vermeld, dat requirant 
nog eenige vragen formuleert om aan den 
getuige van der Stadt te doen, welke het Hof, 
als niet ter zake dienende, weigert te stellen, 
doch daardoor de wet, met name artikel 16!) Sv. 
niet is geschonden ; 

dat ten slotte, ook al zou het Hof het niet 
aanwezig zijn van een openbaren weg of een 
openbaar voetpad, toegang gevende tot de 
plaats der opgraving, als feitelijk vaststaande 
hebben aangenomen, daardoor requirants han
deling nog niet haar strafbaar karakter zou 
verliezen ; dat immers het Hof bedoeld ver
weer niet van belang acht, kennelijk omdat 
het in elk geval niet geldt voor het door requi
rant over den spoorweg loopen toen hij zich 
naar het bouwland begaf ; 

0. dat mitsdien geen der grieven tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de concl. Adv.-Gen. 
Mr. Besier.J (N. J.) 

2!1 Mei 1925. BESLUIT, houdende vaststelling 
van den dag, waarop de Tariefwet l 924 
(Staatsblad n°. 568) volledig in wflrking 
treedt. S. 202. 

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

Financiën van 20 Mei 1925, n°. 168, Invoer
rechten; 

Gezien artikel 46 der Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
De nog niet in werking getreden artikelen 

der Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) treden 
in werking met ingang van den eersten Juli 1925. 

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

Het Loo, den 26sten Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Finanoiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 28 Mei 1925.) 

27 Mei 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Al is een Raad van Arbeid blijkens de 
regeling zijner taak bij verschillende ver
zekeringswetten wel een orgaan, dat zijne 
medewerking bij d e uitvoering dier wetten 
verleent, zoo is hij daarom nog niet onder
nemer van een verzekeringsbedrijf, al was 
het alleen omdat de uitkomsten der bij de 
èetreffende wetten geregelde verzekeringen 
niet zijn ten bate en schade van de Raden 
van Arbeid. 

Terecht heeft de Raad va.n Beroep den 
opgelegden aanslag vernietigd. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Dordrecht, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen II, te Rotterdam, van 
22 Jan. 1925, in zake een aan den Raad van 
Arbeid te Dordrecht opgelegden aanslag in de 
zakelijke bedrijfsbelasting der gemeente Dord
recht over 1923 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0 ., dat bij de bestreden uitspraak de Raad 
van Beroep heeft vernietigd een aan den Raad 
van Arbeid te Dordrecht opgelegden aanslag in 
de zakelijke Bedrijfsbelasting dier gemeente 
over 1922, op grond dat genoemde Raad van 
Arbeid niet een bedrijf uitoefent, daar hij noch 
winst behaalt, noch winst maken beoogt ; 

0. dat tegen deze beslissing als middel van 
cassatie is aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
242e der Gemeentewet, en van art. 2 der Ver
ordening der gemeente Dordrecht op de Be
drijfsbelasting, door aan te nemen, dat de Raad 
van Arbeid niet uitoefent een bedrijf ; 

O. hieromtrent : 
dat volgens het in het middel aangehaalde 

art. 2, in aansluiting aan art. 242e der Gemeen
tewet, onder de verder daarin opgenomen nadere 
bepalingen aan de zakelijke belasting op het 
bedrijf zijn onderworpen ondernemingen en 
inrichtingen, welke binnen de gemeente 
Dordrecht een bedrijf uitoefenen, welke be
paling blijkens het tweede lid van genoemd 
art. 2 ook geldt voor de door publiekrechtelijke 
lichamen uitgeoefende bedrijven ; 

dat nu een Raad van Arbeid blijkens de 
regeling zijner taak bij de verschillende wetten 
wel iR een orgaan, dat zijne wedewerking ver-
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leent bij de uitvoering dier wetten, doch zijn 
taak daarmede nog niet wordt tot die van onder
nemer van een verzekeringsbedrijf, aange
nomen overigens, dat geen andere redenen er 
zich tegen verzetten ten deze het bestaan van 
een bedrijf in den zin van bovengenoemde 
wetsbepalingen aan te nemen ; 

dat immers de uitkomsten der bij de be
treffende wetten geregelde verzekeringen niet 
zijn ten bate en schade van de Raden van 
Arbeid; 

dat 's Raads beslissing derhalve niPt in strijd 
is met de in het middel aangehaalde artikelen, 
zoodat het middel niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. rn. S.) 

28 ~fei 1925. WET, houdende goedkeuring 
van een nieuwe overeenkomst van den 
Staat met de N. V. Aken-Maastrichtsche 
Spoorwegmaatschappij, betreffende de Do
maniale Mijnen. S. 203. 

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

dat het belang van den Staat medebrengt de 
overeenkomst nopens het beheer en genot der 
Domaniale Steenkolenmijnen, krachtens de wet 
van 19 Juni 1845 (Staatsblad n°. 29) met de 
Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij 
gesloten, te vervangen door een andere ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Goedkeuring wordt verleend aan de 

overeenkomst door Onzen Minister van Finan
ciën met de Naamlooze Vennootscha:r. Aken
Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij bij de, 
in afschrift aan deze wet gehechte akte gesloten, 
ter vervanging van de overeenkomst van 
4/8 April 1846, zooals deze is gewijzigd bij 
overeenkomst van 30 October 1880. 

2. De Aken-Maastrichtsche Spoorweg
Maatschappij of de Maatschappij, die krachtens 
het volgend artikel in haar plaats mocht treden, 
moet de mijnwerken leiden en exploiteeren 
overeenkomstig de wettelijke bepalingen en 
algemeene voorschrüten op dat stuk van kracht 
of nog uit te vaardigen. 

Zij is verplicht zich te gedragen na.ar de 
voorschrüten, die haar op grond daarvan door 
of vanwege Onzen Minister, onder wiens De
partement het, Mijnwezen ressorteert, gegeven 
worden. 

3. De Maatschappij is gerechtigd hare 
rechten en verplichtingen, voortspruitende uit 
de in artikel l dezer wet genoemde nieuwe over
eenkomst, mits onder goedkeuring van Onzen 
Minister van Financiën, over te dragen aan 
een nieuw op te richten maatschappij, in 
Nederland gevestigd en waarvan de meerderheid 
der bestuurders en de meerderheid van de 
commissarissen Nederlanders moeten zijn. 

4. In geval van de overdracht als in het 
vorig artikel bedoeld, wordt vrijstelling verleend 
van belastingen terzake van de liquidatie der 
bestaande maatschap,Pij en de overdracht harer 
bezittingen aan de nreuwe en van rechten van 
registratie en overschrijving van het aldus in 
de nieuwe maa,tschappij ingebracht kapitaal. 
Rechten van registratie zullen wel verschuldigd 
zijn over het verder in de nieuwe maatschappij 
te brengen kapitaal. 

5. De wet van 19 Juni 1845 (Staatsblad 

n°. 29) wordt geacht met ingang van 1 Januari 
1921 te zijn ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten Mei 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 9 Juni 1925.) 

AFSCHRIFT. 

De ondergeteekenden : 
Zijne Excellentie de Minister van Financiën, 

ten deze handelende namens den Staat der 
Nederlanden eenerzijds 

en 
de naamlooze vennootschap Aken---Maas

trichtsche Spoorweg Maatschappij, gevestigd te 
Maastricht, ten deze vertegenwoordigd door 
hare directie, daartoe gemachtigd door haren 
raad van commissarissen ter uitvoering van 
het besluit., genomen in hare algemeene ver
gadering van aanrleelhouders gehouden den 
Uden Februari 1925, zooals dit besluit is om
schreven in een aan het voor den Staat bestemde 
exemplaar dezer akte gehechte afschrift der 
notulen dier vergadering anderzijds, 

in aanmerking nemende, dat de wenschelijk
heid is gebleken de overeenkomst van 4/8 April 
1846, zooals deze is gewijzigd bij overeenkomst 
van 30 October 1880, betreffende de exploitatie 
der Domaniale Steenkolenmijnen te Kerkrade, 
door een nieuwe regeling te vervangen, 

zijn, behoudens goedkeuring biJ de wet, 
overeengekomen, dat de vermelde overeen
komst geacht wordt met ingang van 1 Januari 
1921 te zijn vervallen en te zijn vervangen door 
een overeenkomst van den volgenden inhoud : 

Art. 1. Aan en ten behoeve van de Aken-
1\faastrichtsche Spoorweg Maatschappij blijft 
afgestaan en overgedragen het beheer en genot 
der Domaniale Steenkolenmijnen te Kerkrade, 
aangewezen op de kaa,rt, vermeld in artikel 1 
der bovenvermelde overeenkomst van 4/8 April 
1846, met al de gebouwen, stoom- en andere 
werktuigen tot den dienst der mijnen behoo
rende en de rechten voor den Staat der Neder
landen betrekkelijk deze mijnen uit het grenzen
tractaat van den 16den Juni 1816 voortvloeien
de en zulks voor een tijdsduur, eindigende op 
31 December 1952. 

Deze overeenkomst zal echter na dien datum 
stilzwijgend verlengd worden, indien en zoolang 
zij niet met inachtneming van een termijn van 
twee jaren door een der partijen zal zijn opge
zegd. 

Art. 2. Na afloop dezer overeenkomst zullen 
aan den Staat kosteloos terugkeeren de hier
boven vermelde steenkolenmijnen benevens 
a,lle in 1846 tot die mijnen behoorende en tijdens 
dien terugkeer voor de mijnexploitatie gebezigde 
gronden, met de daarop staande gebouwen, de 
mijnen voor zoover alsdan nog in exploitatie in 
behoorlijken toestand, de gronden en gebouwen, 
voor zoover deze alsdan nog voor de mijn
exploitatie worden aangewend in behoorlijken 
staat van onderhoud. 

Bovendien zullen ook alle werktuigen en 
gereedschappen tot de exploitatie der mijnen 
behoorende, alsmede een eventueele voorraad 
steenkolen op het mijnterrein aanwezig, van 



415 28 MEI. 1925 

rechtswege aan den Staat overgaan, mits deze 
zulks bij de in art. 1 bedoelde opzegging ver
klaart te verlangen. Alsdan zal de Staat 
daarvoor aan de maatschappij de waarde 
vergoeden, welke in onderling overleg zal 
worden bepaald, of bij gebreke van overeen
stemming zal worden vastgesteld door deskun
digen, te benoemen door partijen gezamenlijk, 
of, bij gebreke van overeenstemming, door de 
rechtbank, binnen welker rechtsgebied de 
Domaniale Mijnen zijn gelegen. 

Art. 3. Als vergoeding voor de aan de 
maatschappij ingevo1ge art. 1 afgestane rechten, 
zal deze aan den Staat betalen een vergoeding 
ten bedrage van f 0.50 per ton gewonnen 
kolen, zullende als hoeveelheid daarvan worden 
aangenomen de bruto pr"oductie over een 
kalenderjaar min vijftien procent voor eigen 
gebruik en zeef- en waschverliezen. 

Art. 4. De maatschappij zal gehouden zijn 
den llfinister van Financiën telken jare binnen 
een maand na afloop van een kalenderjaar op
gave te verstrekken van de bruto-hoeveelheid 
in dat jaar gewonnen kolen, en de voormelde 
vergoeding te voldoen uiterlijk op den laatsten 
dag der maand Februari. 

Indien de maatschappij, na daartoe met in
achtneming van een termijn van veertien dagen 
door den Staat te zijn gesommeerd, in gebreke 
mocht blijven bovenbedoelde opgave te ver
strekken of de vergoeding te betalen, zal de 
Staat bevoegd zijn de overeenkomst terstond 
te beëindigen, onverminderd zijne rechtP.n op de 
achterstallige vergoeding en andere vorderingen, 
welke den Staat uit hoofde der overeenkomst 
mochten toekomen. Ten aanzien van den 
overgang van de mijnen, gronden, gebouwen, 
werktuigen en gereedschappen aan den Staat 
zullen alsdan gelden de bepalingen van art. 2, 
met dien verstande, dat de verklaring in lid 2 
van dat artikel bedoeld, zal moeten geschieden 
bij de mededeeling, dat de Staat de overeen
komst beëindigt. 

De maatschappij zal voorts gehouden zijn 
tot staving van de juistheid harer opgave der 
hoeveelheid gewonnen kolen, alle zoodanige ge
gevens te verschaffen, als ter controle noodig 
zullen blijken en aan een door den Minister 
van Financiën desverlangd aangewezen ambte
naar, accountant of andere deskundige tot dat 
doel inzage harer boeken en bescheiden te 
verstrekken. 

Art. 5. De maatschappij is verplicht de 
exploitatie op zoodanige wijze te verrichten, 
dat jaarlijks, na aftrek van 15 % voor eigen 
gebruik en zeef- en waschverliezen, minstens 
tweehonderd duizend ton kolen worden ge
wonnen. Bij gebreke van dien zal de maat
schappij over het verschil tusschen de gewonnen 
hoeveelheid en tweehonderd duizend ton de 
voormelde vergoeding van f 0.50 per ton ver
schuldigd zijn, behoudens overmacht of om
standigheden, welke haar redelijkerwijze niet 
kunnen worden toegerekend. 

Art. 6. In afwijking van hetgeen bij art. 3 
betreffende de vergoeding is bepaald, zal de 
maa1,schappij over de jaren 1921, 1922 en 1923 
een vergoeding betalen van f 1 per ton over de 
in die J. aren gewonnen hoeveelheden kolen, 
bereken op den voet als in art. 3 omschreven, 
zullende door deze betaling mede zijn voldaan 
hetgeen de Staat overigens uit hoofde van zijn 

recht op een deel der zuivere opbrengst krach
tens de thans vervallen overeenkomst mocht 
te vorderen hebben. 

Art. 7. De maatschappij is gerechtigd hare 
rechten en verplichtingen uit deze overeen
komst, mits onder goedkeuring van den llfinister 
van Financiën, over te dragen aan een nieuw 
op te richten maatschappij , in Nederland ge
vestigd en waarvan de meerderheid der be
stuurders en de meerderheid van de commiR
sarissen Nederlanders moeten zijn. 

Aldus opgemaakt in tweevoud en onder
teekend te 's-Gravenhage en te Rotterdam, 
den 13/11 Februari 1925. 

De Minister van Financiën, 
(w.g.) H . COLIJN. 

De Directie der N. V. Aken-
M aastrichtsche Spoorweg Maatschappij, 

(w.g .) W. HusMANN. 
(w.g.) HuLSMAN. 

De liaad van Commissarissen : 
(w.g.) F. MICHIELS, 

Voorzitter. 
(w.g.) KNOTTENBELT. 

Voor gelijkluidend afschrift : 
De Secretaris-Generaal van het 

Ministerie van Financiën, 
DE VRIES. 

28 Mei 1925. WET, houdende nieuwe wette
lijke regeling van de coöperatieve ver
eenigingen. S. 204. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924, n°. 326, 
1-4; 1924/1925, n°. 64, 1- 20. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 1669/1674; 
1676-1690; 1719-174.0, 1831. 

Hand. 1 ° Kamer 1924/1925, bladz. 845-848, 
878-884. 

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

dat eene nieuwe regeling van de coöperatieve 
vereenigingen bij de wet wenschelijk is ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Onder coöperatieve vereenigin

gen verstaat de wet vereen:igingen van per
sonen, waarbij de in- en uittreding van leden is 
toegelaten, en die bevordering van de stoffelijke 
belangen der leden ten doel hebben, als door 
middel van gemeenschappelijke uitoefening van 
hunne nering of hun ambacht, door aanschaffing 
van hunne benoodigdheden of het hun ver
strekken van voorschotten of crediet. 

2. Eene vereeniging, welke aan deze ver
eischten voldoet, verliest haar karakter niet, 
indien de statuten haar veroorloven haren 
werkkring tot derden uit te strekken, noch 
indien zij naast stoffelijke ook andere belangen 
behartigt. 

2. Elke coöperatieve vereeniging is koopman 
in den zin van het Wetboek van Koophandel. 

3. 1. De naam eener coöperatieve veree
niging bevat de aanwijzing van haar doel, 
het woord "coöperatief" en eene aanduiding 
omtrent de wijze, waarop de aansprakelijkheid 
der leden voor de verbintenissen der vereeniging 
is gerecreld. 

2. De coöperatieve vereeniging wordt aan
geduid met de letters W. A., indien hare 
statuten geene van het voorschrift van het 
eerste lid van artikel 17 afwijkende regeling der 
aansprakelijkheid bevatten ; met de letters 
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G. A ., indien de statuten eene afwijkende 
regeling bevatten; en met de letters 'tJ. A., 
indien de aansprakelijkheid bij de .statuten is 
uitgesloten. 

3. Behoudens in telegrammen, is de coöpe
ratieve vereeniging verplicht haren naam vol
ledig te voeren. 

4. Zoo de statuten niet anders bepalen, 
valt het boekjaar der vereeniging samen met 
het k1tlenderja.ar. 

5 . 1. De akte van oprichting der coöpe
ratieve vereeniging, welke hare statuten moet 
bevatten, en de akte, waarbij de statuten wor
den gewijzigd, worden notarieel verleden in de 
Nederlandsche taal. 

2. De statuten der vereeniging bevatten : 
1°. haren naam en <l'en der gemeente harer 

vest;g-ing; 
2°. de aanduiding van het bedrijf dat door 

haar zal worden uitgeoefend ; 
3°. de regeling van de aansprakelijkheid 

der leden voor de verbintenissen der vereeniging 
of de uitsluiting daarvan, dan wel eene vermel
ding, dat de in artikel 17 opgenomen regeling 
geldt; 

4°. voorschriften omtrent hunne wijziging, 
waaruit in het bijzonder blijke of en in hoeverre· 
wijziging geoorloofd is, alsmede of en onder 
welke voorwaarden leden door opzegging van 
het lidmaatschap de toepasselijkheid te hunnen 
aanzien kunnen ontgaan van wijzigingen, welke 
ten gevolge hebben, dat de aansprakelijkheid 
der leden voor de verbintenissen der vereeniging 
wordt verhoogd of de verplichtingen der leden 
tegenover de vereeniging worden verzwaarrl. 

3. Wanneer de akte van oprichting notarieel 
is verleden, de naam der vereeniging het woord 
,,coöperatief" bevat en de statuten bevatte.à. 
hetgeen in de bepalingen onder 1°. en 2°. van 
het tweede lid van dit artikel is voorgeschreven, 
verkrijgt de vereeniging bij hare opr;chting 
rechtspersoonlijkheid. 

4. In deze wet is onder wijziging van de 
statuten begrepen wijziging van den duur der 
vereeniging. 

6. Indien de duur der vereeniging in de akte 
van oprichting niet is aange~even, ·wordt zij 
geacht voor onbepaalden tiJd te zijn aan
gegaan. 

7. 1. De bestuurders zijn verplicht te 
zorgen voor de openbaarmaking in de Neder
landsche Staatscourant van de akte van op
richting der vereeniging en van die, waarbij 
hare statuten worden gewijzigd. 

2. De bestuurders ziJn voor de handelingen 
ten name der vereeniging door hen, of op hun
nen last, verricht vóórdat de akte van oprichting 
is openbaar gemaakt en de handelszaak is 
ingeschreven in het handelsregister, met de 
vereeniging persoonlijk en ieder voor het geheel 
verantwoordelijk. 

3. Wat niet is openbaar gemaakt, geldt niet 
tegen derden te goeder trouw. 

8. 1. Indien de president der arrondisse
ments-rechtbank, binnen welker rechtsgebied 
eene coöperatieve vereeniging in het handels
register moet worden of is ingeschreven, op een 
daartoe tot hem gericht met redenen omkleed 
verzoekschrift verklaart, dat de kosten der 
notarieele akte, waarbij zij wordt opgericht of 
hare statuten worden gewijzigd, voor de ver
eeniging te bezwarend zijn te achten, verleent 

de door den president aan te wijzen nota ris 
zijn dienst kosteloos. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde verzoekschrift kan zonder bijstand 
van een procureur worden ingediend. 

9. Voor zoover de statuten niet anders 
oepalen, is het lidmaatschap eener coöperatieve 
vereenigmg persoonlijk. 

10. De gehuwde vrouw wordt geacht de 
bewilliging van haren man te hebben bekomen 
tot het als lid toetreden tot eene coöperatieve 
vereeniging, die geen andere stoffelijke belangen 
beoogt dan het verkrijgbaar stellen van gewone 
en dagelijksche behoeften der huishouding. 

11. 1. Het lidmaatschap eener coöpera
tieve vereeniging wordt schriftelijk aangevraagd. 
Aan den aanvrager-wordt eveneens schriftelijk 
bericht, dat hij afs lid is toegelaten of geweigerd. 

Zoo hij is toegelaten, wordt hem tevens 
medegedeeld onder welk nummer hij als lid in 
de boeken der vereeniging is ingeschreven. Al 
deze stukken z~jn vrij van zegelrecht. 

2. Niettemin behoeft, ten bewijze van de 
verkrijging van het lidmaatschap, van eene 
schriftelijke aanvrage en een schriftelijk bericht, 
als bedoeld bij het vorige lid, niet te blijken. 

3. De geschriften, waarbij het lidmaatschaP. 
wordt aangevraagd van vereenigingen, waarbij 
de leden op eenigerlei wijze aansprakelijk zijn 
voor de verbintenissen der vereeniging, worden 
gedurende ten minste dertig ja.ren door het 
bestuur bewaard. Echter behoeven de hier 
bedoelde geschriften niet te worden bewaard, 
voor zoover betreft hen, wier lidmaatschap 
kan blijken uit eene door hen onderteekende, 
gedagteekende verklaring .in de boeken der 
vereeniging. 

4. Zoo de statuten niet anders bepalen, 
wordt over de toelating tot het lidmaatschap 
door het bestuur beslist en heeft een aanvrager, 
die door het bestuur is afgewezen, gedurende 
eene maand na den dag der schriftelijke mede
deeling van de afwijzing, recht van beroep op 
de algemeene vergadering. 

12. 1. Met behoud der vrijheid van uit
treding uit de vereeniging, kunnen daaraan 
voorwaarden, in overeenstemming met haar 
doel en strekking, worden verbonden. Eene 
voorwaarde, welke verder gaat dan geoorloofd 
is, wordt in zooverre voor niet geschreven ge
houden. 

2. De opzegging van het lidmaatschap kan 
alleen geschieden tegen het einde van het 
boekjaar. Is bij de statuten geen termijn 
voor de opzegging bepaald, dan kan zulks 
alleen geschieden met inachtneming van een 
termijn van ten minste vier weken. 

13. De opzegging van het lidmaatschap 
kan slechts geschieden, hetzij bij afzonderlij k 
schriftuur, hetzij door eene door het lid onder
teekende, gedagteekende verklaring in de 
boeken der vereeniging. Het lid, dat de op
zegging doet, ontvangt daarvan eene schrifte
lijke erkentenis van het bestuur. Al deze 
stukken zijn vrij van zegelrecht. Wordt de 
schriftelijke erkentenis rnet binnen veertien 
dagen gegeven, dan is het lid bevoegd de op 
zegging op kosten der vereeniging bij deur
waarders-exploit te herhalen. 

14. Door verlies der vereischten voor het 
lidmaatschap gaat dit niet verloren. In dat 
geval kan het lidmaatschap ook door het 
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bestuur, krachtens besluit der algemeene ver
gadering, aan het lid worden opgezegd, en is 
het tweede lid van artikel 12 van toepassing. 

15. Zoo bij de statuten niet anders is 
bepaald, geldt voor ontzetting van het lid
maatschap: 

dat zij kan geschieden op urond dat een lid 
in strijd met de statuten harnÎelt, of opzettelijk 
de vereeniging benadeelt ; 

dat zij wordt uitgesproken door het besLuur 
der vereeniging, onder vermelding der feiten, 
waarop het besluit tot ontzetting is gegrond, 
van welk besluit het bestuur schriftelijk mede
deeling doet aan het betrokken lid, dat geduren
de eene maand na den dag van ontvangst van 
die mededeeling recht van beroep op de alge
meene vergadering heeft. 

16. Door het bestuur wordt nauwkeurig 
boek gehouden van de toe- en uittreding der 
leden ; is deze laatste een gevolg van het over 
lijden van een lid, dan wordt daarvan aan
teekening gedaan, zoodra het overlijden aan 
het bestuur bekend wordt. 

17. 1. Blijkt bij gerechtelijké of buiten
gerechtelijke vereffening eener coöperatieve 
vereeniging, dat hare bezittingen ontoereikend 
zijn om aan hare verbintenissen te voldoen, 
dan zijn zij, die bij hare ontbinding leden 
waren of minder dan een jaar te voren hebben 
opgehouden leden te zijn, tegenover de vereffe
naars voor gelijke deelen van het tekort aan
sprakelijk. Wanneer de vereeniging wordt 
ontbonden door hare insolventie, nadat zij in 
staat van faillissement is verklaard, deelen in 
de .aansprakelijkheid, behalve de leden, allen 
die minder dan een jaar vóór de faillietverkla
ring, of daarna, hebben opgehouden leden te 
zijn. 

2. Kan op een of meer der leden of oud-leden 
zijn evenredig aandeel in het tekort niet worden 
verhaald, dan zijn voor het ontbrekende de 
overige leden en oud-leden, mede voor gelijke 
deelen, aansprakelijk. Het geval, dat op een 
der leden of oud-leden zijn evenredig aandeel 
in het tekort niet kan worden verhaald, wordt 
geacht aanwezig te zijn, indien de curator in het 
faillissement der coöperatieve vereeniging met 
machtiging van den rechter-commissa.ris afziet 
van het uitoefenen van verhaalsrecht op grond 
dat door de uitoefening van dat recht een bate 
voor den boedel niet zou worden verkregen. 

3. In geen geval kan de termijn, waarbinnen 
leden, nadat zij hebben opgehouden leden te 
zijn, aansprakelijk blijven, korter worden gesteld 
dan in het eerste lid van dit artikel is bepaald. 

18. 1. Bij de statuten kan van de regeling, 
in het eerste lid en den eersten zin van het 
tweede lid van het voorgaande artikel vervat, 
worden afgeweken, ook zoo, dat de aansprake
lijkheid der leden zal bestaan buiten het geval 
van vereffening der vereeniging en rechtstreeks 
tegenover hare schuldeischers. 

2. Bij de statuten kan worden bepaald, dat 
elke aansprakelijkheid der leden voor de ver
bintenissen der vereeniging zal zijn uitgeslot~n. 

19. 1. Het bestuur maakt bij de oprichting 
der vereeniging en bij den aanvang van ieder 
boekjaar eene lijst op der leden, tevens ieders 
woonplaats vermeldende_ 

2. Te gelijk met de inschrijving van de 
handelszaak eener vereeniging, welker leden op 
eenige wijze aansprakelijk zijn voor de verbin-
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tenissen der vereeniging, wordt door het bestuur 
een gewaarmerkt afschrüt van de eerste leden
lijst ten kantore van het handelsregister neder
gelegd. Binnen eene maand na het einde van 
ieder boekjaar wordt door het bestuur eene 
schrütelijke opgaaf van de wijzigingen, die de 
ledenlijst in den loop van het boekjaar heeft 
ondergaan, aan de ten kantore van het handels
register neergelegde lijst toegevoegd, _of wordt, 
zoo de Kamer van Koophandel en Fabrieken 
dit noodig oordeelt, eene nieuwe lijst neer
gelegd. 

20. 1. Het staat den rechter vrij aan de 
boeken en bescheiden der vereeniging, ook ter 
zake van de verkrijging en het verlies van het 
lidmaatschap, zoodanige bewijskracht toe te 
kennen, als hij in ieder bijzonder geval zal ver
meenen te behooren. 

2. De artikelen 8 en 9 van het Wetboek van 
Koophandel, voor zoover niet reeds van toe
passing, worden van overeenkomstige toepas
sing verklaard. 

21. Behoudens het bepaalde bij het vol
gende artikel, hebben alle leden toegang tot de 
a lgemeene vergadering en hebben zij daar, zoo 
de statuten niet anders bepalen, ieder ééne 
stem. 

22. 1. Zoo de vereeniging niet minder dan 
tweehonderd leden telt, kan bij de statuten 
worden bepaald, dat de a.lgemeene vergadering 
za.l bestaan uit een door de leden gekozfü ra.lid 
van ten minste twintig leden. 

2. De verkiezing, het aantal leden en alle 
verdere bijzonderheden, den ledenraad betref
fende, worden, met inachtneming van het 
bepaalde in het eerste lid van dit artikel, bij 
de statuten geregeld, met dien verstande, dat 
de ledenraad is ontbonden als het aantal leden 
der vereeniging beneden de tweehonderd da,i,lt. 

23. Tenzij de statuten anders bepalen, treden 
de voorzitter en de secretaris van net bestuur, 
of hunne vervangers, als zoodanig ook op bij de 
algemeene vergadering. 

24. 1. Op schrütelijk verzoek van ten 
minste één vijfde der leqen of, zoo er een leden
raad is, van ten minste één vijfde der leden 
van dien raad, is het bestuur tot het bijeen
roepen eener algemeene vergadering verplich~. 

2. Indien aan dit verzoek binnen veertien 
dagen geen gevolg wordt gegeven, en de ver
gadering niet binnen vier weken na indiemng 
van het verzoek wordt gehouden, kunnen de 
verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan 
bij advertentie in een of meer plaatselijke 
bladen, tenzij in de statuten de wijze van 
bijeenroeping der algemeene vergadering voor 
dit geval anders is geregeld. 

3. De bevoegdheid, bii dit artikel toege
kend, ka,n bij de statuten niet worden beperkt. 

25. 1. In de statuten der vereeniging kan 
geene verandering worden gebracht, indien 
niet bij de oproeping tot de algemeene vergade
ring is medegedeeld, dat aldaar wijziging der 
sta.tuten zal worden voorgesteld. De termijn 
van oproeping tot eene algemeene vergadering 
ter behandeling van een voorstel tot statuten
wijziging bedraagt ten minste zeven dagen. 

2. Degenen, die de oproeping tot de alge
meene vergadering ter behandeling van een 
voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, 
moeten ten minste vijf dagen vóór de ver$ade
ring een afschrift van dat voorstel, waann de 

27 
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voorgedragen wijziging woordelijk is opge
nomen, ten kantore der vereeniging neder
leggen, ter inzage voor ieder lid tot na atloop 
der vergadering. Bij gebreke daarvan kan 
over het voorstel niet wettiglijk worden besloten, 
wanneer ten minste één tiende der ter ver
gadering aanwezige leden zich tegen de behan
delmg verzet. 

26. 1. Het bestuur der vereeniging wordt 
door de algemeene vergadering benoemd. De 
statuten kunnen echter eene andere wijze van 

• benoeming, mits door de leden, voorschrijven. 
2. Hetzelfde ~eldt voor de benoeming van 

commissarissen, indien dezen er krachtens de 
statuten zijn, onverminderd het bepaalde bii 
het volgende lid. · 

3. Bij de statuten kan worden bepaald, dat 
ten hoogste één derde van het aantal commis
sarissen door één of meer personen, die niet 
behoeven te zijn leden der vereeniging, kan 
wl'>rden aangewezen. 

4. Tenzij de statuten anders bepalen, 
bestaat het bestuur uit vijf per onen, die uit 
hun midden een voorzitter, een secretaris en 
een penningmeester aanwijzen. 

27. l. Is in de statuten het toezicht op 
het beheer der vereeniging niet geregeld, dan 
benoemt de algemeene vergadering jaarlijks 
eene commissie van drie leden, die geen deel 
mogen uitmaken van het bestuur. Deze 
commissie onderzoekt de rekening en verant
woording van het bestuur en brengt van hare 
bevindingen verslag uit aan de algemeene ver
gaderin17. 

2. Het bestuur is verplicht aan die com
missie alle door haar gewenschte inlichtingen 
te verschaffen, haar, desgewenscht, de kas en 
de waarden te vertoonen, en inzage van de 
boeken en bescheiden der vereeniging te geven. 

3. De commissie is bevoegd zich op kosten 
der vereeniging door ten hoogste twee deskun
digen te doen bjjstaan. 

28. 1. De leden van het bestuur en de 
commissarissen kunnen te allen tijde door de 
algemeene vergadering . worden ontsla~en, be
houdens het bepaalde bij de volgende leden. 

2. Indien de statuten overeenkomstig arti
kel 26, eerste en tweede lid. voorschrijven, dat 
de benoeming van de leden van het bestuur of 
van commissarissen niet geschiedt door de 
aJ~emeene vergadering, regelen zij tevens de 
wiJze van ontslag, met dien verstande, dat de 
last der leden van het bestuur en van com
missarissen te allen tijde herroepelijk is, ook 
indien zij voor een bepaalden tijd zijn aan
gesteld. 

3. De commissarissen, _bedoeld bij artikel 26, 
derde lid, kunnen te allen tijde worden ont
slagen door hen, die tot de benoeming bevoegd 
zijn. 

4. Ook de last der in artikel 27 bedoelde 
~ommissie kan te allen tijde door de algemeene 
"ergadering worden herroepen, doch slechts 
door de benoeming eener andere commissie. 

29. 1. Het bestuur vertegenwoordigt de 
vereE>niging in en buiten rechte. 

2. Bjj de statuten kan worden bepaald, dat 
een of meer leden van het bestuur voor de 
vereeniging kunnen optreden en teekenen. 

30. 1. Het bestuur doet op eene alge
meene vergadering binnen de eerste zes maan
den na afloop van het boekjaar, onder overleg-

ging der noodige bescheiden, rekening en ver• 
antwoording over zijn in het afgeloopen boek
jaar gevoerd beheer. 

2. Na verloop van dien termijn van zes 
maanden kan ieder lid die rekening en verant
woording in rechte van het bestuur vorderen. 

3. De rekening en verantwoording wordt 
door het bestuur, binnen eene maand na hare 
goedkeuring, neergelegd ten kantore van het 
handelsre~ister, waar de handelszaak der ver
eeniging 1s ingeschreven. 

4. De rekening en verantwoording, zoo
mede het bewijs der goedkeuring, zijn vrij van 

_ zegelrecht. 
31. 1. I edere bestuurder is tegenover de 

coöperatieve vereeniging aansprakelijk wegens 
tekortkomingen bij de vervulling der hem op
gedragen taak. 

2. Indien eene tekortkoming betreft eene 
aangelegenheid, welke behoort tot den werk
kring van meer dan één bestuurder, zijn deze 
allen deswege hoofdelijk voor het geheel aan
sprakelijk ; niet aansprakelijk is echter hij die 
bewijst, dat de tekortkoming aan hem niet t-e 
wijten is en dat hij zoo spoedig mogelijk de in 
zijn bereik liggende maatregelen heeft genomen 
om de gevolgen daarvan af te wenden. 

3. Voor de toepassing van het voorgaand 
lid, wordt de bestuurder geacht kennis te hebben 
gekregen van al datgene, wat hem bij eene 
richtige waarneming zijner betrekking niet 
onbekend geb!even zou zijn. 

32. Met afwijking in zooverre van de hoof
delijke aansprakelijkheid voor het geheel, zal 
de rechter, indien de bestuurder van wien 
schadevergoeding wordt gevorderd, bewijst, 
dat de door de vereeniging geleden schade 
slechts voor een betrekkelijk gering deel aan 
zijne schuld of nalatigheid te wijten is, bij de 
vaststelling van het bedrag der door dezen 
verschuldigde schadevergoeding met deze om
standigheid rekening houden. 

33. Het bij de beide vorige artikelen be
paalde omtrent de aansprakelijkheid van 
bestuurders geldt mede voor de aansprakelijk
heid van commissarissen. 

3~,. De vereeniging wordt ontbonden : 
1°. door het verstrijken van den tijd, voor 

welken zij is aangegaan ; 
2°. door een daartoe strekkend besluit der 

algemeene vergadering ; 
3°. door hare insolventie, nadat zij in staat 

van failli ssement is verklaard. 
35. In geval va-n gerechtelijke of buiten

gerechtelijke vereffening der vereeni15ing, zijn 
met inachtneming van wat in de statuten ten 
aanzien van de aansprakelijkheid der leden 
voor de verbintenissen der vereeniging is 
bepaald, en behoudens het geval van uitsluiting 
daarvan, de aansprakeljjke leden en oud-leden 
gehouden tot onmiddellijke betaling van hun 
aandeel in een geraamd tekort, vermeerderd 
met 50 ten honderd, of zooveel minder als de 
curator of vereffenaar voldoende acht, tot 
voorloopige dekking van een naderen omslag 
voor de kosten van invordering en van het 
aandeel van hen, die in gebreke mochten blijven 
aan hunne verplichting te voldoen. 

36. 1. In de gevallen, bij artikel 34 voor
zien, bljjft de vereeni$ing bestaan voor zoover 
dit voor hare vereffenmg noodig is . 

2. Behoudens in geval van faillissement is, 

.1 
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tenzij de statuten anders bepalen, het bestuur 
met de vereffening belast. 

37. 1. De notaris, die eene akte van op
richting eener coöperatieve vereeniging ver
lijdt, terwijl de statuten der vereeniging niet 
voldoen aan de eischen, gesteld in artikel 3 en 
artikel 5, tweede lid, wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste twee honderd !l'.uld!)n. 

2. Dit feit wordt als eene overtredmg be
schouwd en vervolgd en berecht als is bepaald 
in artikel 54 der wet op het Notarisambt. 

38. 1. Met eene geldboete van t en hoogste 
duizend gulden worden gestraft de bestuurders 
eener coöperatieve vereenising, die niet voldoen. 

a. aan hunne verplichtmg om, in de gevallen 
waarin dat is voorge~chreven, de geschriften te 
bewaren, waarbij het lidmaatschap der ver
eeniging wordt aangevraagd ; 

b. aan hunne verplichting tot het nauw
keurig boek houden van de toe- en uittreding 
der leden van de vereeniging ; 

c. aan hunne verplichting om, in de gevallen 
waarin dat is voorgeschreven, tegelijk met de 
inschrijving van de handelszaak der vereeniging 
eene ledenlijst ten kantore van het handels
r.egister neder t e leggen of binnen eene m3:a.nd 
na het einde van ieder boekjaar eene schrifte
lijke opgaaf van de wijzigingen, die de ledenlijst 
in den loop van dat boekjaar heeft ondergaan, 
aan de ten kantore van het handelsregister 
neergelegde lijst toe te voegen, of op verlangen 
der Kamer van Koophandel en Fabrieken eene 
nieuwe lijst neer te leggen ; 

d. aan hunne verplichting om de rekening 
en verantwoording, bedoeld in artikel 30 dezer 
wet, binnen eene maand na hare goedkeming 
neer te leggen ten kantore van het han~els
register, waar de handelszaak der vereerugmg 
is ingeschreven. 

2. Met eene geldboete van ten hoogste 
honderd gulden worden gestraft de bestuurders 
der coöperatieve vereeniging, wanneer het 
voorschrift van artikel 3, laatste lid, wordt 
overtreden. 

3. Deze feiten worden als overtredingen 
beschouwd. 

39. In de Handelsregisterwet 1918, Staats
blad n°. 493, worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

I. In artikel 2, lid 2, tweeden zin, vervallen 
de woorden : ,,en iedere coöperatieve vereeni
ging". 

II. In artikel 9 wordt achter de woorden 
"is voorgeschreven" ingelascht: ,,benevens wat 
in de st.atuten ten aanzien der aansprakelijkheid 
der leden voor de verbintenissen der vereeniging 
is bepaald". · 

III. Aan artikel 21 _ wordt toegevoegd een 
nieuw lid, luidende : 

"3. Het bepaalde bij de vorige led~n vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
beecheiden, die krachtens wettelijk voorschrift 
ten kanto.e v-in het handelsregister .voroen 
neergelegd.". 

40. 1. Deze wet treedt in werking op ,een 
door Ons te bepalen tijdstip. Alsdan vervalt 
de wet van 17 November 1876, Staatsblad 
no. 227, zooals deze laatstelijk is gewijzigd. 

2. Zij kan worden aangehaald orider den 
titel "Wet op de Coöperatieve Vereenigingen", 
met vermelding van den jaargang van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

OVERGANGSBEPALING. 
41. 1. Coöperatieve vereenigingen, opge

richt voor de inwerkingtreding dezer wet, 
worden na clie inwerkingtreding beheerscht 
door de bepalingen dezer wet. In de statuten 
dezer vereenigingen behoeven niet alsnog te 
worden opgenomen voorschriften als bedoeld 
onder 4°. va.n het tweede lid van artikel 5. 

2. De vereeniging, welker akte van oprich
ting nietig zoude zijn volgens de in artikel 40 
vermelde wet, wordt geacht ook vóór de in
werkingtreding der onderhavige wet eene 
rechtspersoonlijkheid bezittende coöperatieve 
vereeniging te zijn geweest, indien. har!! akte 
van oprichting voldoet aan de b1J artikel 5, 
lid 3, der onderhavige wet bedoelde eischen en 
zij tevens in het verkeer regelmatig als rechts
persoonlijkheid bezittende coöperatieve ver
eeniging werd beschouwd en optrad. Ten 
aanzien van de aansprakelijkheid der leden 
voor de verbintenissen der vereenig,n5 geldt 
hetgeen dienaangaande in de statuten is be
paald. 

3. Ten aanzien van de voor de inwerking
treding dezer wet opgerichte vereenigingen 
moet de opgaaf voor inschrijving in het handels
register, bedoeld bij artikel 39 onder II dezer 
wet, geschieden binnen drie maanden na de 
inwerkingtreding der wet. 

4 . De besturen van de voor de inwerking
treding dezer wet opgerichte vereenigingen, 
welker leden op eenige wijze aansprakelijk zijn 
voor de verbintenissen der vereeniging, zijn 
gehouden binnen zes maanden na de inwerking
treding der wet een gewaarmerkt exemplaar 
van eene lijst der leden als bedoeld in artikel 19, 
lid 1. dezer wet ten kantore van het handels
register neder te leggen. Niet voldoening aan 
deze ve.rplichting wordt gestraft met eene 
geldboete van ten hoogste duizend gulden ; 
het strafbare feit wordt beschouwd als eene 
overtreding. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten Mei 

1925. 
WILHELMINA. 

De· Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

AALBERSE. 
(Uitgeg. 29 Mei 1925.) 

28 Mei 1925. BESLUIT tot oprichting van een 
expeditiekantoor te Maalbroek (gemeente 
Maasniel) en tot aanwijzing van een heer
baan. S. 205. 

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

Financiën van 25 Mei 1925, n°. 79, Invoer
rechten; 

Gezien de artikelen 37, 38, 63, 64, 66 en 75 
der Algemeene Wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38), artikel 97 der wet van 
20 Juni 1862 (Staatsblad n°. 62) en artikel 35 
der wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad n°. 127); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Te M aalbroek (gemeente Maasniel) 

wordt een grenskantoor gevestigd, dat wordt 
opengesteld : . 

a. als expeditiekantoor zoowel van acciJns
goederen als van accijnsvrije goederen ; 
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b. voor den uitvoer van alle $oederen (met , 
inbegri:P van gedistilleerd en wijn), ook met 
afschrj1ving of teruggaaf van den accijns ; 

c. voor den doorvoer. 
2. De kunstweg, loopende van de Duitsche 

grens, uit de richting van Elmpt (Duitschland), 
langs grenspaal 410a naar het grenskantoor 
Maalbroek wordt aangewezen als heerbaan. 
. 3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Augustus 1925. 

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

Het Loo, den 28sten Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 18 Juni 1925.) 

28 Mei 1925. BESLUIT, houdend<i vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding der 
wet van den 28sten Mei 1925 (Staatsblad 
n°. 204), houdende nieuwe wettelijke 
regeling van de coöperatieve vereenigingen. 
s. 206. 

Bepaald op 15 Juni 1925. 

28 Mei 1925. WET tot wijziging van de 
Lager-onderwijswet 1920. S. 207. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924 n°. 373, 
1-3; 1924/1925, n°. 82, 1-5. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 1742-1758. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 848, 867, 

868, 885-889. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is regelen te stellen betref
fende het verleenen van ontslag aan onder
wijzeressen aan lagere scholen, die in het huwe
lijk treden, en aan onderwijzers en onderwijze
ressen aan openbare lagere scholen, die een 
bepaalden leeftijd bereiken ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Tus~chen het derde en het vierde lid 

van artikel 38 der Lageronderwijswet 1920wordt 
een nieuw, vierde. lid ingevoegd, luidende : 

"4. De gemeenteraad kan bepalen, dat eene 
onderwijzeres, die voor het bereiken van den 
vijf en veertigjarigen leeftijd in het huwelijk 
treedt, of een onderwjjzer of eene onderwijzeres, 
die een bepaalden leeftijd, welke niet lager mag 
zijn dan vijf en zestig jaren, heeft bereikt, op 
dien grond zal worden ontslagen. Zoodanig 
ontslag geschiedt alsdan door burgemeester 
en wethouders met in&ang van onderscheiden
lijk den dag van het nuwelijk en den eersten 
dag der maand, volgende op die, waarin de ge
stelde leeftijd is bereikt. Echter kan de gemeen
teraad bepalen, dat een ontslag op grond van het 
bereiken van een bepaalden leeft\jd krachtens 
besluit van den gemeenteraad op voordracht 
van burgemeester en wethouders telkens voor 
een jaar zal kunnen worden opgeschort." 

Het vierde lid wordt vijfde lid. 
In artikel 40, tweede Hel, der Lager-onder

wijswet 1920 wordt in plaats van "voorlaatste" 
gelezen: ,,derde". 

Art. II. Aan het zevende lid van artikel 89 
der Lager-onderwijswet 1920 wordt de vol
gende volzin toegevoegd : 

"Van dit recht van beroep zijn wtgesloten 

de onderwijzeressen, die wegens het aangaan 
van een huwelijk worden ontslagen." 

Art. III. Deze wet treedt in werkin~ op den 
dag volgende op dien harer afkondigmg. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten Mei 

1925. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Onderw. Kunsten en Wetenschappen, 
J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 16 Juni 1925.) 

28 Mei 1925. WET tot wijziging van hoofd
stuk VA der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1924. S. 208. 

28 },![ei 1925. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uit$aven 
van het StaatsvisschershavenbedriJf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1925 en 
regeling van de afschrijvingen en uit
keeringen aan 's Rijks middelen ten laste 
van dat bedrijf. S. 209. 

De begrootfrig wordt vastgesteld op f 824,000. 

28 Mei 1925. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
ljjke rechten noodig voor de verbreeding 
van den Lagen Rijndijk in de gemeente 
Leiden. S. 210. 

28 Mei 1925. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van verbetering van den Rijksweg Amster
dam-Amersfoort. S. 211. 

28 Mei 1925. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zake
lijke rechten noodig voor het maken van 
een scheepvaartverbinding tusschen den 
Hollandschen IJssel en de Gouwe nabij 
Gouda; in de gemeenten Gouda en Moor
drecht. S. 212. 

28 Mei 1925. WET, houdende overbrenging 
van den Rijksstraatweg van Velsen naar 
IJmuiden in beheer en onderhoud bij de 
gemeente Velsen. S. 213. 

28 Mei 1925. WET, houdende overbrenging 
van een gedeelte van den Rijksweg Zeist
Woudenberg in beheer en onderhoud bij 
de gemeente Zeist. S. 214. 

28 Mei 1925. WET, houdende opdracht aan 
de ontvangers der directe belastingen van 
de invordering van de vermogensbelasting 
en van de verdedigingsbelastingen!. S. 2lfi. 

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

dat het wenschelijk is de invordering van de 
vermogensbelasting en van de verdedigings-
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belastingen I op te dragen aan de ontvangers 
der directe belastingen ; 

Zoo is het, dat WiJ, den Raad van State, enz. 
Art. I. De Wet OJ? de vermogensbelasting 

wordt als volgt gew1Jzigd : 
§ 1. Artikel 21 wordt gelezen : 
De aanslagen in de belasting worden door 

den ontvanger der directe belastingen over
eenkomstig de bepalingen der wetten van 22 
Mei 1845 (Staatsblad n°. 22) en van l Juni 1850 
(Staatsblad n°. 26), zooals die door fa.tere wetten 
zijn of zullen worden gewijzigd, ingevorderd 
krachtens de door den inspecteur vast.gestelde 
en aan dien ontvangE"r uitgereikte kohieren. 

De aanslagbiljetten worden in gesloten om
slag uitgereikt. 

Aanslagbiljetten, die bij de betaling in geslo
ten omslag worden aangeboden, worden, na 
afschrijving der betaalde som, op dezelfde wijze 
teruggegeven. 

§ 2. In het tweede lid van artikel 22 wordt : 
,, , te zijner keus door den inspecteur of den 
ontvanger" veranderd in : ,,door den inspec
teur". 

§ 3. De artikelen 31, 32, 33 en 34, het tweede 
en derde lid van artikel 36, het eerste lid van 
artikel 45 en artikel 57 worden ingetrokken. 

Art. II. De artikelen 15 en 24 der wet 
van 18 Augustus 1916 (Staatsblad n°. 411), 
tot regeling der verdedigingsbefastingen I 
worden ingetrokken. 

Art. III. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Mei 1926 en is van t,oepassing 
voor de aanslagen in de vermogensbelasting 
en die in de verdedigingsbelastingen I, na dit 
tijdstip vastgesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28aten Mei 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 25 Juni 1925.) 

28 Mei 1925. WET tot w1Jz1gmg van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 
s. 216. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 191, 
1-29. 

Hand. l• Kamer 1924/1925, bladz. 1876--
1890; 1893-1906; 1909-1955; 1957- 1958; 
1992, 1993. 

Hand. l• Kamer 1924/1925, bladz. 849, 850, 
851, 973-975, 889-895. 

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

dat in de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
verschillende wijzigingen behooren te worden 
aangebracht ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Waar in deze wet gesproken wordt 

van "de Pensioenwet" wordt bedoeld de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 

Art. II. Artikel 3 der Pensioenwet wordt 
gelezen als volgt : 

" l. Deze wet verstaat onder am b ,enaar 
a llen, die, benoemd door het daartoe bevoegd 
gezag van Rijk, provincie, gemeente, waterschap, 
veenschap of veenpolder, in vasten dienst een 
betrekking bekleeden, waaraan een wedde is 
verbonden uit de uitkomsten van één of meer 

dier lichamen. Echter worden niet als ambte· 
naar beschouwd : 

a. personen, met wie een arbeidsovereen
kolllBt naar burgerlijk r echt is gesloten ; 

b. personen die een betrekking of gelijk
tijdig twee of meer betrekkingen beklaeden, 
waaraan een wPdde of een gezamenlijk bedrag 
aan wedden van niet meer dan f 400 is ver
bonden; 

c. Landsnienaren in Curaçao of Suriname 
werkzaam, wier wedden krachtens artikel 99 
of artikel 107 van het Reglement op het Beleid 
der Regening in Curaçao, respectievelijk in 
Suriname ten laste komen van de Nederlandsche 
StaB-ts begrooting ; 

d. personen in kerkelijke of militaire be
trekkingen ; 

e. Gedeputeerde Staten eener provincie, 
wethouders eener gem!"ente en leden van 
besturen van waterschappen, veen~chappen en 
veenpolders ; 

f. personen buiten die, onder e genoemd, 
aan wier ambt een wedde is verbonden uit de 
inkomsten van een waterschap, veenschap of 
veenpolder, indien dat lichaam met Onze 
goedkeuring heeft bepaald, dat zij voor de 
toepassing van deze wet niet als ambtenaar 
zullen worden beschouwd. 

2. In vasten dienst worden voor de toe
passing van deze wet mede ~eacht te zijn 
personen, die, ingevolge tijdelijke aanstelling 
in hun betrekking een onafgebroken dienst 
van tenminste twee jaar hebben, tenzij zij 
belast zijn met werkzaamheden, die een tijdE>lijk 
karakti-r dragen. Dienst, die met onderbreking 
van niet meer dan één maand regelmatig wordt 
vervuld, wordt als onafgebroken dienst be
schouwd. 

3. Voorts kunnen Wij bij met redenen om
kleecl besluit, den Raad van 8tate gehoord. ten 
aanzien van bepaalde personen of groepen van 
]Jersonen verklaren, dat zij, ofschoon in dienst 
krachtens een arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht, desniettemin, in afwijking in 
zoover van het bepaalde in het eerste lid 
onder a, uit hoofde van den aard van hun 
betrekking als ambtenaar zullen worden 
beschouwd." 

Art. III. Artikel 4 der Pen~ioenwet wordt 
gewijzigd als volgt : 

De aanhef van het eerste lid wordt gelezen : 
,.Onder gelijk voorbehoud als in artikel 3, 
eerste lid onder b en, voorzooveel betreft de 
personen in dienst van publiekrechtelijke 
lichamen, ook onder a ten aanzien van de daar 
bedoelde ambtenaren is gemaakt, worden voor 
de toepassing van deze wet mede als ambte
naren beschouwd:". 

In litt. a tot en met g wordt vóór "zijn 
verbonden" of "verbonden zijn" telkens in
gevoegd: ,,in vasten dienst". 

In htt. h wordt voor "ambtenaren" gelezen: 
,.ambtenaren in vasten dienst". 

In litt. i wordt twee malen voor "ambtenaren 
en beambt,en" gelezen: ,.à,mbtenaren en beamb
ten in vasten dienst". 

In litt. j wordt voor "i;iersoneel" gelezen : 
,.personeel in vasten dienst'. 

I n litt. l wordt voor "de ambtenaren" gelezen: 
,.de ambtenaren in vasten dienst". 

Litt. m wordt gelezen: ,.personen in vasten 
dienst van eene naamlooze vennootschap of 
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van eene rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eeniging tot het dienen van gemeentelijke of 
provinciale belangen, die uitsluitend openbare 
lichamen tot · vennooten of leden heeft, of ten 
aanzien waarvan door Ons bij met redenen 
omkleed besluit, den Raad van State gehoord, 
is bepaald, dat zij, ofschoon niet uitsluitend 
openbare lichamen tot vennooten of leden 
hebbend, voor de toepassing van deze wet met 
eene vennootschap of vereeniging als eerst
bedoeld zal worden gelijkge~teld ;". 

In litt. n wordt voor "de ambtenaren" 
gelezen: ,,de ambtenaren in vasten dienst". 

Aan het artikel wordt toegevoegd een vierde 
lid, luidende : 

"Voorts kunnen Wij bij met redenen omkleed 
besluit, den Raad van State gehoord, ten 
aanzien van bepaalde personen of ~oepen van 
personen als bedoeld in het eerste hd, in dienst 
van andere dan publiekrechtelijke lichamen, 
verklaren, dat zij uithoofde van den aard van 
hun betrekking niet als ambtenaar zullen 
worden beschouwd.'' 

Art. IV. Artikel 7 der Pensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt : 

In litt. a wordt vóór "op daggeld" ingevoegd 
,.in vasten dienst" en vervalt vóór "wachters", 
,.opzichters", ,,teekenaa,rs" en "opzichters
teekenaars" het woord "tijdelijke". 

Litt. b. wordt ~elezen : 
"onder "loodsen' het vaste personeel van het 

loodswezen als nader omschreven in artikel 4 
van het Algemeen Reglement op den loods
dienst, vastgesteld bij den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 2 der wet 
van 20 Augustus 1859 (Staaf,Sbla,d n''· 93), 
houdende bepalingen op den loodsdienst voor 
zeeschepen". 

Art. V. Artikel 9 der Pensioenwet wordt 
gelezen: 

"Voor de toepassing van de bepalingen van 
den Zevenden Titel dezer wet worden onder 
gepensionneerde ambtenaren verstaan : 

a. gewezen ambtenaren, die reeds vóór het 
tijdstip van het in werking treden dezer wet 
in het genot waren van pensioen ten laste van 
den Staat of van het pensioenfonds voor de 
gemeenteambtenaren en voor hun na. te laten 
het-rekkingen uitzicht hadden op zoodanig 
pensioen of op pensioen ten laste van het 
weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren ; 

b. met of na het tijdstip van het in werking 
treden dezer wet ontslagen ambtenaren, die 
pensioen ontvangen ten laste van het fonds." 

Art. VI. Aan artikel 12 der Pensioenwet 
wordt toegevoegd een derde lid, luidende : 

"3. Voor den geneeskundigen advi eur 
wijzen Wij een plaatsvervanger aan, dien Wij 
schorsen en omslaan. Vóór de aanwijzing 
wordt de Pensioenraad in de gelegenheid ge
steld een aanbeveling van tenminste twee 
personen te doen. Den plaatsvervangend 
geneeskundigen adviseur kan door Ons voor zijn 
werkzaamheden een vergoeding worden toe
gekend." 

Art. VIL In het tweede lid van artikel 14 
der Pensioenwet wordt achter "worden" inge
voegd: ,,voor zooveel zij in vasten dienst zijn". 

Art. VIII. In het tweede lid van artikel 16 
der P ensioenwet wordt voor "het tweede lid 
van artikel 125" gelezen: ,,artikel 127a". 

Art. IX. De eerste zin van het eerste lid 
van artikel 17 der Pensioenwet wordt als volgt 
gelezen : 

"Het geldelijk beheer van het fonds voert 
de Pensioenraad, onder toezicht van zeven 
door Ons te benoemen Comlnissarissen, van 
wie er ten minste drie uit de deelgerechtigden 
in het fonds en ten minste twee uit de besturen 
van de in de artikelen 3 en 4 nevens den Staat 
genoemde lichamen worden benoemd." 

Het vierde lid wordt gelezen : 
"Bij algemeenen maatregel van bestuur 

worden regelen gesteld, volgens welke de 
betrokkenen aan Ons een aanbeveling kunnen 
doen voor de drie uit de deelgerechtigden in 
het fonds te kiezen Commissarissen." 

Art. X . Artikel 27 der Pensioenwet wordt 
gewijzi~d als volgt : 

Het eerste lid wordt gelezen: 
"Ieder ambtenaar en ieder, die benoemd is 

in tijdelijken dienst in een betrekking, als 
bedoeld in artikel 40, eerste lid, onder c of in 
een onbezoldigde betrekking, als bedoeld in 
artikel 40, eerste lid op.der a, ontvangt een 
schriftehjke aanstelling." 

Het tweede lid vervalt. 
Het derde lid wordt tweede lid. 
Art. XL Artikel 30 der Pensioenwet wo1dt 

gewijzigd als volgt: 
In het eerste lid vervallen de woorden : ,,of 

na een overgang als bedoeld in het laatste lid 
van artikel 3." 

In den eersten volzin van het tweede Jid 
wordt vóór "on bezoldigden" ingevoegd: ,.tijde
lijken of in" en vóór "onbezoldigde betrekking" 
,, ttjdelijke of in de". 

In den tweeden volzin wordt voor "het derde 
lid van artikel 27" gelezen : ,,het tweede lid 
van artikel 27" . 

Art. XII. In het eerste lid van artikel 31 
der Pensioenwet wordt achter "onkosten aan 
het vervullen der betrekking verbonden" in
gevoegd: ,.zoomede vacatiegelden". 

Art. XIII. Van artikel 33, eerste lid, der 
Pensioenwet vervalt de laatste volzin. 

Art. XIV. Het tweede lid van artikel 35 
der Pensioenwet wordt gelezen: .,Voor de 
betaling aan het fonds van bijdragen die in
gevolge deze wet verschuldigd zijn door het 
lichaam, in welks dienst de belanghebbende is 
of geweest is, worden zij, genoemd in artikel 4 
onder a tot en met k en n, zoomede het onder
wijzend personeel aan openbare scholen voor 
gewoon en uitgebreid lager onderwijs, welks 
wedden door het Rijk aan de gemeenten 
worden vergoed, geacht in dienst van het Rijk 
en worden de in dat artikel onder l genoemden 
in dienst van de betrokken gemeenten te zijn 
of geweest te zijn. Personen bedoeld in dat 
artikel onder m, worden geacht in dienst van 
de grootste der vennooten of leden te zijn 
of geweest te zijn." 

Art. XV. Artikel 36 der Pensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt : 

In het eersta lid wordt in den aanhef na 
,.ingevolge" ingevoegd: ,,het eerste lid van". 

In h('t eerste lid onder litt. a en in het derde 
lid wordt in plaats van "1 Januari, 1 April, 1 Juli 
en 1 October" telkens gelezen: ,,15 Maart en 15 
September". 

Aan het tweede lid wordt een nieuwe zin 
toegevoegd, luidende : 
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"Over de bedragen, die vóór 31 December 
moeten worden betaald, doch waarvan de 
betaling na dien datum plaats heeft, is van 
dien datum tot den dag der betaling een door 
Ons op ten hoogste vijf ten honderd 's jaars te 
bepalen rente verschuldigd". 

Art. XVI. Aan artikel 38 der Pensioenwet 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende : 

,,3. De in artikel 4, eerste lid onder l ge
noemde instellingen vergoeden jaarlijks aan de 
betrokken gemeenten het bedrag, dat deze op 
grond van artikel 35 voor hare bestuursleden 
en voor de ambtena,ren in haren dienst aan het 
fonds verschuldigd zijn." 

Art. XVII. Artikel 40 der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt : 

De aanhef van het eerste lid wordt gelezen : 
"Voor pensioen wordt, indien de betrokkene 

daartoe binnen drie maanden nadat hij de 
hoedani~heid van ambt-enaar heeft verkregen, 
schriftelijk aa11 den Pensioenraad het verlangen 
heeft te kennen gegeven, op den voet van de 
volgende bepalingen ingekocht de tijd, rlien een 
ambtenaar, voorzooveel betreft betrekkingen 
als beooe!d onder a en b na het tijdstip van het 
in werking treden van deze wet, en voorzooveel 
betreft batrekkingen als bedoeld onder c na 
1 Juli 1925, boven den leeftijd van 18 jaar 
heeft doorgebracht :" 

In litt. a wordt in pleats van : ,,de hoedanig
heid van ambtenaar" gelezen : ,,hetzij tijdelijken 
dienst als bedoeld onder c, hetzij di:mst a ls 
ambtenaar". 

In litt. b wordt in plaats van : ,,door diensttijd . 
als ambtenaar" gelezen : ,,hetzij door tijdelijken 
d ienst als bedoeld onder c, hetzij door dienst 
als ambtenaar". 

De punt aan het slot van litt. b wordt ver
vangen door een puntko=a ; na litt. b wordt 
een nieuw litt. ingevoegd luidende : ,,c. in 
tijdelijken dienst in een betrekking, waarin hij, 
in vasten dienst, ambtenaar zou zijn geweest, 
wann9er die tijd - al dan niet in vereeniging 
met d;ensttijd in tijdelijken dienst vóór 1 Juli 
1925 - ten minste twee jaar zonder wezenlijke 
onderbreking heeft geduurd of onmiddellijk, 
althans zonder wezenlijke onderbreking, door 
diensttijd als ambtenaar is gevolgd." 

In het t);eede lid wordt voor a en b gelezen : 
,,a, b en c . 

In het derde lid wordt vóór : ,,onbezoldigd 
of zijdelings" gelezen : ,,onbezoldigd, zijdelings 
of tijdelijk". 

Art. XVIII. Artikel 42 der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid wordt vóór "onbezoldigde" 
ingevoegd: ,,tijdelijke,". 

Het dPrde lid wordt gelezen: ,,Van de bij
drage, bedoeld in het voorgaand artikel, kan 
het lichaam, dat rle belanghebbende tijdelijk, 
onbezoldigd of zijdelings heeft gediend, ten 
hoogste de helft op dezen verhalen of doen 
verhalen. Op verzoek en ten bate van dat 
lichaam houdt hij, die de wedde van den 
belanghebbende als ambtenaar of diens pensioen 
of wachtgeld als oud-ambtenaar uitbetaalt, 
het te verhalen deel op die wedde of op dat 
pensioen of wachtgeld in. De inhouding gaat 
in met het kwartaal volgend op dat, waarin 
het in den vorigen zin bedoelde verzoek is 
ontvangen en geschiedt in tien achtereen volgende 
jaren. telkenmale voor een tiende gedeelte." 

Art. X I X. Na artikel 42 der Pensioenwet 
wordt ingevoegd een nieuw artikel, luidende : 

"Art. 42a. l. Voor pensioen wordt, indien 
de betrokkene daartoe binnen drie maanden 
nadat hij na op wachtgeld gesteld te zijn de 
hoedani~heid van ambtenaar heeft verkregen, 
schriftelijk aan den Pensioenraad het verlangen 
heeft te kennen gegeven, op den voet van de 
volgende bepalingen eveneens ingekocht de 
tijd, dien een ambtenaa,r na 30 Juni 1925 op 
wachtgeld heeft doorgebracht. 

2. De als inkoopsom te betalen bijdrage 
beloopt voor elk jaar van den tijd, bedoeld m 
het eerste lid, een bedrag overeenkomstig een 
tarief, dat wordt vastgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

3. De bijdrage is verschuldigd door het 
lichaam, uit welks dienst de belanghebbende 
met wachtgeld is ontslagen. 

4. De artikelen 41 en 42 vinden in dit geval 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat op de ambtenaren, bedoeld in de artikelen 
157 en 158, een overeenkomstig verhaal als in 
het derde lid van artikel 42 omschreven, kan 
worden toegepast ter zake van de bijdrage, 
die het betrokken lichaam zonder de werking 
van de artikelen 157 en 158 voor hen verschul
digd zou zijn." 

Art. XX. Artikel 43 der Pensioenwet wordt 
gelezen: 

,,1. Ontslagen, niet gepensionneerde ambte
naren die zich inf!:evolge artikel 95 voor hun 
na te laten betrekkingen het behoud van uitzicht 
op pensioen wenschen te verzekeren, dragen 
hiertoe aan het fonds bij een bedrag volgens 
een tarief, vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

2. Voor een ambtenaar die is ontslagen op 
groncl van opheffing van zijn betrekking of van 
een nieuwe organisatie van zijn dienstvak, mag 
ie in het eerste lid bedoelde bijdrage in het in 
het eerste en tweede lid var, artikel 95 bedoelde 
geval niet- hooger worden gesteld dan 5 ½ per
cent 's jaars van zijp laatsten pensioensgrond
slag of, indien het ontslag uit twee of meer 
betrekkingen gelijktijdig is verleend, dan 5½ 
percent 's jaars van de som der laatPte pen
sioensgrondslagen ia die betrekkingen, met clien 
verstande echter, dat, indien de pensioens
grondslag of de som der pensioensgrondsla~en 
een bedrag van f 3000 overschrijdt, het jaarlijks 
bij te dragen bedrag niet hooger mag zijn dan 
5½ percent van f 3000. 

3. Voor een ambtenaar ~.Is bedoeld in het 
tweede lid, mag in het in het derde lid van 
artikel 95 bedoelde geval de bijdrage niet 
hooger worden gesteld dan 5½ percent 's jaars 
van het verschil tusschen zijn laatsten pen 
sioensgrondslag of de som der laatste pensioens
grondslagen of, bedraagt een van deze meer dan 
f 3000, tusschen f 3000 en den pensioensgrond
slag in de betrekking, waarin hij is herplaatst. 

4. Voor een, ambtanaar als bedoeld in het 
tweede lid, mag in het in het vierde lid van 
artikel 95 bedoelde geval de bijdrage niet hooger 
worden gesteld dan 5½ percent 's jaars van het 
verschil tusschen de som der laatste pensioens
grondslagen of, bedraagt deze meer dan f 3000, 
tusschen f 3000 en den pensioensgrondslag in 
de betrekking, welka hij blijft bekleeden." 

Art. XXI. Artikel 44 der Pensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt, : 
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Het eerste lid wordt gelezen : 
,,De bijdrage, bedoeld in het voorgaand arti

kel, is in driemaandelijksche termijnen ver
schuldigd ; de eerste termijn moet binnen 
drie maanden na het tijdstip van ingang van 
het omslag of, in het in het derde lid van 
artikel 95 bedoelde geval, na het tijdstip van 
herplaatsing aan het fonds worden voldaan ; 
de volgende termijnen moeten telkens vóór 
het einde van het kwartaal. waarover de betaling 
strekt, worden gestort." 

Het tweede lid wordt gelezen : 
"Bij algemeenen maatregel van bestuur 

worden regelen gast, Id, opdat ambtenaren, 
die van de in artikel 95 omschreven bevoegdheid 
kunnen gebruik maken, zooveel mogelijk schrif
telijk worden gewezen op het eerste lid, in ver
band met artikel 95." 

Art. XXII. In artikal 45 der Pensioenwet 
wordt in plaats ven : ,,een ontslagen, nie• ge
pensionneerd of op wachtgeld gesteld ambte
naar" gelezen: ,,hij die van de in artikel 95 
omschreven bevoegdheid kon gebruik maken,". 

Art. XXIII. Artikel 48 der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste lid wordt voor: ,,in het vijfde lid" 
gelezen : ,,in het vierde lid". 

Het bepaalde onder b wordt gelezen : .,den 
leeftijd van 55 jaren heeh bereikt en hem niet 
op eigen verzoek e!'rvol ontslag is verleend uit 
één of meer hij algemeenen maatregPI van 
bestuur aangewPzen betrekkingen, terwijl hij 
eer> diensttijd van ten.ninste 10 jaar in één of 
meer dier betrekkingen kan doen medetellen 
(vervroegd ouderdomspensioen) ;" 

In den laatsten volzin wordt achter : ,,Lood
sen" ingevoegd : ,,en de b~i de betonning en de 
verlichting in dienst zijnde personen". 

Het tweede lid vnvalt. 
In het derde lid wordt voor : ,,Behoudens 

het bepaalde in het vijfde lid" gelezer> : 
.,Behoudens het bepaalde in het vierde lid" 
en wordt voor: ,,indien hij niet later als amb
tenaar wordt herplaatst" gelezen : ,,indien hij 
niet in een andere betrekking ambtenaar is 
gebleven of bl~jft, of niet later als ambtenaar 
is of wordt herplaatst". 

Het ~jfde lid wor:it ~elezen : ,,Er bestaat 
geen recht op een pen~10en, bedoeld in het 
eerste lid onder c, wa.meer de ambtenaar niet 
een diensttijd van tenminste 7 jaar en geen 
recht op een pensioen, bedoeld in het eerste lid 
onder a of in het tweede lid, indien de ambte
naar niet een diensttijd van tenminste 10 jaar 
kan doen medetellen, terwijl in al deze gevallen 
de ambtenaar bovendien in het g:iheel ten
minste 5 jaar werkelijk dienst moet hebben 
gediian ; er bestaat geen recht op pensioen, 
bedoeld in het eerste lid onder b, wanneer de 
ambtenaar niet in het geheel ten minste Il jaar 
h één of meer der daar bedoelde be+-rekkin~en 
werkelijk dienst heeft gedaan." 

Lid 3 wordt lid 2, lid 4 wordt lid 3 en lid 5 
wordt lid 4. 

Art. XXIV. Uit het twee:l.e lid van artikel 51 
der Pensioenwet vervallen de woorden: ,,in de 
daartoe leidende gevallen,". 

Art. XXV. Artikel 54 der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt, : 

Het eerste lid wordt gelezen : 
"Het pensioen bedraagt voor elk jaar in 

aanmerking komenden dienst l.75 percent van 

de middelsom der pensioensgrondslagen, met 
dien verstande dat het invaliditeitspensioen 
niet minder dan 30 percent van die som zal 
bedragen en het pensioen niet 70 percent van 
die som zal overschrijden." 

In het tweede lid wordt in plaats vaa : ,,on
middellijk aan den dag van ingang van h!'t 
ontslag voorafgaande, of indien het jaa,lijk
sche gemiddelde van de gezamenlijke grond
slagen der laatste 10 onmiddellijk aan den dag 
van ingang van h!'t ontslag voorefgaande jaren 
of va.n den geheelen diensttijd grooter is" 
gelezen: ,,van den voor penRioen gelrligen 
diensttijd of inaien het jaar~jksch gemidJelde 
van de gezamenlijke grondslagen der laatste 
10 jaren van dien diensttijd of van dien geheelen 
dienPttijd S!Ooter iQ" ; de tweede volzin wordt 
gelezen: ,,Heeft de belanghebbende gedure'l.de 
minder dan 3 jaren van dien rliensttijd een 
pensioensgrondsla~ gehad, dan geldt als .niddel
som het jaarlijkscli gemiddelde van :le gezamen
lijke grondslagen over dat kortere tijdvak". 

Art. XXVI. Artikel 56, eerste lid der Pen
sioenwet wordt gewijzigd als volgt : 

In litt. A wordt in plaats van : ,,of in onbe
zoldigde betrekkingen," gelezen: ,, , in onhe
zoldigde betrekkingen of in tijdelijken dienst," 
en wordt na "artili:el 40," ingevoegd: ,,hetzij 
op wachtgeld als bedoeld in artikel 42a", . 

Aan litt. A wordt een z;nsnede toegevoegd, 
luidende: 

"van den tijd, dien een ambtenaar io ePn 
betrekkine:, bedoeld in artikel 50, heeft door
gebracht, ·telt, wanneer hij uit een andere be
trekking, waarin hij gedurende het geheele jaar 
werkzaam wa , wordt gepensionneerd, bij de 
regeling van zijn pensioen slechts het gedeelte 
gedurende hetwelk hij diensten heeft bewezen, 
als diensttijd mede;". 

In litt. C wordt onder c na "Amsterdam" 
ingevoegd : ,,en bij de Directie van de Pensioen
fondsen voor de koloniale landsdienaren en 
locale ambtenaren t.e 's-Gravenhage". 

Aan litt. C wordt een zinsnede toegevoegd, 
luidende : ,, van den diensttijd bij het reserve
personeel van Land- en Zeema.cht telt slechts 
mede de tijd onder de wapenen doorgebracht en 
van dien bij den vrijwilligen Landstorm alleen 
de tijd, onder de wapenen d.oor~ebracht bij een 
der onderdeel en van het leger of btj de zeemacht." 

Litt. D vervalt. 
Art. XXVII. In het eerste lid onder b van 

artikel 58 der Pensioenwet wordt voor "diplo
matiek of consulair" gelezen : ,,onder het 
Departement van Buitenlandsche Zaken res
sorteerend". 

Art. XXVIII. Na artikel 62 der Pensioenwet 
wordt ingelascht, een nieuw artikel, luidende: 

"Art. 62a. Wanneer een vroeger niet op 
eigen verzoek eervol ontslagen ambtenaar des
tijds een uitzicht op uitgesteld pensioen niet 
heeft verkregen, omdat hij in een andere 
betrekking ambtenaar was gebleven, dan wel 
dat uit7.icht voor hem daarna is vervallen, 
omdat hij later als ambtenaar is herplaatst, 
bedraagt zijn pensioen niet minder dan het 
uitgesteld pensioen zou bedragen hebben, in
dien hij ten tijde van het eerstbedoeld ontslag 
uit alle op dat tijdstip door hem bekleede be
trekkingen ware ontslagen en herplaatsing niet 
ware gevolgd." 

Art. XXIX. Het slot van het laatste lid 
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van artikel 64 wordt gelezen: ,.dan het pensioen 
zou bedragen hebben, indien hem te rekenen 
van den dag, waarop het eerste ontslag met 
aanspraak op pensioen is ingegaan, op den voet 
van de op het tijdstip van het latere ontslag 
geldende bepalingen uit de destijds aangehouden 
betrekking of betrekkingen ontslag was ver
leend." 

Art. XXX. In het eerst3 lid van artikel 66 
der Pensioenwet vervalt : 

,.en van dat bedoeld in artikel 48, tweede lid". 
Art. XXXI. Het tweede lid van artikel 67 

der Pensioenwet wordt gel3zen: ,,Wanneer een 
gepensionneerd ambt.enaar inkomsten geniet of 
gaat genieten uit of in verband met een ambt 
of eerubetrekking, in dienst van een der lichamen 
genoemd in artikel 3 en artikel 4 der Pensioen
wet, ter hand genomen met ingang van of na 
den dag, waarop het ontsla~, ter zake waarvan 
het pensioen is verleend, 1s ingegaan, wordt, 
zoodra en zoolang het pensioen vermeerderd 
met die inkomsten zou overschrijden het bedrag 
der laatstelijk genoten wedde, het pensioen met 
negentig ten bonderd van het bedrag dier 
overschrijding verminderd. Is of wordt in de 
sa,arisregeling van de betrekking, waaruit hem 
ontslag is verleend, wijziging gebracht, dan 
,vordt als laatstelijk genoten wedde beschouwd 
àe wedde, die de betrokkene zon hebben ge
noten, indien de gewijzigde regeling op den 
datum van zijn ontslag reeds had gegolden." 

Het vierde lid van dat artikel wordt geleien : 
,,Een vermindering, bedoeld in het tweede lid, 
wordt niet of niet langer toegepast ten aan
zien van het :pensioen van hem, die den 
leeftijd van 65 Jaren heeft bereikt." 

Art. XXXII. In het tweede lid van artikel 68 
der Pensioenwet wordt voor "twee percent" 
gelezen: ,,1.75 percent". 

Het vierde lid van dat, artikel wordt gelezen : 
,,Wordt een gewezen Minister opnieuw Mi

nister, dan wordt tijdens den duur van zijn 
ministerschap, met afwijking in zoovP~ van 
het bepaalde in artikel 67, net hem bij zijn 
ontslag uit dat ambt toegekend pensioen geheel 
ingehouden." 

Art. XXXIII. In artikel 70 der Pensioenwet 
wordt in plaats van "volgens de Ongevallenwet 
1921" ~elezen: ,.volgens een desbetreffende 
wettelijke regeling". 

Art-. XXXIV. Aan artikel 73 der Pensioenwet 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

,.3. ,vanneer de regeling van een pensioen, 
als gevolg van omstandigheden, waaiaan hij 
die het aanvroeg geen schuld draagt, wordt 
vertraagd, is de Pensioenraad bevoegd dezen 
een voorschot op zijn pensioen toe te kennen". 

Art. XXXV. In artikel 75 der Pensioenwet 
wordt voor: .,het Staatstoezicht op de Volks
gezondheid" gelezen: ,,den Pensioenraad". 

Art. XXXVI. Het cjjfor 1 vóór het eerste 
lid, zoomede het tweede, derde en vierde lid 
van artikel 77 der Pensioenwet vervallen. 

Art. XXXVII. Artikel 78 der Pensioenwet 
wordt gelezen a ls volgt : 

"1. De Pensioenraad is bevoeg<l over het 
rapport van de geneeskundigen, die een ambte
naar hebben gekeurd, een rapport van é'n of 
meer andere deskundigen te vragen. 

2. De Pensioenraad is mede bevoegd den 
ambtenaar nogmaals geneeskundig te doen 
onderzoeken of hem voor den tijd van ten 

hoogste drie maanden in een inrichting ter ob 
servatie te doen opnemen. 

3. Ook kan de Pensioenraad den ambt<-naar 
in een inrichting tot herstel doen opnemen of 
hem een geneeskundige behandeling doen onder
gaan, indien drie door den Raad aangewezen 
geneeskundigen, na den ambtenaar te hebben 
onderzocht, eenparig v2rklaren deze maat
regelen noodig te achten in het belang van 
zijn herstel. 

4. Hij, die, zij het ook alleen door gebrek 
aan medewerking verhindert, dat een onder
zoek of voldoend onderzoek plaats heeft of, 
zonder een deugdelijken grond, weigert zich ter 
observatie of tot herstel in een inrichting te 
doen opnemen, dan wel een geneeskundige 
behandeling als bedoeld in het voorgaand lid 
te ondergaan, verliest terstond nadat de Pen
sioenraad of de Centrale Raad van Beroep bij 
onherroepelijk geworden uitspraak heeft beslist 
dat het in dit lid bedoelde yeval zich heeft 
voorgedaan, alle uitzicht op invaliditeits
pensioen, tenzij dan ter zake van een invalidi
teit, die na evenbedoeld tijdstip mocht zijn 
ontstaan." 

Art. XXXVIII. In artikel 79 der Pensioen
wet vervallen de woorden : ,,in het tweede lid 
van artikel 77 of" en wordt na "78" ingevoegd: 
,, , eerste lid". 

Art. XXXIX. Het derde lid van a rtikel 80 
der Pensioenwet wordt gelezen: ,,Overigens 
komen de kosten van geneeskundige onderzoe
kingen en rapporten, evenals die, verbonden 
aan een observatie of aan de in het derde lid 
van artikel 78 bedoelde maatregelen, ten laste 
van het fonds". 

Art. XL. Het in den aanhef van artikel 88 
der Pensioenwet voorkomende cijfer: ,,7'' 
wordt vervangen door het getal "10". 

Art. XLI. Het in den aanhef van artikel 89 
der Pensioenwet voorkomende cijfer: ,,7" 
wordt vervangen door het getal: ,,10". 

Art. XLII. In artikel 91, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet wordt de puntkomma aan 
het slot vervangen door een punt. Het be
paalde onder c van dat, lid vervalt. 

Art. XLIII. In artikel 92, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet wordt de puntkomma aan het 
slot vervangen door een punt. Het bepaalde 
onder c van dat lid vervalt. 

Art. XLIV. In artikel 9~, eerste lid, onder b, 
der Pensioenwet wordt de nuntko=a aan 
het slot vervangen door een· punt. Het be
paalde onder c van dat lid vervalt. 

Art. XL V. In artikel 95 der Pensioenwet 
vervallen in het eerste en in het tweede lid de 
woorden : ,,of wachtgeld" en wordt in het 
eerste lid in plaats van : ,.en voor hunne bij 
deze verwekte of te verwekken kinderen, of, 
indien zij op dat tijdetip ongehuwd zijn, doch 
wettige of gewettigde kinderen hebben, voor 
die kinderen," gelezen : ,, , voor de wettige 
of gewettigde minderjarige kinderen die zij 
op dat tijdstip hebben en voor hunne bij die 
vrouw te verwekken kinderen," . 

Aan het artikel worden twee nieuwe leden 
toegevoegd, luidende : 

,.3. Wanneer een ambtenaar wordt her
plaatst, doch het diensvolgens voor de in het 
eerste of tweede lid bedoelde betrekkingen op
nieuw verkregen uitzicht lager is dan het 
uitzicht, waarvan hij zich ingevolge het eerste 
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of tweede lid het behoud beeft verzekerd, kan 
bij zich laatstbedoeld uitzicht op den voet 
van artikel 43 blijven verzekeren. 

4. Wanneer een ambtenaar, die zonder 
pens ioen uit een betrekking is ontslagen, uit
hoofde van een andere betrekking ambtenaar 
is gebleven, kan bij zich het behoud van het 
uitzicht op pensioen voor de in het eerste of 
tweede lid bedoelde betrekkingen, zooals dat 
onmiddelijk voor z~jn ontslag uit eerstbedoelde 
betrekking bestond, op den voet van artikel 
43 verzekeren." 

Art. XL V.I. In artikel 96 der P ensioenwet 
wordt na "oud-ambtenaar" ingevoegd: ,,of 
ambtenaar" . 

Art. XL VII. Het derde lid van artikel 97 
der Pensioenwet wordt gelezen : 

"Het weduwenpensioen zal echter in geen 
geval minder bedragen dan 60 percent van de 
eerste f 2000, en 40 percent van het overige 
bedrag der in artikel 64 bedoelde middelsom". 

Art. XLVIII. In den tweeden volzin van 
artikel 99 der Pensioenwet wordt in plaats 
van : ,,weezenpensioenen" gelezen : ,,pensioe
nen" en in plaats van : .,bedragen dier pen
sioenen" : ,,hunne bedragen". 

Art. XLIX. In artikel 104 der Pensioen
wet wordt in plaats van : ,, volgens de Onge
vallen wet 1921" gelezen: ,,volgens een desbe
treffende wettelijke regeling". 

Art. L. In artikel 109, eerste lid, der P en 
sioenwet wordt voor : ,,het derde lid van ar
tikel 48" gelezen : ,,het tweede lid van arti
kel 48". 

Art. LI. Artikel 111 der Pensioenwet wordt 
gelezen: 

" 1. Het pensioen eindigt met het einde van 
het kwartaal, in den loop waarvan het over
lijden heeft plaats gehad, het weezenpensioen 
tevens met het einde van het kwartaal, in den 
loop waarvan de rechthebbende meerderjarig 
is geworden. 

2. Een vervallen verklaard of ingetrokken 
pensioen eindigt met het einde van het kwar
t aal, in den loop waarvan het besluit tot 
vervallenverklaring of intrekking is genomen." 

Art. LII. Het eerste lid van artikel 112 
der Pensioenwet wordt gelezen : 

" 1. Het weduwenpensioen eindigt voorts 
bij een volgend huwelijk der weduwe, en wel 
met het einde van het kwartaal, in den loop 
waarvan het huwelijk heeft plaats gehad". 

Art. LIII. Het tweede lid van artikel 114 
der Pensioenwet wordt gelezen : ,,De pensioenen 
worden driemaandelijks voldaan". 

Het derde lid van dat artikel vervalt. 
Art. LIV. Het derde lid van artikel 116 

der P eruioenwet wordt gelezen : ,,De voor
schotten, door besturen van openbare lichamen, 
liefdadige of tot algemeen nut werkende in
stellingen, hetzij renteloos, hetzij tegen een 
matige rente op de pensioenen gegeven, tot 
zekerheid waarvan de bewijzen van inschrijving 
in het bezit van die lichamen worden gesteld, 
zijn niet onder de bij deze wet verboden belee
ningen begrepen, mits de voorwaarden, volgens 
welke die voorschotten .worden verstrekt zijn 
goedgekeurd door den Minister van Financiën". 

Lid 3 wordt lid 4 en lid 4 wordt lid 5. 
Art. LV. Artikel 118 der Pensioenwet 

wordt gelezen : 
"De beperkingen, voorgeschreven in het 

eerste lid van artikel 117, gelden niet ten 
aanzien van inhouding of beslag tot verhaal 
van: 

a. onderhoud, waarop hij, die om de in
houding verzoekt of de beslaglegger volgens 
de wet aampraak heeft; 

b. belastingschuld voor zoover bij een wet 
of een verordening een andere regeling is ge
troffen; 

c. een schuldvordering van een publiek
rechtelijk lichaam, ter zake van schade, in 
verband met de ui toefening van den dienst 
opzettelijk veroorzaakt". 

Art. LVI. Artikel 121 der Pensioenwet wordt 
gelezen : ,,Zoolang een gepensionneerde wees 
verblijft in een Rijksopvoedingsgesticht of in 
een tuchtschool geschiedt de uitbetaling van 
zijn pensioen aan den Rtaat, tenzij derden die 
kosten van dat verblijf vergoeden". 

Art. LVII. In het eerste lid van artikel 125 
der Pensioenwet wordt in plaats van : ,,binnen 
een maand na de dagteekening dier be~lissing" 
gelezen: ,,binnen een maand na den datum 
van verzending van die beslissing". 

A1-t. LVIII. Het tweede lid van artikel 126 
der Pensioenwet wordt gelezen : 

,,De Pen.sioenraad kan ambtshalve een pen
sioensgrondslag vaststellen, wijzigen of in
trekken". 

Art. LIX. Na artikel 129 der Pensioenwet 
wordt ingevoegd een niC'uw artikel, luidende: 

"Art. 129a. 1. Van hem, die bij den 
Pensioenraad een bezwaarschrift indient of bij 
den Centralen Raad van Beroep, beroep instelt, 
wordt onderscheidenlijk ten behoeve van het 
fonds en het Rijk een recht geheven van onder
scheidenlijk f 5 en f 10. 

2. Door publiekrechtelijke li cha men is zoo
danig recht niet verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen van 
zoodanig recht vrijgesteld. De Voorzitter van 
den Pensioenraad of de Voorzitter van den 
Centralen Raad van Beroep besliRt over het 
geldelijk onvermogen van den klager. 

4. Hij, die het verschuldigde recht niet 
voldoet, is in het indienen van het bezwaar
schrift of in het beroep niet ontvankelijk. 

5. Het betaalde recht van f n wordt aan 
hem, wiens bezwaren hetzij door den Pensioen
raad hetzij, in beroep, door den Centralen Raad 
van Beroep geheel of gedeeltelijk gegrond 
worden verklaard, wederom vergoed. Het 
zelfde heeft plaats ten opzichte van het betaalde 
recht van f 10, indien klager door den Centralen 
Raad van Beroep geheel of gedeeltelijk in het 
gelijk wordt gesteld. " 

Art. LX. In het derde lid van artikel 133 
der Pensioenwet wordt voor "of een onbezol
digde betrek.1.,jng, bedoeld in artikel 40, eerste 
lid, onder a," gelezen : ,, , in tijdelijken diemt 
een betrekking, bedoeld in artikel 40, eerst.e lid 
onder c, of een onbezoldigde betrekking, bedoeld 
in artikel 40, eerste lid onder a,". 

Art. LXI. Artikel 134 der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt : 

In het eerste !id wordt voor ,,(ook als tijdelijk 
ambtenaar)" gelezen : ,,in tijdelijken dienst, 
bedoeld in artikel 4.0, eerste lid , onder c". 

In het tweede lid wordt voor "diensttijd in 
zijdelingschen dienst, bedoeld in het eerste lid" 
gelezen : ,,diensttijd in tijdelijken of in zijdeling
schen dienst, bedoeld in het eerste lid". 
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Voor "diensttijd in zijdelingschen dienst na 
het tijdstip" wordt gelezen : ,,diensttijd in 
tijdelijken, respectievelijk in zijdelingschen 
dienst na het tijdstip". 

Voor "in vereeniging met diensttijd in zijde
lingschen dienst na dat tijdstip, ten minste 
twee jaren" wordt gelezen : ,,in vereeniging 
met diensttijd in tijdelijken, respectievelijk in 
zijdelingschen dienst na dat tijdstip, tenminste 
twee jaren " . 

In het vijfde lid wordt in plaats van 1 Juli 
1923, 1 Januari 1924 en 1 Juli 1923 onderschei
denlijk gelezen 1 Juli 1925, 1 Januari 1926 en 
1 Juli 1925. 

Art. LXII. Artikel 134a der Pensioenwet 
wordt gelezen : ,,Zij, die de bij artikel 13-!, vijfde 
lid onder c, bedoelde verklaring hebben afgele$d, 
kunnen deze verklaring vóór 1 Juli 1926 m
trekken. Hetgeen ingevolge een op die ver
klaring plaats gehad hebbenden inkoop aan 
bijdragen als bedoeld in artikel 135 is betaald, 
wordt geresi.itueerd en het terzake van zoo
danige bijdragen verhaalde als bedoeld in 
artikel 137 wordt terugbetaald". 

Art. LXIII. Van artikel 135 der Pensioenwet 
wordt de tweede volzin gelezen : ,,Zij is ver
schuldigd door het lichaam, dat de belang
hebbende rechtstreeks of zijdelings heeft ge
diend". 

Art. LXIV. In het eerste lid van artikel 136 
der Pensioenwet, wordt in plaats van: ,,waarin 
de inkoop plaats heeft" gelezen: ,,waarin het 
verzoek om inkoop bij den Pensioenraad in
komt" en wordt in plaats van : ,,tien " gelezen : 
,,vijftien" . 

Art. LXV. In plaats van de in artikel 137, 
eerste lid, eerste volzin, der Pensioenwet voor
komende woorden : ,,een vierde deel" wordt 
gelezen: ,,de helft". 

Art. LXVI. Artikel 138, tweede lid, der 
Pensioenwet wordt gelezen : ,,De inhouding 
gaat in met het kwartaal, volgend op dat, 
waarin het in het eerste lid bedoelde verzoek 
is ontvangen en geschiedt in vijftien achtereen 
volgende jaren, telkenmale voor een vijftiende 
gedeelte." 

Art. LXVII. In 1et tweede lid van artikel 142 
der Pensioenwet vervallen de woorden : ,,of op 
wachtgeld gestelde". 

Art. LXVIII. Het eerste lid van artikel 150 
der Pensioenwet wordt gelezen : 

,,Voor de ambtenaren, in dienst op het tijd
stip van het in werking treden van deze wet, 
en voor oud-ambtenaren die vóór dat tijdstip 
zonrler r echt op pensioen of op wachtgeld met 
uitzicht op pensioen werden ontslagen en na 
dat tijdstip als ambtenaar werden herplaatst, 
daalt de pensioensgrondslag of het totaal aan 
pensioensgrondslagen niet beneden het bedrag 
of het totaalbedrag, waarover krachtens wet-te
lijk voorschrift door of voor hen is bijgedragen, 
indien zij vóór 1 September 1925 of, voor
zooveel de afwijking tusschen pensioensgrond
slag en wedde na 1 Juli 1925 intreedt, binnen 
drie maanden na dat intreden schriftelijk aan 
het orgaan, bedoeld bij artikel 34, het verlangen 
te kennen geven, dat hun pensioensgrondslag 
op het evengenoemd bedrag wordt gesteld." 

Art. LXIX. Het voor het eerste lid van 
artikel 154 der Pensioenwet, geplaatste cijfer "l" 
zoomede het tweede lid van dat artikel ver
vallen. Het slot van het eerste lid wordt 

gelezen als volgt: ,,wanneer hij na het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet weder
om ambtenaar of militair in den zin der Militaire 
Weduwenwet 1922 wordt, tenzij - in het 
laatste geval - belanghebbende wegens het 
in het tweede lid van artikel 91 bedoelde deel
genootschap uitzicht heeft op pensioen voor 
zijn na te laten betrekkingen. " 

Art. LXX. Artikel 155 der Pensioenwet 
wordt gelezen : 

"Voor de berekening van het pensioen der 
weduwen en weezen van ambtenaren en gepen
sionneerde ambtenaren die een pensioensgrond
slag hadden, hooger dan hun wedde, geldt de 
wedde als grondslag." 

Art. LXXI. Artikel 155a der Pensioanwet 
wordt gelezen a]s volgt : 

"Uitzicht op pensioen volgens deze wet voor 
hun na te laten betrekkingen hebben zij, die 
krachtens het bepaalde in artikel 91, eerste lid 
en artikel 92, eerste lid ·dat uitzicht zouden 
missen, doch op het t,jdstip van het in werking 
treden van deze wet uitzicht op pensioen voor 
hun na t e laten betrekkingen ontleenden aan 
een der met ingang van dat tijdstip vervallen 
Weduwenwetten" . 

Art. LXXII. Artikel 162 der Pensioenwet 
wordt gelezen : 

"1. Alle voorzieningen en regelingen van 
provinciën ter uitvoering of naar aanleiding 
van deze wet, zijn aan Onze goe:ikeuring onder-
worpen. · 

2. Alle zoodanige voorzieningen en regelin
gen van gemeenten, waterschappen, veen
schappen of veenpolders, met uit,zondering 
van die naar aanleiding van artikel 36 van deze 
wet, zijn onderworpen aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. De artikelen 196, 
197, 198, 200, 201 en 202 der Gemeentewet 
zijn ten deze van overeenkomstige toepassing." 

Art. LXXIII. Artikel 173 der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt : . 

Onder I, litt. a, en on:ler III, litt. a, wordt 
tusechen "bij hun ontslag" en "recht op pen
sioen" telkens ingelascht : ,,anders dan uit
hoofde van opheffing van hun betrekking of 
van een nieuwe organisatie van het dienstvak, 
waart-oe zij behoorden" . 

Onder VIII, X en XI worden telkens ge
schrapt de woorden "of op wachtgeld gestelde". 

Onder VIIIb wol'dt in plaats van : ,,bij her
plaatsing als ambtenaar" en onder Xb, XIb 
en XIIb in plaats van : ,,wanneer zij als ambte
naar worden herplaatst" gelezen : ,, wanneer zij 
wederom ambtenaar of militair in den zin der 
Militaire Wedu.venwet 1922 worden, tenzij -
in het laatste geval - belanghebbenden wegens 
het in het tweede lid van artikel 91 bedoelde 
deelgenootschap uitzicht hebben op pensioen 
voor hun na te laten betrekkingen". 

Art. LXXIV. In den in artikel 174 der 
Pensioenwet bedoelden staat wordt onder XI na 
,,voor de oud-rijkswerklieden, bedoeld in art. 
173 der wet onder XII : " ingevoegd : 

,,Art. 27, derde lid, slot. 
Voor de zonder pensioen ontslagen werk

lieden, bedoeld in art. 29, bedraagt de jaarlijk
sche bijdrage voor de mannelijke vijf en voor 
de vrouwelijke een percent over het verschil 
tusschen den pensioensgrondslag in de laatste 
betrekking en dien in de vroegere betrekking, 
waaruit zij met pensioen werden ontslagen." 
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Art. LXXV. In het vijfde lid. van artikel 24 
van de Weduwenwet voor de ambtenaren 1890, 
dat is gehandhaafd bij artikel 173 ooder VIII 
der Pensioenwet en gewijzigd is opgenomen in 
den in artikel 174 dier wet bedoelden staat, 
vervallen de woorden : ,, , en verder telkens 
om de vijf jaren,". 

Overgangsbepalingen. 
Art. LXXVI. Personen, bedoeld in artikel 3, 

eerste lid onder b der Pensioenwet, in dienst 
op 1 Juli 1925, blijven ambtenaar in den zin 
dier wet, tenzij zij binnen zas maa-nden na dien 
datum aan den Pensioenraad in den vorm 
eener schriftelijke verklaring te kennen geven, 
dit niet te verlangen. 

Art. LXXVII. Ambtenaren in dienst op 
1 J uli 1925, die na het tijdstip vBn het in werking 
treden van deze wet in verband met het be
paalde in artikel 3 onder b der Pensioenwet, 
zooals dat ingevolge deze wet zal luiden, de 
hoedanigheid van ambtenaBr zouden verliezen, 
blij ven ambtenaar in den zin der Pensioenwet, 
tenzij binnen zes maanden nadat zulks zou 
geschieden aan den Pensioenraad in den vorm 
et>ner schriftelijke verklaring te kennen geven, 
dit niet te verlangen. 

Art. LXXVIII. Personen, die op 1 Juli 1925 
t ijdelijk werkzaam zijn in een betrekking be
doeld in artikel 40, eerste lid onder c der 
Pensioenwet, blijven ambtenaar in den zin dier 
wet, tenzij zij binnen zes· maanden na dien 
datum in den vorm eener schriftelijke verkforing 
aan dim Pensioenraad te kennen geven, dit 
niet te verlangen. 

Art. LXXIX. Ambtenaren in dienst op 
1 Juli 1925, die na het tijdsuip van het in 
werking treden van d~ze wet overgaan in 
tij delijken dienst in een batrekking als bedoeld 
in artikel 40 onder c der Pensioenwet, blijven 
ambtet>aar in den zin dier wet, tenzij zij binnen 
zes maanden na bedoelden overgang aan den 
P ensioenraad in den vorm eener schriftelljke 
verklaring te kennen geven, dit niet te ver
langen. 

Art. LXXX. Als diensttijd telt zoowel bij 
de regeling van het pensioen van den ambte
naar, a ls bij de ter beoordeeling van de pen
sioensaanspraken te maken berekeningen meae : 
a. dA tijd, dien een ambtenaar vóór 1 Juli 1925 
op wachtgeld heeft doorgebracht ; b. de tijd, 
di en nersonen, bedoeld in artikel 3, eerste lid 
onder b der Pensioenwet, vóór 1 Juli 1925 als 

. zoodanig hebben doorgebracht, mits, zoover 
betreft tijn, ten opzichte van welks geldigheid 
voor pensioen bijzondere eiscben zijn gesteld, 
aa'l die eischen is voldaan ; c. de tijd, dien 
personen, op 1 Juli 1925 tijdelijk werkzaam in 
een betrekking bedoeld in artikel 40, eerste lid 
onder c der Pensioenwet, tusschen 1 Juli 1922 
en 1 J uli 1925 als zoodanig hebben doorge
bracht. 

Art. LXXXI. Indien in eenig geval het 
krachtens het eerste lid van artikel 54 der 
Pensioenwet, zooals dat ingavolge deze 1vet zal 
luiden, b3rekende percentage minder zou be
dragen dan 2 percent vermenigvuldigd met het 
aantal jaren dienst vóór 1 Juli 1925, die de 
betrokkene kan doen medetellen, wordt, be
houdens het maximum van 70 percent, het 
pensioen naar dat boogere percentage berekend. 

Ar t . LXXXII. Voor ambtenaren in dienst 

of op wachtgeld op 1 Juli 1925 en die op dien 
datum den leeftijd van 55 jaren hebben bereikt, 
blijft ten aanzien van een recht op pensioen 
als bedoeld in het eerste lid onder a en in het 
tweede lid van actikel 48 der Pensioenwet de 
in het vierde lid van dat artikel gestelde eisch 
van een diensttijd van ten minste 10. jaren 
buiten toepassing, indien zij een diensttijd van 
ten minste 7 jaren vóór l Juli 1925 kunnen 
doen medetellen ; dit pensioen bedraagt voorts, 
behoudens in de in de artikelen 64 en 65 der 
Pensioenwet bedoelde gevallen, niet minder 
dan 30 percent van de middelsom der pensioens
grondslagen, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 54 der Pensioenwet. 

Art. LXXXIII. Gewezen ambtenaren of 
ambtenaren, die op 30 Juni 1925 wachtgeld 
genieten met uitzicht op pensioen voor hun 
na te laten betrekkingen ten laste van het 
fonds, kunnen zich op den voet van het bepaalde 
in de artikelen 95 en 43 tot en met 46 der 
Pensioenwet het behoud van dat uitzicht 
verzekeren met dien verstande dat de in het 
eerste lid van artikel 44 bedO!'lde termijn in 
dit geval aanvangt op 1 Juli 1925. Betrokke
nen worden door hat lichaam te wiens laste zij 
wachtgeld genieten, onverwijld schriftelijk 
gewezen op het bepaalde in clit artikel. 

Art. LXXXIV. I. Wanneer een ingevolge 
het tweede lid van artikel 48 der Pensioenwet, 
zooals élit vóór 1 Juli 1925 luidde, gepension
neerd ambtenaar inkomsten geniet of gaat 
genieten uit of in verband met a.rbeid of bedrijf, 
ter hand genomen met ingang van of na den 
dag, waarop het ontslag, ter zake waarvan het 
het pensioen is verleend, is ingegaan, wordt, 
zoodra en zoolang het pensioen vermeerderd 
met die inkomsten zou overschrijden het bedrag 
der laatstelijk genoten wedde, het pE"nsioen 
met het bedrag dier overschrijding verminderd. 
Is of wordt in de salarisregeling van de betrek
king, ,vaaruit hem ontslag is verleend, wijziging 
gebracht, dan wordt als laatstelijk genoten 
wedde beschouwd de wf'dde, die de betrokkene 
zou hebben genoten, indien de gewijzigde 
regeling op den datum van zijn ontslag reeds 
had gegJ!den. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de contröle op de inkomsten, als bedoeld 
in het vorig lid. 

3. Hü die, nadat hem een ontslag als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 48 der Pensioenwet, 
zooals dat vóór 1 Juli 1925 luidde, is verleend, 
een hem aangeboden betrekking, die hem in 
verband met zijn persoonlijkheid en omstandig
heden redelijkerwijs kan worden opgedragen, 
en die uitzicht geeft op pensioen volgens de 
Pensioenwet, weigert te aanvaarden, wordt 
voor de toepassing van het eerste lid geacht 
de aan aie betrekking verbonden inkomsten 
te genieten. 

4. De op grond van artikel 48, tweede lid 
der Pensioenwet, zooals dat vóór 1 Juli 1925 
luidde, verleende pensioenen van hen, die op 
het oogenblik van heG ontslag den 45-jarigan 
leeftijd nog niet hadden bereikt, eindigen na 
verloop van een termijn gelijk aan den dienst
tijd, dien de betrokkene op het t ijdstip, waarop 
het recht o~ pensioen ontstond, had. Artikel 
48, tweede .id, zooals dat ingevolge deze wet 
zal luiden, is van toepassing. Ten aanzien 
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van den diensttijd, ter zake waarvan een 
pensioen, als hier bedoeld, is genoten geweest, 
blijft artikel 59, eerste lid der Pensioenwet 
buiten toepassing. Betrokkenen kunnen zich 
het behoud van uitzicht van pensioen voor 
bun na te laten betrekkin6en els bedoeld in 
artikel 95, na verloop van den in clen eersten 
zin van dit lid bedoelden termijn verzekeren ; 
de artikelen 43 tot en met 46 zijn van overeen
komstige toepassing met dien verstande, dat 
voor zoover 1.n die artikelen een termijn aan
va.ngt met het ontslag, voor het ontslag in dit 
geval in de plaat,s treedt het verloop van den 
in den eersten zin van dit lid bedoelden 
termijn. 

Art. LXXXV. Ten aanzien van hen, op wier 
pensioen in~evolge artikel 67 der Pensioenwet, 
zooals dat mgevolge deze wet zal luiden, met 
ingang van l Juli 1925 een korting wordt toe
gepast, hljjft de in artikel 67 bedoelde korting 
gedurende het eerste jaar na de lnwerking
treding van deze wet beperkt tpt 25, gedurende 
het tweede jaar tot 50 en gedurende het derde 
jaar tot 75 ten honderd, met dien verstande 
echter, dat, voorzoover na 1 Juli 1925 het bij 
ongewijzigde toepassing van artikel 67 te korten 
bedrag vermeerdering ondergaat, ten aanzien 
van dat meerdere de beperking niet geldt. 

Art. LXXXVI. Voor ambtenaren in dienst 
op 1 Juli 1925, die op dien datum den leeftijd 
van 50 jaren hebben bereikt, geldt het bepaalde 
in artikel 48 eerste lid onder b der Pensioenwet, 
zooals dat ingevolge deze wet zal luiden, óók, 
wanneer hun op den overigens daarin bepaalden 
voet op eigen verzoek ontslag is verleend. 

Art. LXXXVII. 1. Indien aan een ambte
naar, die wordt ontslagen op grond van op
heffing van zijn betrekking of op grond • van 
een nieuwe organisatie van zijn dienstvak en 
ten aanzien van wien van Rijkswege een 
wachtgeldregeling niet is vastgesteld, door het 
lichaam, in welks dienst hij was, geen of een, 
naar zijn oordeel, onvoldoend wachtgeld wordt 
t oegekend, kan hij binnen een maand na het 
tijdstip, waarop ret ontslag is ingegaan, ter
zake Onze beslissing inroepen. 

2. Onze beslissing wordt, den Raad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van bestuur, 
gehoord, binnen drie maanden nadat het 
beroep is ingasteld, genomen. Het betrokken 
lichaam is gehouden zich naar die beslissing 
tegenover den ambtenaar te gedragen. 

3. Artikel 112 der Provinciale Wet, artikel 
212 der Gemeentewet en artikel 61 der laatstelijk 
bij de wet van 11 Mei 1923 (Staatsblad n°. 197) 
gewijzigde wet van 10 November 1900 (Staats
blad n°. 176) zijn van overeenkomstige toe
passing. 

Art. LXXXVIII. Vóór 1 September 1925 
kan het lichaam zijn beslissing, genomen volgens 
artikel 137, eerste lid der Pensioen wet, zooals 
dat vóór 1 Juli 1925 luidde, wijzigen. Echter 
kan een ruimer verbaal dan een vierde deel 
der inkoopsom slechts worden toegepaRt ten 
opzichte van de termijnen, die na laatst
genoemden datum komen te vervallen. 

Art. LXXXIX. De verklaring, die ingevolge 
het vijfde lid van artikel 134 onder c der 
Pensioenwet, zooals dat vóór 1 Juli 1925 
luidde, is afgelegd, wordt geacht mede te om
vatten het ruimer verhaal, hetwelk overeen
komstig het eerste lid van artikel 137 der 

Pensioenwet, zooals dat ingevolge deze wet 
zal luiden, mocht worden toegepast. 

Art. XC. De verruiming der termijnen vol
gens artikel LXIV dezer wet laat de vóór 
1 Juli 1925 gestorte bijdragen onaangetast. 
Echter komt hetgeen aldus meer is gestort dan 
volgens artikel 136 eerste lid der Pensioenwet, 
zooals dat ingevolge deze wet zal luiden, zou zijn 
vereischt, in mindering op de na dien datum 
vervallende termijnen. 

Art. XCI. De artikelen LXII, LXIV, LXV, 
LXVI, LXXXVIII, LXXXIX en XC dezer 
wet zijn niet van toepassing ten aanzien van 
hen, die vóór of met 1 J°uli 1925 recht op 
pensioen verkregen of verkrijgen. 

Art. XCII. De uitzichten welke zijn ver
kregen door het aangaan van verplichtingen 
krachtens artikel 154, tweede lid der Pensioen
wet, zooals dat vóór 1 Juli 1925 luidde, blijven 
met die verplichtingen gehandhaafd. 

Art. XCIII. 1. De herziene bepalingen, 
bedoeld in artikel 161, eerste en tweede lid der 
Pensioenwet, worden door de besturen van de 
betrokken provinciën, waterschap.Pen, veen
schappen of veenpolders nader her--.11ien in dezer 
voege, dat voor de op 1 Juli 1922 in dienst 
van die lichamen zijnde ambtenaren van toe
passing blijven de pensioensbepalingen, welke 
op dit tijdstip golden, voorzoover zij hoogere 
aanspraken gaven dan de Pensioenwet, gelijk 
die na de totstandkoming dezer wet zal luiden, 
zulk~ echter met uitzondering van eventueel in 
die pensioensbepalingen vervatte bepalingen 
omtrent pensioensaanspraken uithoofde van 
ontslag wegens opheffing der betrekking of 
nieuwe organisatie van het dienstvak, zoomede 
omtrent pensioensaanspraken van weduwen en 
weezen van op wachtgeld gestelde ambtenaren. 

2. Een overeenkomstige herziening wordt 
door de besturen van de betrokken gemeenten 
ondernomen ten aanzien van de bepalingen 
bedoeld in artikel 161, derde lid. 

3. Artikel 161, vierde lid en artikel 162 zijn 
op de ingevolge het eerste en tweede lid van 
dit artikel herziene bepalingen van toepassing. 
De her·ziene bepalingen worden geacht met 
ingang van 1 Juli 1925 in werking getreden te 
zijn. 

Slotbepalingen. 

Art. XCIV. l. Deze wet treedt, behoudens 
het bepaalde in het tweede en derde lid, in 
werking met ingang van 1 Juli 1925. ' 

2. De artikelen III, voorzoover daarbij 
litt. m van artikel 4 der Pensioenwet, behalve 
voor wat betreft de invoeging van het woord 
"vasten" in den aanhef, is gewijzi$d, XVI en 
LIV worden geacht in werking te zijn getreden 
met ingang van 1 Juli 1922. 

3. Hetzelfde geldt voor de artikelen II, 
voorzoover daarbij het bepaalde in litt. a van 
het eerste lid van artikel 3 der Pensioenwet 
wordt ingelascht, en III, voorzoover daarbij 
de aanhef van het eerste lid van artikel 4 der 
Pensioenwet in verband met evenbedoelde 
wijziging van artikel 3 dier wet wordt gewijzigd, 
met dien verstande echter, dat voorzoover 
eenig op een arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht werkzaam persoon feitelijk als ambte
naar is beschouwd, omtrent de inwerkingtreding 
van de artikelen II en III het bepaalde van 
het eerste lid geldt. Artikel LXXVI dezer wet 
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is in laatstbedoelde gevallen van overeenkom
stige toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 28sten Mei 

1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUC'K. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en W etenschapr en, 

J . TH. DE VISSER. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 9 Juni 1925.) 

28 Mei 1925. WET tot nadere wijziging van 
het achtste hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1924. S. 217. 

28 Mei 1925. WET, houdende wijziging van 
de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1923. S. 218. 

28 .Mei 1925. WET, houdende wijziging van de 
Curaçaosche begrooting voor het dienstjaar 
1923. s. 219. 

28 ~fei 1925. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Curaçao 
over het dienstjaar 1921. S. 220. 

28 Mei 1925. WET tot aanvulling en wijzi
ging der bepalingen betreffende het straf
recht en de strafrechtspleging ten aanzien 
van personen bij wie tijdens het begaan 
van het feit gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing der geestvermogens be
stond. S. 221. 

Bfil. Hand. 2° Kamer 1910/1911, n°. 239, 
1-5; 1914/1915, n°. 50, , 1-8; 1920/1921, 
n°. 73; 1922/1923, no. 88, 1-3; 1924/1925, 
no. 27. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 1632-1652, 1655 
-1669. 

Hand. l • Kamer, 1924/1925, bladz. 844, 845, 
884. 

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

dat aanvulling en wijziging der bepalingen 
betreffende het strafrecht en de strafrechts
pleging ten aanzien yan personen bij wie tijdens 
het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke storing der geestvermogens be
stond, noodzakelijk zijn ; 

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

HOOFDSTUK I. 
In het Eerste Boek van het Wetboek van 

Strafrecht worden de volgende wijzigingen ge
bracht. 

Art. 1. Aan artikel 9 wordt een nieuw 
t weeoe ;id toegevoegd, luidende : 

" Bij veroordeeling van een persoon bij wien 
t ijdens het begaan van het feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest-

ver mogens bestond, wordt, behoudens het 
bepaalde bij het derde lid, ind;en niet de op het 
feit gestelde hoofdstraf wordt opgelegd, in 
plaats daarvan opgelegd eene der volgende 
hoofdstraffen naar de regelen gesteld bij artikel 
37a, eerste l id, onder 20. : 

l 0 • plaatsing in eene bijzondere strafgevan
genis; 

20. geldboete." 
Het bestaande tweede lid van artikel 9 wordt 

derde lid. 
2. Aan artilcel 23, tweede lid, wordt een 

nieuwe zin toegevoegd, luidende : 
,,Ten aanzien van een persoon bij wien tij 

dens het begaan van het feit gebrekkige ont
wikkeling of ziekelijke storing der geestvermo
gens bestond, kan de rechter bepalen, dat de 
geldboete, in plaat~ van door hechtenis, zal 
worden vervangen door plaatsing in eene 
bijzondere strafgevangenis." 

3. Na artikel 23 worden de volgende artike
len ingevoegd : 

,,Art. 23a. ,,Het bedrag der geldboete be
doeld bij artikel 9, tweede lid, is ten minste 
vijftig cents en ten hoogste zes duizend gulden. 

Die geldboete wordt, bij gebreke van betaling, 
vervangen door plaatsing in eene bijzondere 
strafgevangenis. 

Art. 23b. De duur der plaatsing in eene 
bijzondere strafgevangenis ter vervanging van 
geldboete is ten minste eene week en ten hoogste 
een ja.ar. 

Die duur wordt in de recht.erlijke uitspraak 
bepaald. 

De plaatsing m eene bijzondere strafgevange
nis kan voor ten hoogste een jaar en vier maan
den worden opgelegd in de gevallen waarin 
wegens strafverhooging ter zake van samen
loop van misdrijven, herhaling van misdrijf 
of het bepaalde bij artikel 44, het maximum 
der geldboete wordt verhoo~d. 

Zij kan in geen geval den tijd van een jaar 
en vier maanden te boven gaan." 

4. In artikel 24, i>.erste lid, wordt, in plaats 
van het woord : ,,hechtenis" gelezen : ,,hechte
nis of de plaatsing in eene bijzondere strafge
vangenis". 

In het tweede lid van hetzelfde artikel wordt 
in nla.ats van de woorden : ,.hechtenis of van 
de -plaatsing in eene tuchtschool" gelezen : 
,,hechtenis, van de plaatsing in eene t ucht
school of in eene bijzondere strafgevangenis". 

5. Na artikel 27quater wordt een n ieuw 
artikel 27quinquies ingevoegd, luidende : 

,,De plaatsing in eene bijzondere strafgevan
genis wordt als gevangenisstraf aangemerkt. 

Echter is de duur der plaatsing in eene bij 
zondere strafgevangenis ten minste eene maand 
en is artikel 11 ten deze niet toepasselijk." 

6. Aan artikel 34, eerste lid, wordt een 
nieuwe zin toegevoegd, luidende : 

"Ten aanzien van een persoon bij wien tijdens 
het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke storing der geestvermogens be
stond, kan de rechter bepalen dat de verbeurd
verklaring, in plaats van door hechtenis, zal 
worden vervangen door :plaatsing in eene 
bijzondere strafgevangenis.' 

In het vierde, zesde en zevende lid van artikel 
34 wordt telkens in plaats van het woord "tucht
school" gelezen: ,,tuchtschool of in eene bij 
zondere strafgevangenis". 
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7. Artikel 37 wordt gelezen als volgt : 
,,Niet strafbaar is hij die een feit begaat, 

dat hem wegens de gebrekkige ontwikkP-ling 
of ziekelijke storing zijner geestvermogens niet 
kan worden toegerekend. 

In dat geval kan de rechter gelasten dat hij 
in een krankzinnigengesticht zal worden ge
plaatst gedurende een proeftijd den termijn 
van een jaar niet te boven gaande. 

Valt het feit in de bepaling van eE'Il misdrijf 
of van eene der overtredingen omschreven ir de 
artikelen 426, tweede lid, 432, 433 en 4-53, 
derde en vierde lid, van het Tweede Boek, 
dan kan de recht,er, ook bij toepassing van het 
tweede lid. bevelen dat bij ter beschikking van 
de Regecring zal worden gesteld, ten einde van 
harentwege te worden verpleegd, doch alleen 
indien het belang der openbare orde dat be
paaldelijk vordert." 
. S. Na art-ikel 37 worden de volgende artike

len ingevoegd : 
"Art. 37a. Bij strafrechtelijke vervolging 

van een persoon bij wien tijdens het begaan 
van het feit gebrekkige ontwikkeling of zieke
lijke storing der geestvermogens bestond, zonder 
dat artikel 37, eerste lid, wordt toegepast, kan 
de rechter: 

1°. recht doen naar de gewone regelen; of 
2°. dengene die tijdens de uitspraak van het 

eindvonnis in eersten aanleg den leeftijd van 
achttien jaren bereikt heeft of meerderjarig is, 
of te wiens aanzien artikel 39septie.~, laatRte 
lid, worut toegepast, veroordeelen tot : 

a. plaatsing in eene bijzondere strafgevange
nis, in plaats van do op het feit gestelde gevan
genisstraf en voor een termijn den duur dier 
gevangenisstraf niet te boven gaande ; 

b. geldboete, in plaats van de op het feit 
gePtelde faevangeni~straf van vier jaren of 
minder o hechtenis ; 

met betrekking tot de oplegging van htiko
mende straffen gelden de gewone regelen. 

De rechter kan, in geval van toepassing van 
n°. l of van n°. 2, bovendien recht doen over
eenkomstig de bepaling van artikel 37, derde 
lid. 

Art. 37b. De terbeschikkingstelling bedoeld 
bij artikel 37, derde lid, geldt, behoudens vroe
gere beëindiging van Regeeringswege, voor 
den tijd van twee jaren. 

Die termijn gaat in onmiddellijk nadat ·de 
rechterlijke uitspraak onherroepelijk is geworden, 
dan wel in geval van voorwaardelijke terbe
schikkingstelling, last tot tenuitvoerleg~g is 
gegeven en kan, naar regelen bij de wet te st.el
len, bij rechterlijk bevel telkens hetzij voor een 
jaar, hetzij voor twee jaren worden verlengd. 

De term~in van terbeschikkingstelling loopt 
niet gedurende den tijd dat de ter beschikking 
gestelde in verzekerde bewaring is. 

Hij te wiens aanzien verlenging is gevorderd, 
blijft, totdat de rechterlijke uitspraak dienaan
gaan d_e is gegeven, ter beschikking van de 
Regeenng. 

Art. 37c. Bepalingen tot regeling van de 
wijze der verpleging bedoeld rn artikel 37, 
derde lid, en omtrent het voorwaardelijk of 
onvoorwaardelijk eindigen daBrvan worden, 
naar beginselen bij de wet te stellen, vastgesteld 
bij algemeenen maatregel van bestuur. 

Art. 37d. In geval van terbeschikkingstel
ling, bedoeld bij artikel 37, derde lid, kan de 

rechter daarbij tevens het bevel geven, dat 
de terbeschikk.ingRtelling niet zal worden ten 
uitvoer gelegd, tenzij hij later anders mocht 
gelasten op grond dat de ter beschikking van 
cle Regeering gestelde persoon zich vóór het 
einde van een bij het bevel te bepalen proeftijd 
aan een strafbaar feit heeft schuJdig $emaakt 
of gedurende dien tijd hetzij eene biJzondere 
voorwaarde, welke bij het bevel mocht zijn 
gesteld, niet heeft nageleefd, hetzij onvoor
waardelijk verpleging van de Regeering is 
gebleken te belioeven. 

De artikelen 14b---14k zijn van overeenkom
stige toepassing, met dien verstande : 

1 °. dat de rechter steeds bevoegd is bijzon
dere voorwaarden t e stellen en dat hij alsdan 
mede een opdracht tot het verleenen van hulp 
en stem,, als bedoeld bij artikel 14d, geeft, ; 

::.0 • dat de last tot tenuitvoerlegging op 
grond dat de voorwaardelijk ter beschikking 
van de Regecring gestelde 'Persoon onvoorwa.a.r
delijk verpleging van harentwege is gebleken 
te behoeven, wordt ge&evcn met overeenkomsti
ge toepassing van de nepalinaen geldende met 
betrekking tot de tenuitvoerlegging op grond 
van het niet naleven van eene biJzondere voor
waarde. 

HOOFDSTUK U. 

In het Wetboek van Strafvordering worden 
de volgende wijzigingen gebracht. 

Art. 1. Aan artikel 83 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende : 

"Verklaart de regthank, dat het feit den 
verdarhte niet kan worden toegerekend, en 
past zij daarbij tevens artikel 37, tweede of 
derde lid, van het Wetboek van Strafrecht toe, 
dan kan de verdachte daartegen bezwaar maken 
door middel van eene verklaring ter griffie van 
de regt bank, af te leggen binnen zes dagen nadat 
de beschikking voor het openbaar ministerie 
onherroepelijk is geworden. Alsdan vervalt 
de beschikkina en verleent de regtbank ter 
zake van het Îeit alsnO/l' onverwijld den regts
ingang en verwijst zij de zaak naar de teregt
zitting." 

2. Aan artikel 83 wordt een derde lid toege
voegd, luidende : 

,,In geval van toepassing van artikel 37, 
tweede of derde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht kan de regtbank bevelen, dat de 
verdachte, die zich in verzekerde bewaring 
bevindt, daarin zal verblijven zoolang hij nog 
tegen de beschikking bezwaar kan maken." 

3. Aan artikel 92 wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende : 

,,In geval van toepassing van artikel 37, 
tweede of derde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht wordt de beschikking den verdachte 
binnen den tijd van vier en twintig uren van 
wege het openbaar ministerie beteekend. 
Indien de minderjarige verdachte den leeftijd 
van zestien jaren nog niet heeft bereikt, ge
schiedt de heteekening op den voet van het 
vijfde lid van art. 61 en bovendien aan den 
raadsman.'' 

4. Na artikel 102 worden de volgende 
artikelen ingevoegd : 

"Art. 102a. Indien gedurende den loop der 
instructie een onderzoek naar de geestvermo
gens van den beklaagde, die zich in verzekerde 
bewaring bevindt, noodzakelijk blijkt en dit 
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niet voldoende op eene andere wijze kan worden 
ingesteld, kan de regter-commissaris, hetzij 
ambtshalve, hetzij of de vordering van den 
officier van justitie !J op het verzoek van den 
beklaagde of diens raadsman, bevelen, dat de 
beklaagde ter waarneming zal worden over
gebragt naar een in het bevel aan te duiden 
Rijksaayl of andere inrigting tot verpleging of 
genezmg bestemd. . 

Art. 102b. De beschikking is met redenen 
omkleed en wordt niet gegeven dan nadat het 
oordeel van een of meer de kundigen zal zijn 
in€1ewonnen en de beklaagde en zijn raadsman, 
indien hij er een heeft, ter zake zullen zijn 
gehoord of opgeroepen. De regter-commissaris 
noodigt den officier van justitie uit bij het 
verhoor togenwoorcUg te zijn. 

De beschikking, welke niet overeenkomstig 
een verzoek van den bèklaagde genomen is, 
wordt dezen van wege het openbaar ministerie 
onverwijld beteekend. 

Tegen de beschikking, welke niet overeen
komstig zijne vordering is genomen, kan de 
officier van justitie en tegen de beschikking, 
welke niet overeenkomstig eE1n verzoek van tl.en 
beklaagde is gegeven, kan deze verzet doen bij 
de regtbank en wel de officier van justitie 
hinnen drie dagen en de beklaagde binnen 
drie dagen na de beteekening. Het verzet 
geschiedt door middel van eene verklaring ter 
griffie. 

In geval van verzet van den offi1Jier van justi
tiA legt deze bij de verklaring over eene memorie 
houdende de redenen van het gedaan verzet. 
In geval van verzet van den beklaagde is deze 
tot de overlegging van zooda.nige memorie 
bevoegd en dient de officier van justitie binnen 
drie dagen zijn verslag bij de regtbank in. 

De regtbank beslist ten spoedigste. De be
schikking i~ met redenen omkleed. Het tweede 
lid is ook ten deze toepasselijk. 

De regtba.nk kan, alvorens te beslissen, door 
den regter-commissaris een nader onderzoek 
doen instellen en zich de daartoe betrekkelijke 
stukken doen overleggen. 

Art. 102c. Het verblijf in het Rijksasyl of 
in de inrigting geldt als verzekerde bewaring 
en mag den termijn van zes weken niet te 
boven gaan. 

De regter-commissaris kan hPtzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van den officier van 
justitie of op het verzoek van den beklaagde 
of diens raadsman, te allen tijde bevelen, dat 
het verblijf in het gesticht of in de inrigting 
een einde zal nemen. 

De Rijksa.syls en andere inrigtingen, na.ar 
welke beklaagden, krachtens een bevel, als 
bedoeld bij artikel 102a, kunnen worden over
gebragt, worden aangewezen door Onzen 
Minister van ,Justitie." 

5. Aan artikel 127, vierde lid, wordt een 
nieuwe zin toegevoegd, luidende : ,,Artikel 83, 
tweede lid, is van overeenkomstige toepas
sing." 

6. Aan artikel 128 wordt een nieuwe zin 
toegevoegd, luidende : ,,Artikel 83, derde lid, 
is van overeenkomstige toepassing." 

7. In artikel 220 wordt, in plaats van de 
woorden "veroordeeld of", gelezen : ,, veroor
deeld, noch in een krankzinnigengesticht wordt 
geplaatst of ter beschikking van de Regeering 
wordt gesteld. of wanneer hij". 

8. Na. art-ikel 226 worden in den vierden 
'rite! de volgende artikelen ingevoegd : 

,,Art. 226a. In eiken stand der zaak betref
fende een verdachte of beklaagde, die den leef
tijd van achttien jzren bereikt heeft of meer
derjarig is, zal de regtbank, indien er vermoe
den bestaat, dat bij den verdacbt.e of bekla.agde 
tijdens het bega.an van het feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond, en dat hij ten gevolge daar
van niet in staat is zijne belangen behoorlijk 
te behartigen, zulks bij beslissing verklaren. 

De beslissing wordt gegeven hetzij ambts
halve, hetzij op de voordragt van den regter
commissa.ris, op de vordering van den officier 
van justitie of op het daartoe strekkend ver
zoek van den verdachte of beklaagde, van zijn 
raadsman, van zijn echtgenoot, van een zijner 
ouders, van zijn voogd, van zijn curator of 
van een zijner bloed- of aanverwanten tot oen 
derden graad ingesloten. 

Voor zoover de beslissing niet in zijne tegen
woordigheid is gegeven, wordt de inhoud daar
van den verdachte of beklaagde onverwijld 
van wege het openbaar ministerie beteekend. 

Art. 226b. De regtbank kan, alvorens te 
besJisgen, d<>n regter-comrnissaris, zoolang deze 
met, de inshuctie is belaet, of den officier van 
justitie opdragen, een nader onderzoek ter zake 
in te stellen en haar daaromtrent verslag te 
doen. 

De beslissing der regtbank, bij het eerste lid 
van artikel 226a bedoeld, is niet aan hooger 
beroep of beroep in cassatie onderworpen, 
doch kan door haar te allen tijde worden her
roepen , ten_ aanzien der beslissing tot herroe
ping vinden de artikelrn 226a en 226b overeen
komstige toepassing en al hetgeen bij of inge
volge eerstgenoemae beslissing tot de her
roeping toe is verricht, blijft. niettemin va.n 
kracht. Beteekening geschiedt overeenkomstig 
het derde lid van artikel 226a. 

Art. 226c. Bij de beslissing, bij het eE1rste 
lid van artikel 226a bedoeld, voegt de regt. 
bank den verdachte of beklaagde, zoo deze 
geen raadsman heeft, een i:aadsma.n toe uit 
de advocaten en procureurs in het a.rrondi~se
ment gevestigd. Gelijke toevoeging ingevolge 
die beslissing geschiedt. indien de verdachte 
of beklaagde gedurende den loop der zaak van 
een raadsman mocht blijken verstoken te zijn. 

Het derde en het vierde lid van artikel 6lbi8 
betrekkelijk de vervanging van den toegevoeg
den raadsman zijn ten deze van toepas~ing. 

De regtbank kan te allen tijde bij verhinde
ring of ontstentenis van den toegevoegden of 
overeenkomstig het derde lid van artikel 6lbi8 
orgetreden raadsman, dezen door een anderen, 
ztjnde een advocaat of procureur, in het 
arrondissement gevestigd, vervangen. 

Art. 226d. Van het oogenblik af der beslis
sing, bij het eerste lid van artikel 226a bedoeld, 
en, behoudens herroeping, totdat de zaak door 
een onherroepelijk geworden arrest of vonnis 
is beëindigd, vinden de bepalingen van dit 
wetboek in zake de strafrechtspleging ten aan
zien van minderjarige personen, die den leeftijd 
van zestien jaren wel, doch dien van achttien 
ja.reu nog niet hebben bereikt, overeenkomstige 
toepassing en wordt de verdachte of beklaagde 
in het geding met zoodanigen minderjarige, 
zijn raadsman met den raadsman van zoodani-
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gen minderjarige gelijkgesteld. De bevoegd
heden, aan den verdachte of beklaagde toege
kend, komen steeds mede toe aan den raadsman. 

De bepalingen aangaande het optre::len in 
de zaak van ouders of voogd worden, indien 
de verdachte of beklaagde een curator heeft, 
in plaats van eerstgenoemden geacht uitslui
tend dien curator te betreffen. 

De bepalingen der artikelen 127, vijfde lid, 
betrekkelijk de buitenvervolgingstelling om 
redenen van algemeen belang, en 162, vierde 
en vijfde lid, aangaande het hoorcn van ouders 
en andere personen als getuigen, vinden ten 
deze geene toepassing. 

Bij met-persoonlijke verschijning, als bedoeld 
bij het vierde lid van artikel 150, kan de regt
bank, hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering 
van den officier van justitie of op het verzoek 
van den raadsman, indien zij van oordeel is, 
dat de persoon.lijke verschijmng van den be
klaagde noch noodzakelijk noch gewenscht is 
en de raadsman is verschenen en zich daartegen 
met verzet, de bepaling van dat lid buiten toe
passing laten. In zoodanig geval wordt ge
handeld overeenkomstig den achtsten Titel ; 
de raadsman blijft met de verdedigin~, belast. 

9. De punt aan het slot van artikel 253 
wordt eene kommapunt. 

Aan artikel 253 wordt een nieuw nummer 
toegevoegd, lu.idende : • 

"11°. dat de artikelen 226a--226e buiten 
toepassing blijven; in $eva! wordt vermoed, 
dat bij den beklaagde tijdens het begaan van 
het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
storing der geestvermogens bestond, en dat hij 
ten gevolge daarvan met in staat is zijne be
langen behoorlijk te behartigen, worden in 
den regel zijn curator, zoo hiJ d ien heeft, en 
evenzoo een of meer geneesheeren ten verzoeke 
van het openbaar ministerie gedagvaard om 
te worden gehoord omtrent de persoonlijkheid 
van den beklaagde." 

10. In artikel 257 wordt, in plaats van : 
,,226", gelezen: ,,226d". 

11. In artikel 265, laatste lid, van het Wet
boek van Strafvordering wordt, in plaats van 
,,art. 14a", gelezen : ,,art. 14a of art. 37d" 
en in plaats van "dat artikel" : ,,een dier 
artikelen''. 

12. ln artikel 384, eerste lid, wordt in plaats 
van het woord "gevangenis" gelezen : ,,gevan
genis dan wel in het Rijkasyl of de inrigting 
bedoeld bij artikel 102a". 

HOOFDSTUK III. 
In het bij de wet van 15 Januari 1921 (Staats

blad n°. 14) vastgestelde Wetboek van Straf
vordering worden de volgende wijzigingen ge
bracht. 

Art. 1. In artikel 72 wordt in het eerste lid 
onder a in plaats van "tenzij in het laatste geval 
tevens de plaatsing in een krankzinnigenge
gesticht wordt bevolen" gelzen : ,,tenzij in 
het laatste geval tevens de last, genoemd in het 
tweede, of het bevel, genoemd in het derde lid 
van artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht 
wordt gegeven". 

2. In artikel 249 wordt in het eerste lid in 
plaats van "tevens de last, in het tweede Jid 
van dat artikel genoemd", gelezen :,,tevens de 
last, genoemd in het tweede, of het bevel, ge
noemd in het derde lid van dat artikel". 
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3. In artikel 250 wordt in het vijfde lid in 
plaats van "kan tevens de last worden gegeven, 
in het tweede lid van dat artikel genoemd", 
gelezen : ,,kan tevens gegeven worden de last, 
genoemd in het tweede, of het bevel, genoemd 
in het derde lid van dat artikel". 

4. In artikel 2;;1 wordt, in plaats van 
"tevens de last gegeven, in artikel 37, tweede 
lid, van bet Wetboek van Strafrecht genoemd", 
gelezen: ,, tevens gegeven de last, genoemd in het 
tweede, of het bevel, genoemd in het derde lid van 
artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht". 

5. In art-ikel 348 wordt in het tweede lid 
in plaats van "de last gegeven in het tweede 
lid van dat artikel genoemd", gelezen : ,,de 
last gegeven, genoemd in het tweede, of het 
bevel, genoemd in het derde lid van dat artikel". 

6. In artikel 362 wordt in het laatste lid 
in plaats van "artikel 14a" gelezen : ,,artikel 

' 14a of artikel 37d" en in plaats van "dat arti
kel" : ,,een dier artikelen". 

7. Na titel II van het Vierde Boek wordt 
een meuwe titel ingevoegd, luidende als volgt : 

TITEL Ila. 
Berechting van verdachten, bij wie tijdens het 
begaan i:an het feit gebrekkige ontwiklceling of 
, ·ielcelij !re storing der geest1,ermoqens be.itond. 

Art. 481a. In elken stand der zaak betref
fende een verdachte die den leeftijd van achttien 
jaren bereikt heeft of meerderjarig is, zal de 
rechtbank of het gerechtshof, indien er ver
moeden bestaas dat bij den verdachte tijdens 
het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling 
of ziekelijke storing der geestvermogens be
stond, en dat hij ten gevolge daarvan met in 
staat is zijne belangen behoorlijk te behartigen, 
zulks bij beslissing te verklaren. 

De beslissing wordt gegeven, hetzij ambts
halve, hetzij op de voordracht van den rechter
commissaris, op de vordering van het openbaar 
ministerie of op het daartoe strekkend ver
zoek van den verdachte, van zijn raadsman, 
van zijn echtgenoot, van een zijner ouders, 
van zijn voogd, van zijn curator of van een 
zijner bloed- of aanverwanten tot den derden 
g:caad ingesloten. -

Voor zoover de beslissing met in zijne tegen
woordigheid is gegeven, wordt de inhoud daar
van den verdachte onverwijld vanî'lege het 
open baar ministerie heteekend. 

Art. 481b. Het gerecht kan, alvorens te 
beslissen, den rechter-commissaris, zoola.ng 
deze met het gere.chtelijk vooronderzoek is 
belast, of _het openbaar mimsterie opdragen 
een nader onderzoek in t,e stellen en aan het 
gerecht daaromtrent verslag te doen. 

De beslissing van het gerecht, bij het eerste 
lid van artikel 481a bedoeld, is niet aan eenig 
rechtsmiddel onderworpen, doch kan door het 
gerecht te allen t~jde worden herroepen; ten 
aanzien der beslissing tot herroeping vinden 
de artikelen 481a en 481b overeenkomstige 
toepassing en al hetgeen bij of ingevolge eerst
genoemde beslissing tot de herroeping toe is 
verricht, blijft niettemin van kracht. Beteeke
mng geschiedt overeenkomstig het derde lid 
van artikel 481a. 

Art. 481c. Ten spoedigste na de beslissing, 
bij het eerste lid van artikel 481a bedoeld, 
voegt de voorzitter van het gerecht den ver
dachte een raadsman toe. 

28 
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Art. 4-8ld. Van het oogenblik af der beslis
sing, bij het eerste lid van artikel 481a bedoeld, 
en, behoudens herroepin$., totdat de zaak door 
een in krach t van gewijsde gegaan arrest of 
vonnis is beëindigd, vinden de bepalingen van 
den voorafgaanden titel in zake de strafrecht:a
pleging ten aanzien van minderjarige personen, 
ilie den leeftijd van zestien jaren wel, doch 
dien van' acht t,ien jaren nog niet hebben bereikt, 
overeenkomstige toepassing en wordt de ver
dachte in het geding met zoodanigen minder
jarige, zijn raadsman met den raadsman van 
zoodanigen minderjarige gelijk gesteld. De 
bevoegdheden, aan den verdachte toegekend, 
komen steeds mede toe aan den raadsman. 

De bepalingen aangaande het optreden in 
de zaak van ouders of voogd worden, indien de 
verdachte een curator heeft, in plaats van eerst
genoemien geacht uit~luitend dien curator te 
betreffen. 

De bepalingen der ar tikelen 473 en 478 vin
den ten deze geen toepassin~. 

Bij niet-persoonlijke verschiJning, als bedoeld 
bij het tweede lid van artikel 477, kan de recht
bank of het gerechtshof, hetzij ambtshalve, 
hetz ij op de vordering van het openbaar 
ministerie of op het verzoek van den raadsman, 
i ndien het van oordeel is, dat de persoonlijke 
verschijning van den verdachte noch noodzake
lijk noch gewensch t is en de raadsman is ver
schenen en zich daartegen niet verzet, de bepa
ling van dat lid buiten toepassing laten. In 
zoodanige geval wordt verstek verleend en het 
onderzoek der zaak voortgezet ; de raadsman 
blij ft met de verdediging belast. 

Art. 48l e. De bepalingen van dezen titel 
zijn niet van toepassing op een gerechtelijk 
vooronderzoek ingevolge artikel 144. In geval 
wordt vermoed, dat b ij een verdachte, wiens 
zaak ter terechtzitting van het kantongerecht 
aanhangig wordt gemaakt, tijdens het begaan 
van het feit gebrekkige ontwikkeling of zieke
lijke Atoring der geestvermogens bestond, en 
dat hij ten gevolge daarvan niet in staat is zijne 
belangen behoorlijk te behartigen, worden in 
den regel zijn curator, zoo hij dien heeft, en 
ovenzoo een ot mee, geneesheeren ten verzoeke 
van het openbaar ministerie ter t,erechtzitting 
gedagvaard om te worden gehoord omtrent de 
persoonlijkheid van den verdachte. 

Slotbepalingen. 
Deze wet treedt in werkirg op een nader door 

Ons te bepalen tijdstip. 
In alle zaken waarin vóór dat, tijdstip reeds, 

al ware het bij verstek, een eindvonnis gewezen 
1s, worden, ook na verzet of na gebruik van het 
middel van hooger beroep of van cassatie, uit
sluitend de bepalingen der oude wetgeving 
toegepast. 

Indien daarentegen wegens een feit vóór dat 
t ijdstip gepleegd, eerst op of na dat tijdstip het 
eerste 1:ind vonnis gewezen wordt, gelden, voor 
zoover mogPlijk, de bepalingen der overeen
komstig deze wet aangevulde en gewijzigde 
wetgevmg. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 2Rsten 

Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De .Mim-,!er van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 11 Jun; l\l25.) 

28 Me; 1925. W 1•:T tot aanvulling van rle wet. 
van 14 A pril 1886 (Staatsblad n°. 62), 
tot vaststelling der beginselen van het 
gevangeniswezen, zooals die laatstelijk iR 
gewijzigd bij de wet van 12 Februari 1901 
(Staa lshlad n°. 64). S. 222. 

W11 WILH ELMINA, T."NZ • . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat ingevolge de artikelen 37b en 37r van het 
Wetboek van Strafrecht bij de wet worden 
gesteld: 

1°. de regelen, waarnaar de termijn van de 
in artikel 37, derde lid, bedoelde terbeschik
kingstelling tellcens kan worden verlengd ; 

2°. de beginselen, waarnaar bepalingen tot 
regeling van de wijze der verpleging, bedoeld in 
ar tikel 37, derde lid, en omtrent het voorwaat
deli_jk of onvoorwaardelijk eindigen daar van, 
bij algemeenen maatregel van bestuur zullen 
worden vastgesteld ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het slot rler be,veegreden van de wet 

van 14 April 1886 (Staatsblad n°. 62), zooals die 
laatstelijk is gewiizigd bij de wet van 12 Febru
ari 190] (Staatsblad n°. ö4), wordt gelezen als 
volgt: 

" dat artikel 32 van dat. Wetboek dezelfde 
voorziening eischt ten aanzien van de Rij ks
werkinrichtingen ; en dat ingevolge de artikelen 
37b en 37r. van dat Wetboek bii de wet worden 
gesteld ·: l O• de regelen, waarnaar de termijn 
van de in artikel 37, derde lid, bedoelde ter
beschikkingstelling telkens kan worden ver
lengd ; en 2°. do beginselen, waarnaar bepalin
·gen tot regeling van de wijze der verpleging, 
bedoeld in artikel 37, derde lid, en omtrent het 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk eindigen 
danrvan, htj algemcenen maatregel van bestuur 
zullen worden vastgesteld;". 

Art. II. Titel VI derzelfde wet wordt gelezen 
als volgl : 

,.TITEL VI. 

Personen, overeenkomstig de bepaling van artikel 
37 van het Wetboek van Strafrecht ter beschikking 

van de Regeering gesteld. 

2 I. Art. 24-. Hij, die overeenkomstig de 
bepaling van artikel 37 van het Wetboek van 
St.ra.frccht ter beschikking van de Regeering 
is gesteld, wordt. indien niet tevens zij ne 
plaatsing in een krankzinnigengesticht is gelast, 
dan wel zoodanige plaatsing door verlof of 
ontslag is onderbroken of beëindigd, behoudens 
het, bepaalde bij het laatste lid, 

hetzij in een Rijksasyl geplaatst, ten einde 
i.h.laar of later op de wijze omschreven in artikel 
39 dan wel op andere wijze, van Regeerings
wege in zijne vP.rpleging \\Orde voorzien, 

hetzij ter verpleging toevertrouwd aan een 
persoon, als bedoeld bij artikel 34, ten einde door 
dezen of later op andere wiJzc, van Regeerings
wegc in zijne verpleging worde voorzien. 

Het openbaar ministerie bij het gerecht dat 
de ter beschikkingstelling heeft bevolen, is 
met, het doen der noodige voorstellen omtrent d~ 
ooderbrenging van den ter beschikking gestelde 
belast. 

Dat openbaar ministerie is, zoodra die ter
beschikkingstelling kan worden ten uitvoer 
g,3Jegd, bevoegd, den ter beschikking gestelde 
te doen overbrengen naar een Rijksasyl of 
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eene andere daartoe bij algemeenen maatregel 
van bestuur aan te wijzen plaats. 

§ 2. Art. 25. Het aantal en de plaatsen 
van vestiging der Rijksasyls zullen bij alge
meenen maatregel van bestuur naar mate van 
de behoefte worden bepaald. Daarbij wordt 
iii acht genomen, dat de Rijksasyls slechts een 
aanvullend karakter dienen te bezitten en de 
verpleging bij voorkeur door particulieren zal 
geschieden. · 

De Rijksasyls zijn bestemd, behalve tot 
opneming van hen, ,vier plaatsing aldaar over
eenkomstig de bepalingen van artikel 37 van 
het Wetboek van Strafrecht en van artikel 24 
dezer wet moet volgen, mede tot opneming der 
personen bedoeld bij artikel 38 dezer wet en 
bij artikel 102a van hot, Wetboek van Straf
vord(Jring. 

Arl. 26. Artikel 1 is mede op de Rijksasyls 
toepasselijk. 

Het beheer van ieder Rijksasyl wordt ge
voerd door een geneesheer-directeur onder toe-
1.ioht van eene commissie van toezicht. 

Over de Rijksasyls wordt een algemeen toe
zicht uitgeoefend door eenen algemeenen raad 
van toezicht., bijstand en advies. 

De geneeshBeren-directeur, alsmede de leden 
van den algemeenen raad van toezicht, bijstand 
en advies worden door Ons benoemd en ont
slagen; de overige beambten, alsmede de leden 
der oommissiën van toezicht. door Onzen JVIinis
ter van Justitie, gehoord den algemoenen rnad , 
van toezicht, bijstand en advies en, door tus
schenkomst van dien raad, voor zooveel moge
lijk de comrn.issiën van t,oezicht. 

Bij tijdelijke ontstentenis van den algemeenen 
raaci' van toezicht, bijetand en advies wordt 
dovr Ons, van commissiën van toezicht door 
Onzen Minister van Justitie in de vervulling 
hunner werkzaamheden op andere wijze voor
zien. 

Art. 27. De in de Rijksasyls op te nemen 
personen worden zooveel mogelijk naar gelang 
van den aard hunner ziekte, hun godsdienst, 
verleden en gedrag, het feit, waarvoor de 
t,erbeschikkingstelling heeft )?laats gehad, hun 
leeftijd, lichamelijke, zedeli1ke en geestelijke 
gesteldheid, ruate van ontwikkeling en geschikt
heid voor bepaalden arbeid over de verschil
lende, tot hunne opneming bestemde inrichtin
gen of van elkaar afgezonderde onderdeelen van 
inrichtingen verdeeld. Degenen, die niet ter 
beschikking van de R egeering zijn gesteld, 
worden te allen tijde van de andere verpleegden 
gescheiden. 

De verpleegden kunnen in klassen worden 
ingedeeld. 

Artikel 5 is mede op de Rijksasyls t.oepasselijk. 
A·rt. 28. Aan de verpleegden in de Rijks

asyls wordt gelegenheid gegeven aan gods
dienstoefeningen deel te nemen en godsdienst
onderwijs te ont.vangen. 

Behoudens uitdrukkelijke vrijstelling nemen 
de verpleegden aan te hunne:r behoeve gehouden. 
godsdienst.oefrningcn en aan te bunnen behoeve 
geg,wen godsdienstonderwijs deel. .. 

Art. 29. Aan de verpleegden in de RlJksasyls 
worat, zoo dit in hun belang kan zijn, gewoon 
lager onderwijs, en kan voortgezet en vak
onderwijs worden verstrekt. 

Art. 30. De verple1Jgden in de Rijksasyls 
zijn verplicht tot het verrichten van den 

hun door of van wege den geneesheer-directeur 
opgedragen arbeid. De artikelen 12 en 16 zijn 
op dien arbeid toepasselijk. 

Het door den verpleegde verdiend arbeids
loon is zijn eigendom ; het kan worden verdeeld 
in uite;aanskas en zakgeld. 

Het laatste blijft onder bewanng van den 
geneesheer-directeur, doch is ter beschikking 
van den verpleegde volgens daaromtrent te 
stellen regelen. 

Aan verpleegden, die niet tot arbeiden in 
staat o.ijn, 1rnn zakgeld tot een gering bedrag 
wordeu toegekend. 

Art. 31. Moedwillig door den verpleegde 
tijdens den duur van zijn verblijf in een Rijks
asyl toegebrachte schade kan zoowel op de 
uitgaanskas als op het zakgeld worden ve1-
ha,i,ld. 

lJe uitgaanskas is overigens onvervreemdbaar 
en niet vatbaar voor beslag. 

Zij wordt den verpleegde bij of na zijn ontslag 
uit het Rijksasyl uitgekeerd. De uitkeering 
kan ook in termijnen geschieden. 

Art. 32. In de Rijksasyls is de oplegging 
der navolgende disciplinaire straffen geoorloofd : 

l 0 • gewone sluiting m de boeien; 
2°. opsluiting in een afzonderingsvertrek; 
3°. verstcekking van water en brood in 

t)laats van het gewone voedsel ; 
4°. onthouding van het schrijven of ont

vangen van brieven, va.n bezoek, of van andere 
voorrccht,en. 

Verschlllende dezer stralen kunnen gelijk
tijdig worden opgelegd. 

De straf sub 3°. wordt, ingeval zij langer duurt 
dan 2 dagen, slechts om den anderen dag toe
gepast. De straffen sub 1°. en 2°. word,m op
gelegd voor ten hoogste 16 dagen. 

Artikel 23 is ten deze toepassel\jk. 
Art. 33. Omtrent de lichamelijke en geeste

lijke gesteldheid _van elk der in een Rijks
asyl opgenomen personen worden door of van
wege den geneesheer-directeur geregeld aant.ee
keningen gehouden en verzameld, overeen
komstig voorschriften, te stellen bij algemeenen 
maat.regel van bestuur. 

§ 3. Art. 34. In het Rijk gevestigde rechts
personen of nat-uurlijke personen, die voldoen 
aan de eischen, te omschrijven bij algemeenen 
maatregel van bestuur. en zich onderwerpen 
aan van Regeeringswege te steil.en voorwaarden, 
kunnen, desverlangd tegen geheele of gedeel
telijke vergoeding van kosten, van Regeerings
wege tot wederopzeggens toe met de verplr,
ging van overeenkomstig de bepaling van artikel 
37 van het Wetboek van Strafrecht ter beschik
king van de Regeering gestelde personen worden 
belast. 

Op de kosten van overbrenging en verplaat
sing is artikel 46 toepasselijk. 

. Art. 35. Het toezicht op de naleving der in 
het vorig artikel bedoelde voorwaarden berust 
bij Onzen Minister van Justitie, die zich daarin 
doet bijstaan doi,r den algemeenen raad van 
toezicht, bijstand en advies. 

Art. 36. De van Regeeringswege te stellen 
voorwaarden betreffen maatregelen ten behoeve 
van de geneeskundige behandeling, de verple
ging, het onderwijs, de godsdienstoefening, de 
7.cdelijkheid, de veiligheid, de tucht, alsmede 
het verzamelen van gegevene betreffende de 
lichamelijke en geestcîijke gesteldheid der in 

28* 
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-particuliere- verpleging overgedragen personen. 
De van Regeermgswege toe te kennen ver

goedmg van ka.ten wordt als regel berekend per 
-boofd en per dag. 

Art. 37. Op schriftelijk verzoek van hem die 
-overeenkomstig artikel 34 met de verpleging 
is belast, dan wel ambtshalve, kan een ingevolge 
genoemd artikel in particuliere verplegin~ over
o-edragen persoon, indien hij verkeert m een 
der gevallen, vermeld bij artikel 40, naar eene 
der daar bedoelde inrichtingen worden over
·gebracht en alda.ar, zoolang zulks noodzakelijk 
is, worden verpleegd. 

In dat geval kan, in plaats van de vergoeding 
van kosten overeenkomstig artikel 34, worden 
toegekend geheele of gedeeltelijke vergoeding 
-van de kosten der verpleging in lnntstbedoelde 
inrichting. 

Op de kosten van overbrengin~ en vitn terug
voering is artikel 46 toepasselijk. 

De kosten, onvermijdelijk voortvloeiende uit 
het overlijden van ingevolge artikel 34 in parti
ouliere verpleging overgedragen personen, 
.alsmede de kosten hunner begrafenis, kunnen 
van Rijkswege worden vergood ; op die vergoe
ding js het tweede lid ~an artikel 46 toepassel~jk. 

Art. 38. Op schrift,elijk verzoek van hem die 
'Overeenkomstig artikel 34 met de verpleging 
i• belast, dan wel ambtshalve, kan een ingevolge 
.genoemd artikel in particuliere verpleging over
gedragen persoon in een Rijk asyl worden 
ov.genomen, indien zijne lichamelijke of geeste-
1iJ ke gesteldheid of zijn gedrag daartoe grond 
opleveren. 

Zoodanige verpleegde kan ten allen tijde 
uit het Rijksasyl worden ontslagen, wanneer 
de oorzaak z~jner opneming blijkt te zijn op
geheven. 

Het genot der overeenkomstig artikel 34 
toegekende vergoeding van kosten wordt ge-
9chorst gedurende den tijd, waarin de verpleegde 
in het Rijksasyl blijft opgenomen. 
~ Op de kosten van terugvoering is artikel 46 
toepasselijk. 
l!I'§ 4. Art. 39. De in een Rijksasyl opgeno
meno kan, indien zijn lichamelijke en geeste
lijke gesteldheid en zijn gedrag daartoe grond 
opleveren, tot wederopzeggens toe en desver
langd tegen geheele of gedeeltelijke vergoeding 
van kosten aan een gezinshoofd worden toe
vertrouwd, ten einde in diens gezin onder toe
zicht en leiding van een aan het Rijksasyl 
verbonden geneeskundige t,e worden verpleegd. 
Artikel 36, tweede lid, is ten deze toepasselijk. 

De overeenlrnmst van uitbesteding wordt 
schrifte~jk aangegaan, met inachtneming van 
rle bepalingen dienaangaande bij algemeenen 
maatregel van bestuur t,e stellen. 

Artikel 33 is op de van Regeeringswege 
rechtstreeks in gezinsverpleging geplaatste 
personen toepasselijk. 
· Op de kosten van overbrenging is artikel 46 

toepasselijk. 
§ 5. Art. 40. In gevallen van krankzinnig

heid, van ernstige of besmetrelijke ziekten, of 
van zwangerschap, kunnen verpleegden in de 
Rijksasyls alsmede van Regeeringswege recht
st.reeks in gezinsverpleging geplaauste personen 
naar krankzinnigengestiehten of andere voor 
hunne verzorging geschikte inrichtingen worden 
overgebracht en aldaar, zoolang zulks nood
zakelijk is, worden verpleegd. 

Op de ko8ten van overbrenging en terugvoe
ring is artikel 46 toepasselijk. 

Art. 41. Ten aanzien van personen, die, 
overeenkomstig de bepaling van artikel 37 van 
het Wetboek van Strafrecht ter beschikking 
van de Regeering gesteld, in een Rijksasy~. of 
elders worden verpleegd, kan ten allen tiJde 
worden beschi.1.--t, dat de voorziening van Regee
ringswege in de verpleging vomwaardelijk of 
tnvoorwaardel~jk is geëindigd, wanneer per 
soon4jke of za,kelijke omstandigheden hen 
betreffende daartoe aanleiding geven. 

Het voorwaardelijk ontslag is ten allen tijde 
herroepbaar ingeval de ontslagene in een krank
zinnigengesticht wordt opgenomen, zich slecht 
gedraagt, blijken geeft gevaar op te leveren voor 
de openbare orde, dan wel de bij ?lijn ontslag 
gestelde voorwaarden niet worden nagekomen, 
of andere persoonlijke of zakelijke omstandig
heden hem betreffende tot zoodanige herroe
ping grond opleveren. Op gelijke gronden 
kan het voorwaardelijk ontslag worden ge
schorst . 

Ingeval de voorwaardelijk ontslagene blijken 
geeft gevaar op te leveren voor de openbare . 
orde, kan zijne voorloopige aanhouding w01·den 
bevolen door het hoofd van .de gemeentepolitie 
ter plaatse, waar hij zich bevindt, of door den 
officier van justitie van het arrondissement 
waartoe die plaats behoort, onder verplicht.in, 
om daarvan onverwijld kennis t,e geven aan 
het Departement van Justitie. 

Op de voorwaardelijk ontslagenen wordt van 
Regeeringswege toezicht gehouden. 

Art. 42. Ten hoo~st,e twee maanden en ten 
minste één maand voór het verstrijken van den 
termijn, ~edurende welken een persoon over
eenkomstig de bepaling van artikel 37 van 
het Wetboek van Strafrecht ter beschikking 
van de Regeering is, kan het openbaar minis
terie bij het gerecht, dat de ter beschikking
stelling heeft bevolen, bij dat gerecht eene vor
dering indienen tot verlenging van dien termijn 
hetzij met een jaar, hetzrj met twee jaren. 

Bij die vordering worden overgelegd : 
. 1°. een afschrift der aanteekeningen omtrent 
de lichamelijke en geestelijke ge teldheid van 
den ter beschikking gestelde, en 

2°. eene uiterlijk veertien dagen vóór het 
indienen der vordering opgemaakte, onder
teekende en met redenrn omkleede verklaring 
van iemand bevoegd hier te lande de genees
kunde uit te oefenen, bij voorkeur van den 
geneeskundige, die den in gesticnts- of gezins
verpleging opgenomen ter beschikking gestelde 
behandelt, omtrent de wenschelijkheid dier 
verlenging. 

Art. 43. Hangende het onderzoek in zake die 
verlenging hoort de rechter zoo mogelijk den 
ter beschikking gestelde. Hij kan daartoe, op 
de wijze en tegen de dagen, door hem te bepalen, 
dien ter beschikking gestelde, zoo vaak hij 
zulks noodig oordeelt, doen oproepen en kan 
daarbij bevelen, dat deze ten bepaalden dage 
door een deurwaarder of dienaar der openbare 
macht naar de plaats des verhoors zal worden 
gebracht. · 

De rechter kan nader bewijs door getuigen of 
andere middelen gelasten. 

De getuigen worden opgeroepen namens het 
openbaar ministerie. ZiJ zijn verplicht te ver
schijnen. 
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De getuigen kunnen worden gehoord onder 
eede of belofte, af te leggen overeenkomstig de 
bepalingen, in strafzaken voorgeschreven. De 
deskundigen leggen in handen van den rechter 
op gelijke wijze den eed of de belofte af, dat zij 
hem verslag naar hun geweten zullen geven. 

Van de verhooren wordt proces-vert:..afopge
maakt. Zij worden in raadkamer gehouden. 

Elk verhoor zoomede de beëediging van des
kundigen kunnen worden opgedragen aan een 
of meer door het college daartoe uit zijn midden 
te benoemen commissarissen of aan den kan
tonrechter, in wiens kanton de ter beschikking 
gestelde zich ophoudt. 

Bij elk verhoor kunnen het openbaar minis
terie, dat de vordering heeft ingediend, zoomede 
de advocaat van den ter beschikking gestelde, 
tegenwoordig zijn. 

Btj gelegenheid van het verhoor van den ter 
beschikking gestelde in het gesticht of de wo
ning, waarin hij ter verpleging is opgenomen, 
kunnen tevens de geneeskundigen en andere 
personen, die zich in dat gesticht of in die woning 
bevinden, als getuigen worden gehoord zonder 
voorafgaande oproeping of schadeloosstelling. 

Art. 44. De rechter geeft zijne beschikking 
in zake de al of niet verlenging binnen twee 
maanden nadat de vordering, be<loeld bij artikel 
42, is ingediend en niet dan nadat het openbaar 
ministerie is gehoord. 

Die beschikking wordt niet in het openbaar 
uitgesproken en is niet aan eenig beroep onder
worpen. 

De beschikking wordt aan den ter beschik
king gestelde beteekend op de wijze voorgeschre
ven bij artikel 144 van het Wetboek van Straf
vordering. Is de ter beschikking gestelde in 
een krankzinnigengesticht opgenomen, dan 
vindt de bepaling van artikel 34 n°. 3 der wet 
van 27 April ]884 (Staatsblad n°. 96) overeen
komstige toepassing. 

Art. 45. Overeenkomstig de bepaling van 
artikel 37 van het Wetboek van Strafrecht ter 
beschikking van de Regeering gestelde personen 
kunnen, bij het voorwaardelijk nf onvoorwaar
delijk eindigen van de voorziening van R egee
ringswege in de verpleging : 

a. van reisgeld of reisgelegenheid worden 
voorzien, voor zoover de stand hunner uit
gaanskassen het niet mogelijk of niet wensche
lijk maakt, dat daaruit zoodanige uitgaven wor
den bestreden ; 

b. onder geleide naar de plaats hunner be
stemming worden overgebracht, indien hunne 
lichameliJke of geestelijke gesteldheid dan wel 
andere omstandigheden daartoe grond opleveren. 

§ 6. Art. 46. De kosten der verpleging in 
een Rijksasyl en die der overbrenging of terug
voering daarheen, 

de verpleegkosten krachtens eene overeen
komst, van uitbesteding, als bedoeld bij artikel 
:rn, alsmede de kosten der verdere verpleging 
van overeenkomstig dat artikel in een gezin 
geplaatste personen, 

de verplegingskosten, welke ingevolge het 
bepaalde bij de artikelen 34 en 37, tweede lid, 
worden vergoed, 

de kosten der verpleging krachtens het 
bepaalde bij artikel 40 in eene der daar bedoelde 
inrichtingen en 

de kosten,.-welke voortvloeien uit de toepas
sing van het bepaalde bij artikel 45, 

komen, behoudens het bepaalde bij bet vol
gende lid, ten laste van den Staat. 

Die kosten worden door den Staat veihaald 
op den verpleegde zelf en, voor zoover diens 
vermogen ontoereikend is, op degenen, die naar 
de artikelen 376, 377, 378 en 383 van het 
Burgerlijk Wetboek tot zijn onderhoud ver
plicht zijn. 

Artikel 41 der wet van 27 April 1884 (Staats
blad n°. 96) is ten deze toepasselijk. 

De kosten der verpleging per hoofd en per 
dag in de Rijksasyls, die op de bij het tweede 
Jid bedoelde p ersonen kunnen ,vorden verhaald" 
worden vastgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur. 

Art. 47. Alle beschikkingen en alle stukken, 
op grond van deze wet genomen of opgemaakt, 
zijn vrij van zegel en van de formaliteit der 
registrat ie en worden wjjders vrij van ,i,lle 
andNe kosten uitgereikt. 

~ 7. Art. 48. De opdracht aan een persoon, 
als bedoeld bij artikel 34, alsmede de intrekking 
van . zoodanige opdracht, 

de beschikkingen tot toekenning van vergoe
ding van kosten, bedoeld bij de artikelen 34 en 
37, tweede lid, . 

het bevel tot opneming in en dat tot ontslag 
uit een Rjjksasyl, bedoeld bij artikel 38, 

de uitbesteding krachtens artikel 39, 
de beschikkingen omtrent overbrenging, 

bedoeld bii de artikelen 37 en 40, en 
de beschikkingen in zake voorwaardeltjk 

en onvoorwaardelijk eindigen van de voor
ziening van Regeeringswege in <le verpleging, 
bedoeld bij artikel 41, 

gaan uit van Onzen Minister van ,Justitie. 
Omtrent de beschikkingen in zake voorwaar
delijk en onvoorwaardelijk eindigen van de 
voorziening van Regeeringswege in de verple
ging wordt de algemeene raad van toezicht, 
bijstand en advies gehoord. 

In zake de overi1,e btj het vorige lief bedoelde 
maatregelen kan die raad en kunnen, zooveel 
noodig, maar door zijne tu~schenkomst, de 
commis~iën van toezicht, bedoeld bij artikel 26, 
worden gehoord. 

Art. 49. Het beheer en de inricht ing der 
Rtjksasyls, de voorwaarden, bedoeld bij art. 34, 

het toezicht, bedoeld bij artikel 35, en de 
wijze van bepaling en van toekenning der ver
goeding van kosten, bedoeld bij de artikelen 
34 en 39, 

de toepassing van de maatregelen, bedoeld 
bij de artikelen 34, 38, 39, 41 en 45, en van het 
bepaalde bij artikel 46, en 

de functiën van den algemeenen raad van 
toezicht, b\istand en advies en de wijze, waarop 

· deze worden uitgeoefend, 
worden naar de beginselen dezer wet nader 

geregeld bij algemeencn maatregel van bestuur. 
Art. 50. De vaststt>lling van huishoudelijke 

reglementen voor de Rijkeasyls en de nadere 
regeling der functiën van de commissiën van 
toezicht en der wijze, waarop deze worden 
uitgeoefend, geschiedt naar <le beginsel~n de7.er 
wet door Onzen Minister van .Tustitie, den alge
meenen raad van toezicht, bijstand en advies 
gehoord. 

Slotbepalin(l. 

Art. 5i. Deze wet treedt in werking tegelijk 
met het Wetboek van Strafrecht." 
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Art. III. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t,en Paleize het Loo, den 28sten Mei 

1925. WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 11 Juni 1925.) 

28 Mei 1925. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het besluit van 5 Juni 1920 
(Staatsblad n°. 285), gewijzigd bij besluit 
van 5 Januari 1922 (Staatsblad no. 2), tot 
uitvoering van de artikelen 18 en 25 van 
de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 1919, 
no. 524). S, 223. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wensehelijk is wijziging 

en aanvulling te brengen in Ons besluit van 
5· Juni 1920 (Staatsblad n°. 285), gewijzigd bij 
besluit van 5 Januari 1922 (Staatsblad n°. 2); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 April 1925, 
n°. 344 E, afrleeling Volksgezondheid; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 12 Mei 1925, no. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister voornoemd van 26 April 1925, n°. 
494 E, afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
In Ons besluit van 5 Juni 1920 (Staatsblad 

n°. 285), gewijzigd bij besluit van 5 Januari 
1922 (Staa.tsblad n°. 2), worden de volgende 
aanvullingen en wijzigingen aangebracht: 

1. Na artikel 15 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel, luidende als volgt : 

"Art. 15a. De bepalingen van deze § zijn 
niet van toepassing op slachtdieren, die inge
volge toepassing van art.ikel 6a der wet niet 
aan keuring zijn onderworpen, tenzij de gemeen
telijke verordening, bedoeld in artikel 20, lid 1, 
der wet die bepalingen geheel of ten deele van 
toe passing ver klaart:" 

2. In artikel 55 worden achter "stoomen" 
ingelascht de woorden "of door koken" en wordt 
aan het bestaande artikel een tweede lid toe
gevoegd, luidende als volgt : 

"BiJ verhindering of ontstentenis van den 
door den kenringsveearts aangewezen ambte
naar, wordt deze vervangen door een door den 
burgemeester aan te wjjzen ambtenaar.". 

3. In artikel 56 wordt lid 2 vervangen door 
het navolgende: 

"Het koken geschiedt door het vleesch, na 
verwijdering van de beenderen, in stukken van 
ten hoogste l½ K.G. zwaar er niet dikker dan 
JO c.M. gedurende ten minste 2½ uur in kokimd 
water te doen verblijven. -

Nadat het vleesch uit den ketel is genomen, 
moet een in het centrum der dikste vleesch
stukken gebrachte thermometer ten minste 
90° C. aanwijzen. 

Het steriliseeren door koken mag slechts 
geschieden in de gemeenten, dii> daarvoor toe
stemming verkregen hebben van den ~finister, 
onder door hem te stellen voorwaarden.". 

4. Aan het bepaalde onder 1 van artikel 59 
wordt het volgende toegevoegd : 

"bij verhindering of ontstentenis van den 
door den keuringsveearts aangewezen ambte
naar wordt deze vervangen door een door den 
burgemeester aan te wiJzen ambtenaar.". 

. Artikel 61 wordt aldus gelezen : 
,,Onbruikbaarmaking van vleesch en vleesch

waren geschiedt door behandeling in een des
tructor. Als destructor is te beschouwen eene 
inrichting, waarin vleesch en vleeschwaren 
door thermische-, chemische of thermisch
chemischè behandeling, hetzij in enkelvoudige 
bestanddeelen worden ontleed, hetzij zoover 
worden verbrand, dat alleen aschbestanddeelen 
overblijven, en de behandeling zoodanig is, 
dat alle levende organismen worden gedood. 

De Minister kan van het bepaalde in lid 1 
van dit artikel aan eene gemeente gedurende 
ten hoogste 10 jaren na het in werking treden 
van dit besluit ontheffing verleenen onder 
voorwaarde, dat de onbruikbaarmaking zal 
geschieden door, na verkleinen, het vleesch 
of de v leeschwaren te vermengen met dierlijke 
olie, kalk, carbol, creoline, saprol of and<"rP, 
met goedkeuring van den inspecteur, aan te 
wenden stoffen. De onbruikhaarmaking ge
schiedt onder toezicht van den keurings
veearts of van den door dezen aan te wijzen 
ambtenaar ; bij verhindering of ontstentenis 
van den door den k.;,nrings,eearts aangewezen 
ambtenaar wordt deze vervangen door een door 
den burgemeester aan te wijzen ambtenaar. 

Indien door overmacht de destructor tijde
lijk buiten werking moet worden gesteld, geeft 
de burgemeester van elke gemeente, welke 
daarvan gebruik maakte, hiervan kennis aan 
den Inspecteur, en kan de onbruikbaarmaking 
aeschieden op de wijze, omschreven in het 
tet vorig lid. De Minister kan in dat geval Pen 
termijn bepalen, waarna de onbruikbaarmaking 
in een destructor weer zal moeten piaats vinden. 

De Minister kan voorschriften geven met 
betrekking tot de inrichting der gebouwen, 
waarin de behandeling in den destructor ge
schiedt tot het toezicht op de behandeling in 
den destructor en overigenR al die voorschriften 
die noodig zijn tot vermijding van besmetting, 
waartoe het, bedrijf aanleiding zou kunnen 
geven. De gemeenten, welke van een destruc
tor gebruik maken, dragen te dien aanzien zorg 
voor de naleving van de in den vorigen zin en 
de in artikel 63, lid 2, bedoelde voorschriften." 

5. Artikel 63 wordt gelezen als volgt: 
"Venoer van voorwaardelijk goedgekeurd 

en afgekeurd vleesch en van voor onbruik
baarmaking bestemde vleeschwaren, naar de 
plaatsen waar zij de bewerkingen, bedoeld in 
de artikelen 54 en 61, zullen ondergaan, heeft 
µlaats onder verantwoordelijkheid van het. 
betrokken gemeentebestuur. 

De Minister kan voorschriften geven met 
betrekking tot de wijze van het in het eerste 
lid van dit artikel bedoelde vervoer." 

6. In artikel 65 vervallen in het bepaalde 
onder 4, letter a, de woorden "noch rlirect noch 
indirect"-, waarvoor in de plaats komen de 
woorden "niet direct". 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst r-n 
waarvan oJschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 28sten Mei 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 25 Juni 1925.) 
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28 .Jfei 1925. K ONINKLIJK BES U JIT. 
Voor de toepassing van dit artikel moet 

het uitbreiden van eene bestaande be
graafplaats met het aanleggen van eene 
nieuwe worden gelijkgesteld . 

Aan de omstandigheid da t het voor uit 
breiding der begraafplaats bestemd terrein 
op een afstand van minder dan 50 1\1. van 
de bebouwde kom ligt doet niet af, dat de 
gebouwen, die aan de gevraagde uitbrei
ding in den weg staan, en die mede behoo 
ren tot de bebouwde kom, zijn gebouwd 
met toepassing van art. 16. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het Roomsch-Katholiek K erkbestuur van den 
H. :\fartinus te Voorburg tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 
13 J anuari 1925, n°. 25, waarbij ongegrond is 
verklaard het beroep van dat Kerkbestuur t egen 
het besluit van Burgemeester en Wethouders 
van Voorburg van 27 October 1924, tot weige
ring van verlof voor uit breiding van de door het 
Kerk bestuur beheerde R oomsch-Katholieke 
begraafplaats aldaar ; 

Den Raad van Stat e, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 6 Mei 
1925, n°. 273 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 26 Mei 
1925, n°. 739, Afd. Armwezen; 

0. dat Burgemeester en Wethouders van 
Voorburg bij besluit van 29 Oot. 1924 verlof 
hebben geweigerd tot uitbreiding van de 
Roomsch-Kat holieke begraafplaats, kadastraal 
bekend gemeente Voorburg, sectie E nos. 1900 
en 2725; 

dat een door het Roomsch -Katholiek Kerk
bestuur bij Gedeputeerde Staten iuaesteld 
beroep door laatstgemeld college bij b esluit 
van 13 J an . 1925 ongegrond is verklaard uit 
overweging dat Burgemeester en Wethouders 
ingevolge art. 14 der wet van 10 April 1869 
(S. n°. 65) het gevraagde verlof slechts mochten 
weigeren op grond dat de aangew,ezen plaats 
niet aan de voorschriften der wet voldoet ; dat 
Burgemeester en Wethouders het verlof dan 
ook alleen hebben geweigerd omdat door de 
voortgeschreden bebouwing de Roomsch-Ka
tholieke begraafplaats thans in de bebouwde 
kom der gemeente ligt en art. 16 der Begraaf
wet het aanleggen van begraafplaatsen binnen 
elke bebouwde kom der gemeente verbiedt ; 
dat weliswaar hier niet in het geding is het 
aanleggen, maar het uitbreiden van een begraaf
plaats, doch dat het toevoegen van terrein aan 
een bestaande begraafplaats gelijk te stellen 
is met het aanleggen van eene nieuwe begraaf
plaats, zoodat aangenomen moet worden dat de 
eisch, welken art. 16 der wet stelt ten aanzien 
van eene nieuwe begraafplaats, n.l. dat deze op 
een afstand van t en minste 50 M. van elke be
bouwde kom eener gemeente verwijderd moet 
liggen, evenzeer geldt voor een stuk waarmede 
men een bestaande begraafplaats wenscht uit 
te breiden ; dat derhalve thans door hun college 
in beroep slechts behoeft te worden onderzocht 
of het stuk grond, dat het Roomsch-Katholiek 
Kerkbestuur bij de begraafplaats wenscht t e 
trekken, op een afstand van ten minste 50 M. 
van elke bebouwde kom eener gemeente ver
wijderd ligt ; dat uit een door het gemeente-

bestuur aan hun college overgelegde en door de 
vertegenwoordigers van het kerkbestuur niet 
gewraakte teekening blijkt dat het ontworpen 
nieuw gedeelte der begraafplaats aan bedoelden 
eisch niet voldoet; dat n.l. dit gedeelte on
middellijk grenst aan het gebouw der Roomsch
Katholieke kerk met pastorie en dat voorts 
binnen een stra al van 50 M. van dit gedeelte 
valt de woni_ng op het perceeel sectie En°. 2810 ; 
dat weliswaar een kerkgebouw met daaraan 
verbonden pastorie op zich zelf nog niet vormt 
een bebouwde kom, maar dat, waar hier on
middellijk naast en aan de overzijde van den 
weg tegenover dat gebouw tal van woningen 
zijn gebouwd," er geen reden is aan t e voeren 
waarom het kerkgebouw niet tot een bebouwde 
kom zou behooren ; dat de woning op perceel E 
n°. 2810 behoort t ot dezelfde bebouwde kom ; 
dat derhalve het ontworpen nieuwe stuk der 
begraafplaat s ligt binnen een afstand van 50 M. 
van een bebouwde gemeentekom en dat Burge
meester en Wethouders van Voorburg het ge
vraagde verlof terecht hebben geweigerd; 

dat het kerkbestuur in beroep aanvoert dat 
Burgemeester en Wethouders op het gedaan 
verzoek afwijzend hebben beschikt op grond 
dat het ontworpen nieuwe gedeelte der begraaf
plaats zou liggen binnen een straal van 50 M. 
van een bebouwde gemeentekom ; dat in de 
beslissing van Gedeputeerde Staten de Roomsch
Katholiek e Kerk met pastorie en de woning op 
perceel Sectie E n°. 2810 worden aangeduid 
als behoorende t ot een bebouwde kom eener 
gemeente en liggende binnen een straal van 50 M 
van het ontworpen nieuwe gedeelte der begraaf
plaats ; dat echter deze drie gebouwen zijn op
gericht nadat de oude begraafplaats aangelegd 
was en wel met vevlof van Ged. Staten ingevolge 
art. 16 der wet van 10 April 1869 (S. 65) ; dat 
echter zoodanige, met zoodanig -verlof, op
gerichte gebouwen ni et kunnen vormen of uit 
breiden de bebouwde kom eener gemeente in 
den zin van art. 16 der Begraafwet; dat, deze 
gebouwen toch door de dispensatie die voor 
hunne oprichting noodig is geweest, een bij
zonder karakter dragen ; dat waar voor de 
opricht ing dezer gebouwen de oude begraaf
plaats geacht werd geen bezwaren op te leveren 
zeker het aan die begraafplaats toe t e voegen 
deel hetwelk verder van die gebouwen verwijderd 
ligt dan de bestaande begraafplaats voor die 
gebouwen geen bezwaren lmn opleveren; dat 
waar aan de toenmalige eigenaars van deze 
gebouwen met het verlof tot oprichting daarvan 
een bijzondere gunst verleend is, de t egenwoor
dige eigenaars die deze gebouwen in de t egen 
woordige situatie opgericht of verkregen hebben, 
t egen de voorgenomen vergrooting der begraaf
plaats die hen niet in een o:p.gunstiger conditie 
brengt, geen redelijke bezwaren kunnen hebben ; 
dat ware dit anders - des neen - in ieder geval 
met dergelijke bezwaren, waar die gebouwen, 
zooals gezegd, niet behooren tot de bebouwde 
kom eener gemeente in den zin van. art. 16 der · 
wet van 10 April 1869 (S. 65) geen rekening 
kan worden gehouden ; 

0. dat krachtens art. 16, 1e lid, der wet van 
10 April 1869 (S. 65) geene begraafplaats wordt 
a,angelegd dan op den afstand van t en Ininste 
50 M. van de bebouwde kom eener gemeente ; 

dat voor de toepassing van dit artikel het 
uitbreiden eener bestaande begraafplaats met 
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het aanleggen van eene nieuwe begraafplaats 
is gelijk te stellen ; 

dat ni et is weersproken dat het door het 
appelleerend kerkbestuur voor uitbreiding der 
begraafplaats bestemde terrein op een afstand 
van minder dan 50 M. van de bebouwde kom 
der gemeente Voorburg is gelegen en hieraan 
niet afdoet dat de gebouwen, die aan de ge
vraagde uitbreiding in den weg staan en die 
mede behooren tot de bebouwde kom, met toe
passing van art.16 der Begraafwet zijn ge bouwcl ; 

dat mitsdien God. Staten terecht hebben 
beslist dat dit terrein niet tot begraafplaats 
mag worden ingericht ; 

Gezien de "\\et van 10 April 1869 (S. 65); 
Hebben góedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 

Landbouw is belast enz. (A. B.) 

28 Mei 1925. RONDSCRRIJVEN van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Commissarissen der 
Koningin in de"onderscheidene provinciën, 
betreffende behoud van natuurschoon. 

Ik heb de eer U H.E.G. hiernevens te doen 
' toekomen een aantal circulaires, bestemd voor 

de gemeentebesturen in Uw gewest. 
Ik moge daaraan toevoegen, dat ook de 

medewerking van de provinciale besturen door 
mij zeer zal worden gewaardeerd. 

Oprichting van provinciale vereenigingen tot 
behoud van het natuurschoon, die met de plaat• 
seHjke vereenigingen kunnen voeling houden en 
samenwerken, zou wellicht aan het beoogde 
doel bevorderHjk kunnen zijn. Waar reeds 
vereenigingen met soortgelijk meer algemeen 
doel bestaan, zou aan de bewaring van het 
natuurschoon, gevormd door bosschen en 
andere houtopstanden, eene flinke plaats 
kunnen worden ingeruimd. 

BIJLAGE. 

MINISTERIE VAN BINNENLA.l.~DSCHE 
ZAKEN EN LANDBOUW. 

o. 584 afd. 2 Dom. 
Directie v. d. Landbouw. 
Betreffende : behoud van 

natuurschoon. 

's Gravenhage, 28 Mei 1925. 
Nu de verdwijning van natuurschoon, ge• 

vormd door bosschen en andere houtopstanden, 
toebehoorende aan particulieren, blijft aan
houden, behooren m.i. maatregelen te worden 
getroffei;i, die aan dit euvel zoo veel mogelijk 
paal en perk te stellen. 

l\fen mijn ambtgenoot voor Financiën treed 
ik in overleg omtrent de fi scale maatregelen, 
die zouden kunnen worden genomen ten einde 
het' behoud van dit natuurschooa voor het ver
volg zooveel mogelijk te verzekeren. Reeds is 
een wetsontwerp in uitzicht gesteld, waarbij 
de inkomsten uit opgaand hout aan de In
komstenbelasting 1914 zullen worden ont
trokken. 

Het wil mij echter voorkomen, dat inzonder
heid voor de gemeentebesturen hier een be
langrijke taak is weggelegd. Immers hoezeer 
toch bij de bewaring van het natuurschoon het 

algemeen belang betrokken is, zal in den regel 
het locaal belang overwegend zijn. In de eerste 
plaats ligt het dus op den weg der gemeente
bestnren tegen de sterke vermindering van het 
natuurschoon te waken en hoewel mag worden 
geconstateerd, dat door verschillende gemeen• 
ren reeds veel in deze richting is of wordt ge• 
daan, er zou meer kunnen worden bereikt, indien 
alle gemeentebesturen goed doordrongen waren 
van de groote belangen, die hier op het spel staan. 

Wenscht eene gemeente zich in het belang 
van de bewaring van het natuurschoon den 
eigendom van bosschen of andere houtopstan• 
den te verzekeren, terwijl het niet gelukt dit 
langs den gewonen contractueelen weg te be• 
reiken ; dan wordt er, voor zooveel noodig, op 
gewezen, dat de Boschwet 1922 de onteigening 
mogelijk maakt, o.a. ten name van gemeenten, 
en dat art. 12 dier wet geldelijken steun van 
den Staat in uitzicht stelt. 

Onteigening ten name van het R(jk zal alleen 
kunnen geschieden in zeer bijzondere gevallen 
als van een groot algemeen belang gesproken 
kan worden, geen bijzondere omstandigheden 
zich daartegen verzetten en de zekerheid van 
behoud op geene andere wijze te verkrijgen is. 
Evenzoo zal het hierboven aangehaald art. 12 
slechts in bijzondere gevallen toepassing kunnen 
vinden. Ieder geval zal daarbij op zich zelf 
moeten worden beschouwd. 

Het komt mij gewenwcht voor dat de op
richting van plaatselijke vereenigingen, die het 
behoud van natuurschoon beoogen, zooveel 
mogelijk wordt bevorderd. Wel zal niet aan· 
stonds van zulke vereenigingen groote kracht 
uitgaan, maar zij zouden toch dadelijk veel 
goed werk kunnen verrichten, o.a. door het oog 
op het plaatselijk natuurschoon te houden, 
tijdig bekendheid te geven aan dreigende ge• 
varen en belangstelling voor het natuurschoon 
bij het publiek op te wekken. Samenwerking 
met reeds opgerichte of nog op te richten ge • 
westelijke vereenigingen met gelijke strekking, 
zou mede aan het beoogde doel bevorderlijk 
kunnen zijn. 

Voorts ware door de gemeentebesturen steeds 
bijzondere aandacht te schenken aan de be• 
waking van particulier landelijk bezit, dat 
voor het publiek is opengesteld en waar op 
gezette tijden veel bezoekers komen. Voldoen• 
de politietoezicht toch behoort de eigenarf'n 
te vrijwaren tegen schending van hun bezit. 
Wordt de bewaking geheel aan de eigenaren over• 
gelaten, dan kunnen deze er allicht toe overgaan 
hunne bezittingen voor het publiek te sluiten. 

Ik zal het ten zeerste op prijs stellen, indien 
de ~emeentebesturen zooveel mogelijk tot be
waring van het plaatselijk natuurschoon werk• 
zaam willen 7.Îjn. 
De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

OH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
(B. S.) 

29 Mei 1925. RONDS('HRIJ\TEN van den Mi: 
nister van Binnenlandscbe Zaken en 
Landbouw aan Heeren Ged. Staten van 
1. Gelderland; 2. Zuidholland; 3. Noord
holland ; 4. Friesland ; 5 Overijssel ; 
6 Drenthe, betreffende uitvoering wet 
van 29 April 1925 (Staatsblad n°. 171) (be
vordering van de richtige heffing der directe 
belastingen). 
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Ik heb de eer Uw College mede te deelen dat 
de Minister van Financiën bij circulaire dd. 
15 M:ei 1925 n°. 93, Afdeeling Directe belas
tingen, ter kennis van de inspecteurs der directe 
belastingen heeft gebracht, dat de wet van 
29 April 1925 (Staatsblad n°. 171) tot bevorde
ring van de richtige heffing der directe belas 
tingen, voor de heffing der plaatselijke inkom
stenbelasting ook toepassing kan vinden, a ls 
de gemeente die belasting door haar eigen ad
ministratie doet heffen. 

Ter bevordering van eene gelijke toepassing 
van de wet is het noodzakelijk, dat het belang
hebbend gemeentebestnur zijne aan den Mi
nister van Financiën te richten aanvrage tot 
het bekomen van de in het tweede lid van 
artikel 1 der wet bedoelde machtiging inzendt 
door tusschenkomst van den inspecteur der 
directe belastingen, die - wordt de machtiging 
verleend - vervolgens van de mededeeling van 
het besluit van het gemeentebestuur om het 
eerste lid van dat a rtikel toe te passen, op 
den voet van het laatste lid, aan den belang
hebbende zal hebben zorg te dragen. 

Hierbij zij aangeteekend, dat het in het voor
nemen van mijn voornoemden ambtgenoot ligt, 
met het verleenen van de hiervoren bedoelde 
machtiging uiterst spaarzaam te zijn en haar 
alleen te geven in die gevallen waarin twijfel, 
of de handeling valt onder de omschrijving 
van het eerste lid van artikel 1 der wet, is 
uitgesloten. 

Voor zoover eene beschikking ingevolge 
artikel 3 der wet of een uitspraak van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van belang is voor 
eene gemeente, die hare inkomstenbelasting 
zelve heft, za.J daarvan door den inspecteur aan 
het bestuur dier gemeente mededeeling worden 
gedaan. ___ _ (B. S.) 

2 Juni 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
De gemeenteraad is bevoegd om in het 

belang der openbare orde een regeling te 
maken betreffende de spelen, welke in 
voor het publiek t oegankelijke lokaliteiten 
of plaatsen mogen worden beoefend. 

Het onderwerpelijke art. der polit ie
verord. en de artt. 254bis en 457 Sr. hebben 
niet denzelfden inhoud. 

Het handelt niet over medeplichtigheid, 
immers bevat een zelfstandige delicts
omschrijving. 

(Gemeentewet art. 135.) 

Mrs. Fentener v. Vlissingen, Segers, Hesse, 
Taverne, Kirberger. 

F. D. enz., r equirant van cassatie tegen een 
te zijnen laste gewezen vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Hertogenbosch van 19 Fe
bruari 1925, waarbij, in hooger beroep, met 
verni_etiging van een door het Kantongerecht 
te Emdhovcn op 1 October 1924 gedane uit
spraak, requirant, ter zake van : .,Het te Veld
hoven als houder van een voor het publiek toe
gankelijke localiteit daarin het kienen toelaten ", 
met toepassing van de artikelen 44bis en 126 
der Algemeene Polit ie-verordening der gemeente 
Veldhoven, 23 Sr., is veroordeeld tot een geld
boete van drie gulden en twee dagen ver
vani:;ende hechtenis ; (Gepleit door Mr. F. l3uys 
te Amsterdam). 

De Hooge Raad. enz. ; 
G,· boord het verslag van den H,aadsbPer 

Taverne ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den r equirant voorgesteld bij pleidooi : 
1 °. Schending of verkeerde toepassing Yan 

artikel 254bis Sr. en artikel 135 der Gemeente
wet, in verband met artikel 44bis der Algemeene 
Politieverordening der Gemeente Veldhoven 
en de artikelen 211 en 221 Sv., doordat de 
Rechtbank ten onrechte heeft aangenomen dat 
het kienspel een hazardspel, en diensvolgens 
de vermelde bepaling der Politieverordening 
van de Gemeente Veldhoven verbindbaar zou 
zijn; 

2°. Schending of verkeerde toepassing van 
artikel 44bis der Algemeene Politieverordening 
der Gemeente Veldhoven, artikel 254bis en 
artikel 457 Sr., in verband met de artikelen 211 
en 221 Sv. , doordat de R echtbank, aannemendi:', 
dat het kienspel een hazardspel is, de vermelde 
bepaling der Politieverordening van de gemeente 
Veldhoven, welke denzelfden inhoud heeft als 
de gemelde bepalingen van het Wetboek van 
Strafrecht, ten onrechte als aanvullende be
paling verbindbaar heeft geacht ; 

3°. Schending of verkeerde toepassing van 
artikel 48 n°. 2 en artikel 52 Sr. en artikel 44-bis 
der Algemeene Politieverordening der gemeente 
Veldhoven in verband met de artikelen 211 
en 221 Sv" doordat de Rechtbank hePft aan
genomen dát het tweede lid van gemeld artikel 
der Politieverordening van de gemeente Veld
hoven, geen medeplichtigheid aan de in het 
eerste lid van datzelfde artikel omschreven 
overtreding strafbaar stelt, en derhalve t en 
onrechte het tweede lid van dat artikel verbind
baar heeft ~eacht ; 

0 . dat biJ he.t. bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, - met qualificatin en strafoplegging 
als voormeld - dat requirant den een en dertig
sten Augustus 1924 des middags circa twaalf 
uur, te Meerveldhoven, gemeente Veldhoven, 
door zu.!ks niet te verhinderen, heeft toegelaten, 
dat in de door hem aldaar gehouden voor het 
publiek toegankelijke herberg door aldaar aan
wezige bezoekers werd gekiend ; 

0. dat het ten deze toegepaste artikel 44bis 
van de Algemeene Politieverordening der ge
meente Veldhoven luidt: 

,,Het is verboden in voor het publiek toe
gankelijke localiteiten of voor het publiek toe
gankelijke plaatsen te kienen. Het is den 
houder van voor het publiek toegankelijke 
localiteiten of plaatsen verboden het kienPn 
toe t e laten." 

0. dat het eerste cassatiemiddel betrekking 
heeft op de overweging van het bestreden vonnis, 
waarbij de verbindende kracht van voormeld 
artikel wordt aangenomen op d èzen grond, dat 
het al~emeen bekende kienspel een hazardspel 
is, wijl daarbij de kans op winst nagenoeg uit
sluitend van het toeval afhangt en het tegen
gaan van hazardspel in publieke localit-eiten 
zeer zeker tot de bevoegdheid van den gemeente
wetgever behoort ; 

0. echter, dat de bij pleidooi nog nader toe
gelichte stelling, waarop het middel steunt, 
namelijk dat kienen geen hazardspel is, geen 
doel ,kan treffen, daar, ook indien het kienspel 
niet tot de hazardspelen moet worden gerekend, 
de Gemeenteraad, krachtens artikel 135 der 
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Gemeentewet toch bevoegd zou zijn om in het 
belang der openbare orde, een regeling te maken 
betreffende de spelen, welke in voor het publiek 
toegankelijke localiteiten of plaatsen mogen 
worden beoefend ; 

0. dat dit middel derhalve niet tot cassat-ie 
kan leiden; 

O. dat hetzelfde het geval is met het tweede 
cassatiemiddel, reeds omdat de stelling van dat 
middel, dat meergenoemd artikel 44.bis en de 
artikelen 254bis en 457 Sr. denzelfden inhoud 
hebben, feitelijken grondslag mist; 

0. dat van schending der artikelen 48, 2°. 
en 52 Sr. geen sprake kan zijn, daar het tweede 
lid van artikel 44bis der Verordening in het 
geheel niet over medeplichtigheid handelt, 
immers een zelfstandige delictsomschrijving 
bevat ; 

0. dat derhalve ook het derde middel onge
grond is; 

Verwerpt l,et beroep. 

[ Gewezen overeenkomRtig de concl. Adv.-Gen. 
Jltr. Ledeboer.] (N. J.) 

2 J u ,ii 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Twee huurovereenkomsten, een omtrent 

den winkel en een omtrent de achter
gelegen woningruimte, of één contract 
betreffende het geheel? Feitelijke beslis
sing van den Kantonrechter. 

Qualificatie. 
(Huurcommissiewet art. 13a.) 

}frs. Fentener v. Vlissingen, Segers, Hesse, 
Taverne en Kirberger. 

J. E. S. enz., requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr.-Rechtbank te Leeuwar
den van 4 Maart 1925, waarbij in hooger beroep 
is bevestigd een vonnis van het Kantongerecht 
a ldaar van 18 September 1924, bij hetwelk 
de reqnirant als schuldig aan : ,,in de gemeente, 
waarvoor een huurcommissie is ingesteld, als 
verhuurder een hoogere vergoeding onder 
welken naam of in welken vorm ook bedingen 
voor het ~ebruik van een woning, zooals be 
doeld bij het vervallen art. 10 der Huurcom 
mis iewet, den huurprijs van de woning gel
dende op of laatstelijk vóór 1 Januari 1916, 
vermeerderd met 20 %, of 1 Januari 1918, 
vermeerderd met 10 %, terwijl die hoogere 
huurprijs niet is goedgekeurd of vastgesteld 
door de huurcommissie", met aanhaling van 
de artikelen 1, 9 en 14 der Huurcommissiewet, 
23, 91 Sr., is veroordeeld tot eene geldboete 
van f 200, en vervangende hechtenis van 
vijftig dagen ; _ 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Ráadsheer 

Hes~e ; 
Gelet op de grieven aangeduid met de letters 

A. tot E . door den requirant voorgesteld bij 
memorie, waarin echter geen wetsart,ikelen 
zijn aangehaald die zouden zijn geschonden of 
verkeerd toegepast; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Beeier, 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clu ie, strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het bevestigde vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als gemeld -
overeenkomstig de aanklacht bewezen is ver-

klaard, dat de beklaagde op 21 Maart 1923 te 
Leeuwarden als verhuurder van het a ls woning 
verhuurde, doch niet tot afzonderlij k afgeschei
den gebruik als woning dienende, en alleen te 
zamen met het voorgedeelte een woning 
vormende achtergedeelte van het benedenhuis 
Nieuwestad 125 aldaar van Oene Sieperda 
als huurder eer;. vergoeding heeft b€dongen 
van de door de Huurcommissie der gemeenten 
Leeuwarden en Leeuwarderadeel vast te stellen 
huurprijs met een ma.ximum van f 180 per jaar; 

t erwijl hij op 11 December voorafgaande te 
Leeuwarden als verhuurder van het voorste 
gedeelte van hetzelfde benedenhuis van den
zelfden huurder een vergoeding had bedongen 
van f 1800 per jaar, evenals de eerste huur il -
~a.ande 12 Mei 1923 en aangegaan voor vijf 
Jaren, dezen huurder daarbij in uitzicht stel
lende, dat hij eenigen tijd later ook het achter
gedeelte zou kunnen huren ; 

alles terwijl noch het vóór- noch het achter
gedeelte, noch het geheele benedenhuis te
voren afzonderlijk verhuurd was geweest en 
de huurcommissie voor Leeuwarden en Leeuwar
deradeel noch de huurprijs van vóór- of ach
t ergedeelte of geheele benedenhuis had goed
gekeurd of vastgesteld, noch de huurprijs op 
1 Januari 1916 of op 1 Januari 1918 van 
vóór- of achtergedeelte of geheele benedenhuis 
had geschat ; 

O. dat tegen het bestreden vonnis bij gemelde 
memorie door den veroordeelde verschi llende 
grieven zijn ingebracht, die echter alle, behalve 
de grief onder B. of feitelijken grondslag missen 
of van bloot feitelijken aard zijn, zoodat zij, 
met uitzondering van laatstgenoemde reeds 
daarom niet tot cassatie kunnen leidPn ; 

0. dat de grief onder B. luidt als volgt : 
"dat bij dagvaarding ten onrechte wordt ten 

laste gelegd, dat beklaagde f 180, maximum 
huurprijs heeft bedongen, waar van "bedongen" 
niets is gebleken : aangezien de Huurcommissie 
immers een en ander vast moest stellen, als 
vorens definitiE.ve huur en verhuur kon worden 
geboren, hetgeen echter niet geschiedde ; a ls 
waarom er dan ook geen huur en verhuur tot 
stand gekomen is t en aanzien van de maga
zijnruimte achter den winkel, waarvoor dan 
ook natuurlijk geen huur is betaald; 

0, hieromtrent : 
dat de1,e grief hiervan uitgaat, dat met Oene 

Sieperda twee overeenkomsten zijn aange-, 
gaan, een omtreot het voorste gedeelte van het 
bewuste benedenhuis, den winkel, gesloten op 
11 December 1922 met bepaling van een huur
prijs van f 1800 per jaar, en een omtrent de 
daarachter gelegen tot worung bestemde ruimte, 
aangegaan op 21 Maart 1923, waarbij was be
dongen, dat de huurder niet meer huur per 
jaar zou betalen dan de huurcommissie na 
schatting ingevolge artikel 2 der huurcom
missiewet zou vaststellen, doch ook dan 
nimmer meer dan f 180, welke schatting bij 
het in gebruik nemen van het gehuurde op 
12 Mei 1923 nog niet was geschied; 

dat deze stelling echter niet als juist kan 
worden aanvaard, daar de Kantonrechter 
heeft beslist, ,,dat beklaa!ldes listigheid het 
perceel te verhurPn zooals hij deed, hem niet 
kan baten, daar de beide huurcontracten, 
die hetzelfde perceel betroffen en denzelfden 
huurtermijn, als één contract mogen en moeten 
w9rden beschouwd met betrekking tot het den 
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beklaagde telastgelegde strafbare feit en dit 
dus vo1tooid werd t-en dage van de ondertee
kening van het tweede contract"; 

dat deze beslissing als van feitelijken aard 
in cassatie onaantastbaar is ; 

dat derhalve ook deze grief niet kan opgaan ; 
0. ambtshalve; : 
dat de aan het bewezen verklaarde gegeven 

qualificatie niPt in overeenstemming i~ mot 
artikel 9 der "Huurcommissiewet", zooals deze 
is gewijzigd bij de wet vim 9 Februari 1921, 
(S. n°. 71), zoodat de vonnissen van Kanton
gerecht en Rechtbank op dit punt niet kunnen 
worden gehandhaafd ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het vonnis van den eersten rechter 
ook ten aanzien v:i,n de qualificatie is beves 
tigd; 

Rechtaoende krachtens artikel l 05 R. 0. : 
Vernietigt mede het bevestigde vonnis op 

dit punt; 
Qualifieeert het bewezen verklaarde als : 
" hPt ter zake van eer, huur, anders dan als 

verhuurder met inachtneming der bepalingen 
van de artikelen 1 en 2 der "Huureommissie
wet" of als huurder, voor zich eenig voordeel 
bedingen"; 

Verwerpt overigens het beroep. 

[Gewezen overeenkomstig de Goncl. Adv. -Gen. 
J,fr. Ledel,oer. J (N. J. ) 

5 Juni 1925. WET, houdende wijziging vap 
de bepalingen omtrent wissels en assig
natiën. S. 224. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924, n°. 298, 
1-3; 192411925, n°. 74, l--4. 

Hand. id. 1924/1925 blz. 2147. 
Hand. l • Kamer 1924/1925 blz. 9, 897- 899, 

915. . 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen te 
brengen in de bepalingen omtrent wissels en 
orderbriefjes of promessen aan order en die 
omtrent assignatiën te doen vervallen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . Het Wetboek van Koophandel 

ondergaat de volgende wijzigingen : 
Artikel 100 wordt gelezen: 
" Een wisselbrief is een geschrift, uit eene 

plaats gedagteekend, waarbij de onderteekenaar 
iemand last geeft om eene daarin uitgedrukte 
geldsom in eene aangewezen plaats, op of na 
zigt, of op eenen bepaalden tijd, aan eenen 
aangewezen persoon of aan deszelfs order te 
betalen. Indien eene andere plaats niet is 
aangewezen, geldt als plaats van betaling de 
plaats, welke bij den naam .van den betrokkene 
staat aangegeven." 

Het eerste lid van artikel 102 wordt gelezen : 
"Wisselbrieven, behelzende eene verdichte 

opgave van naam, hebben enkel kracht van 
gewone schuldbekentenis, indien daartoe overi
gens de vereischten aanwezig zijn." 

Aan artikel 112 wordt een nieuw derde lid 
toegevoegd, luidende : 

"Van wisselbrieven, betaalbaar op zigt of 
uiterlijk acht dagen na derzelver dagteekening, 
kan de acceptatie niet worden gevorderd." 

Het eerste en het derde lid van artikel 115 
wordt gelezen : 

"De acceptatie moet op den vertoonden 
wisselbrief gesteld en door den betrokkene 
onderteekend worden. De enkele handteeke
ning van den betrokkene, op de voorzijde van 
den wisselbrief gesteld, geldt als acceptatie. 

Bij weigering van · dagteekening moet de 
houder een protest doen opmaken, op straffe 
van zijn verhaal te verliezen op de endossanten 
en op den trekker, indien deze fonds tot de 
betaling bezorgd had . De betrokkene is ook 
bij gebreke van dagteekening aan de acceptatie 
gebonden. De houder kan van hem de betaling 
vorderen op den termijn in den wissel uitge
drukt, te rekenen van den dag van het protest of 
wanneer hij geen protes heeft doen opmaken 
te rekenen van het einde van den termijn in 
het volgende artikel vastgesteld." 

Artikel 116 wordt gelezen als volgt: 
" De houder van eenen wisselbrief, getrokken 

uit het buitenland op plaatsen binnen het Rijk 
in Europa of uit het Rijk in Europa op plaatsen 
in het buitenland hetzij op zigt of op eenigen 
tijd na zigt, moet daarvan de betaling of de 
acceptatie vorderen binnen zes maanden na 
de dagteekening van den wisselbrief, en zulks 
op Ftraffe van zijn verhaal te verliezen op de 
endossanten en op den trekker, indien deze 
fonds tot de betaling bezorgd had. 

De termijn is van drie maanden bij binnen
landsche wisselbrieven. " 

Artikel 134 wordt gelezen als volgt : 
"Het endossement moet op den wisselbrief of 

deszelfs secunda, tertia enz. gesteld, en door den 
endossant onderteekend worden, Hetzelve be
helst den naam van den persoon, aan wien, of 
aan wiens order, de betaling moet geschieden. 

Het endossement kan ook in blanco geschie
den. De enkele handteekening van den endos
sant op de rugzijde van den wisselbrief geldt 
als endossement in blanco." 

Art. 135: 
"Het endossement, gesteld aan de order van 

een derde, alleen ten einde de betaling van den 
wissel te vorderen, zoo is zulks, tusschen den 
endossant en den geëndosseerde eene enkele 
lastgeving, waarin echter d.e bevoegdheid ligt 
opgesloten om den eigendom des wisselbriefs 
door endossement over te dragen." 

Artikel 136 vervalt. 
Artikel 139 wordt gelezen als volgt: 
De eigendom van wisselbrieven, waarvan de 

vervalda~ is verstreken,. of die niet betaalbaar 
gesteld Z\jn aan order, kan aan anderen slechts 
op de wijze bij art. 668 van het Burgerlijk 
Wetboek bepaald, worden overgedragen. En
dossement op zoodanige wisselbdeven gesteld, 
geldt als akte van overdracht. 

,,Endossementen, gesteld op eenen wissel 
brief, waarvan de vervaldag is verstreken of 
die niet betaalbaar is gesteld aan order, hebben 
de kracht van eene akte, als bedoeld in het 
eerste lid van artikel 668 van het Burgerlijk 
Wetboek. 

Endossementen zonder vermelding van dag
teekening worden geacht vóór den vervaldag 
op den wisselbrief te zijn gesteld behoudens 
tegenbewijs. " 

Na artikel 148 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 148a, luidende : 

,,Degene die uit den wisselbrief wordt aan
gesproken, kan een verweer, gegrond op zijne 
verhouding tot den trekker, den nemer of een 
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der vorige houders, niet t egenwerpen aan d~n 
houder, tenzij deze bij de verkrijging van den 
wisselbrief met het bestaan van den grond van 
het verweer bekend was of moest zijn." 

Na artikel 183 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 183a, luidende : 

,,Als protest van non-acceptatie, onderschei- . 
denlijk van non-betaling, geldt de door den
gene, aan wien de acceptatie of de betaling 
wordt afgevraagd, met toestemming van den 
houder op den wisrnlbrief gestelde, gedagtee
kende en onderteekende verklaring, dat hij 
dezelve weigert, tenzij de trekker heeft aan
geteekend, dat hij een authentiek protest ver
langt." 

Na artikel 185 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 185a, luidende : 

,,Is de verkla ring, bedoeld in artikel 183a, 
op den wissel gesteld, dan treedt in de plaats 
der verpligting in de voorafgaande twee arti
kelen onderscheidenlijk den houder en iederen 
endossant opgelegd, de verpligting kennis te 
geven van die verklaring." 

Na artikel 185a wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 185b, luidende : 

"Is de wisselbrief getrokken met de bijvoeging 
,,zonder .kosten" of eene daarmede overeen
komende aanduiding, clan is de houder ontslagen 
van de verpligting protest zoo van non-accep
tatie als van non-betaling te doen opmaken. 
Indien hij toch protest doet opmaken, zijn de 
kosten daarvan voor zijne rekening. 

Niettegenstaande eene bijvoeging, als bedoeld 
in het vorig lid, is de houder verpligt den 
wisselbrief intijds ter acceptatie of ter betaling 
aan te bieden. Hij heeft dezelfde regten tegen 
de endossanten, den trekker en de overige wissel
schuldenaren, als een houder, die protest heeft 
doen opmaken, tenzij wordt aangetoond, dat hij 
die aanbieding niet intijds heeft gedaan. 

De houder en ieder der endossanten is ver
pligt aan dengene, van wien hij den wisselbrief 
heeft bekomen, kennis te geven van de weigering 
der acceptatie of der betaling, zulks binnen de 
in de artikelen 184 en 185 genoemde termijnen, 
te rekenen, voor den houder van den dag der 
aanbieding des wisselbriefs, en voor iederen 
endossant van den dag der ontvangst van de 
kennisgeving, hem toegezonden door dengeen 
aan wien hij den wisselbrief had geëndosseerd." 

Indien de bijvoeging door een endossant op 
den wisselbrief is gesteld, is zij niet bindend 
voor den houder. " 

Artikel 207 wordt gelezen : 
"De regtsvordering tegen de endossanten en 

tegen den trekker van eenen van non-betaling 
geprotesteerden wisseibrief, de laa,tstgemelde 
wanneer, en voor zooverre, hij bewijst fonds te 
hebben bezorgd, verjaart door een t ijdsverloop 
van één jaar. 

Hetzelfde geldt voor een regtsvordering tegen 
de endossanten en den trekker van een met 
eene bijvoeging, a ls bedoeld in arti~l 185b, 
getrokken wisselbrief, waarvan de betaling is 
geweigerd. 

De verjaring begint te loopcn tegen den 
houder des wisselbriefs te rekenen van deszelfs 
vervaldag, en tegen ieder der endossanten van 
den dag dat hij tot betaling in regten is aan- · 
gesproken, of indien er geene regtsvordering 
heeft plaats gehad, van den dag dat hij vrij 
willig heeft betaald." 

In artikel 208 vervallen de woorden: ,,met 
erkenning van genoten waarde of van waarde 
in rekening". 

H et opschrift van den Zevenden Titel van 
het Eerste Boek wordt gelezen als volgt : 

,,Van orderbriefjes of promessen aan order, 
en van kassiers- en ander papier aan toonder." 

De tweede Afdeeling van den Zevenden Titel 
van het Eerste Boek wordt ingetrokken. 

In artikel 222 wordt het woord "assignatie" 
vervangen door "aanwijzing". 

Art. II. Het Wetboek van Burgerlijke Regts
vordering ondergaat de volgende wijzigingen : 

In artikel 304 vervallen de woorden : ,,of van 
eene assi~natie". 

In artikel 586, eerste lid, onder 1 en 3, 
vervallen de woorden : ,,assignatiën". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Kehrsiten , den 5den Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 18 Juni 1925.) 

5 J uni 1925. WET tot wijziging van de wet 
van 2 Juli 1923 (Staatsbfad n°. 326), tot 
regeling van de pensioenen van de reserve
adjudanten-onderofficier van de landmacht, 
die p grond van de door hen bekleede 
betrekking geacht worden voortdurend in 
werkebjken dienst te zijn of geweest te 
zijn, alsmede van hunne weduwen en 
weezen. . 225. 

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

dat het wenschelijk is, wijziging te brengen in 
de wet van 2 Juli 1923 (S taatsblad n°. 326), 
tot regeling van de pensioenen van de reserve
adjudanten-onderofficier van de landmacht, 
die op grond van de door hen bekleede betrek
king geacht worden voortdurend in werkelijken 
dienst te zijn of geweest te zijn, alsmede van 
hunne weduwen en weezen ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het bepaalde in het derde lid van 

artikel 3 der wet van 2 Juli 1923 (Staatsblad 
n°. 326) wordt vervangen door het volgende : 

,,Aan de weduwen en weezen va.n reserve
adjudanten-onderofficier, als in artikel 1 be
doeld, - voor zoover die militairen zijn over
leden in het tijdvak van 1 Januari 1920 tot 
1 Juli 1922 - wordt, te rekenen van laatst
gemelden datum, pensioen toegekend naar de 
bepalingen der 1ifilitaire Weduwenwet 1922 en 
ten laste van het in artikel 1 dier wet genoemde 
fonds, berekend naar den pensioensgrondslag, 
welke voor de overledenen zou hebben gegolden, 
ind ien zij op den datum van overlijden waren 
gepensionneerd op grond van de Pensioenwet 
voor de Landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66), 
ongeacht of zij al dan niet deelgenoot waren 
van het voormalige weduwen- en weezenfonds 
voor militairen en gepensionneerde militairen 
van de landmacht." 

2. Deze wet wordt geach t in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 J'uli 1922. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Kehrsiten, den 5den Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Oorlog, VAN DIJK. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitge,g. 25 Juni 1925.) 
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5 Juni 1925. BESLUIT tot hernieuwde aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet, van de afdeeling 
gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Harderwijk en van het Roomsch-Katholiek 
gymnasium voo.r meisjes "St. Angela" te 
Venray. S. 22G. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
21 April 1925, n°. 13453, afdeehng Hooger-
Onderwijs ; .. 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderw1Jswet ; 
Gezien Onze besluiten van 31 Januari 1920 

(Staatsblad n°. 50) en van 20 Mei 1920 (Staats-
blad n°. 249) ; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
19 Mei 1925, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 29 Mei 1925, n°. 197 , 
a.fdeeling Hooger-Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 eptember 1925 de afdeeling 

gymnasium van het Christelijk lyceum te 
Harderwijk van de Vereeniging voor Christelijk 
Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs 
voor Harderwijk en omstreken, en het Roomsch
Katholiek gymnasium voor meisjes "St. Angela" 
te Venray van het Zedelijk Lichaam Ursula's 
Zusters te Venray, opnieuw voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen a ls bevoegd, om 
met inachtneming van de desbetreffende wette
lijke voorschriften, aan hunne leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid tot 
universitaire studiën af te geven, dat met het 
getuigschrift, in artikel 11 der hooger-onderwijs
wet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwij , Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit be luit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Kehrsiten, den 5den Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De .ilfinister van Onderwijs, 
Kim-sten en Wetenschappen, 

J. 'f:H. DE VISSER. 
( Uitgeg. 29 Jim-i 1925.) 

5 Juni 1925. BESLl:iIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 21 September 
1923 (Staatsblad n°. 459), tot vaststelling 
van oen al~emeenen maatregel van b~stuur, 
als bedoeld in artikel 52 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. S. 227. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 April 
1925, n°. 1162, Afdeelin~ Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 52 der Land- en Tuinbouwonge-
vallen wet 1922 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 19 
Mei 1925, n° . 18); 

Gelet, op het nader rapport van Onzen voor
noemden l\finister van 29 Mei l 925, n°. 1551, 
Afdeelin~ Arbeidersverzekering ; 

Hebl)en goedgevonden en verstaan : 
met ingang van l Juli 1925 te wijzigen Ons 

besluit van 21 September 1923 (Staatsblad no. 
459) en te bepalen alR vulgt : 

Art. 1. De omschrijving van de bedrijven, 
genoemd ouder de volgnummers 35 en 30 van 
artikel 3 van Ons vorengenoemd besluit van 
21 September 1923 (Staatsblad n°. 459) wordt 
gelezen als volgt : 

"35. Vellen van hoornen door middel VB.n 
zagen (het) en het vervoeren van het hout. 

36. Telen van griendhout, riet, biP.s en akker 
maalshout (het) en het snijden en hakken van 
griendhout, riet, bies en akkermaalshout." . 

2. Het eerste )iel van artikel 4 van ons 
vorenaangehaald besluit. van 21 September 
1923 (Staatsblad n°. 459) wordt als volgt 
gelezen: 

"Wanneer een verzekeringsplichtig bedrijf 
niet genoemd is in artikel 3 van dit besluit, 
doch wel in de artikelen 3 of ,t van deP alge
meenen maatregel van bestuur ter uitvoering 
van artikel 2!1, eerste lid, der Ongevallenwet 
1921, wordt het geacht te zijn ingedeeld in de 
gevarenklasse, welker middencijfer het meest 
nabijkomt aan het cijfer, dat gevonden wordt 
door het middencijfer der gevarenklasse, in 
dion algemeenen maatregel van bestuur voor 
clat bedrjjf aangewezen, te vermenigvuldigen 
met 1.25.". 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

K ehrsiten, den 5den Juni 1925. 
WILHELMINA . 

De Minist-er van Arbeid, Handel en N1jt•erheid, 
AALllERSE. 

( Uitgeg. 23 Juni 1!)25.) 

5 Juni 1925. BESLUIT, houdende vaststelling 
van een reglement betreffende de raden 
van onderzoek en van appèl, bedoeld in 
de Bevorderingswet voor de zeemacht 
1902, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 330). S. 228. 

W~J WILHELMJNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Marine van 31 Maart 1925, Afdeeling B, 
l • bureau n°. 50 ; 

Gezien de Bevorderingswet voor de zeemacht 
1902, laatstelijk ge,rijzigd bij de wet van 2 J ui i 
1923 (Staatsblad n°. 330) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 26 Mei 1925, n°. 30) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Marine van den 3en Juni 1925, 
Afdeeling B, l • bureau no. 50 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 2 Fe

bruari 1903 (Staatsblad n°. 64), zooals dat is ge
wijzigd bij Ons besluit van 8 November 1907 
(Staatsblad n°. 295) en van het daarbij behoorend 
reglement: 

I. vast te stellen het bij dit besluit gevoegde 
reglement -betreffende de raden van onderzoek 
en van appèl, genoemd in de Bevorderingswet 
voor de zeemacht 1902 ; en 

II. te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt met ingang van den tweeden dag na 
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dien der dagteekening van het Staatsblad, waarin 
het geplaaLst i . 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk met het 
daarbij vastgestelde reglement in het Staatsblad 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

Kehrsiten, den 5den Juni 1925. 
WILHELl\HNA. 

De Minister van Marine, E. P . WESTERVELD. 
( Uit,geg . 23 Juni 1925.) 

REGLEMENT betreffende de samenstelling en 
de wijze van werken van de raden van 
onderzoek en van appèl, bedoeld in de 
B evorderingswet voor de zeemacht 1902 
(Staatsblad n°. 86), laatstel,ijk gewijzigd bij 
de wet van 2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 330). 

HOOFDSTUK I. 
VAN DE RADEN VAN ONDERZOEK. 

Eerste Afdeeling. 
Van de samenstelling van den raad. 

Art. 1. 1. Bijaldien een officier van de 
zeemacht, als bedoeld in artikel 1 van de 
Bevorderingswet voor de zeemacht 1902, - in 
de volgende artikelen met Bevorderingswet 
aangeduid - in de termen valt om ter zake 
van een of meer der bij artikel 31 dier wet 
genoemde gevallen, voor eenen raad . van 
ondenoek te worden geroepen, richt de Minister 
van Marine deswege den schriftelijken last tot 
de autoriteit, welke ingevolge de bepalingen 
van dit reglement met de samenstelling van 
zoodanigen raad is belast en in Oost-Indië tot 
den commandant der zeemacht aldaar, die die 
lastgeving c.q. overdraagt aan den aangewezen 
samensteller van den raad. Op gelijke wijze 
wordt gehandeld ten aanzien van een officier 
van de Koninklijke marine-reserve, die ingevolge 
het bepaalde in artikel 35, eerste lid der wet 
voor de Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 
1924, n°. 369) op grond van . een of meer der 
gevallen, genoemd in artikel 33 dier wet, voor 
zoodanigen raad geroepen zal worden. 

2. De daartoe betrekkelijke lastgeving gaat 
vergezeld van de in artikel 44 van eerstge
noemde wet genoemde stukken ; oijaldien zij 
een officier geldt, die ter beschikking of op 
non-activiteit is gesteld, bevat zij zoo mogelijk 
tevens de mededeeling van diens verblijfplaats. 

2. 1. Zoodra de samensteller van den 
raad !J:enoemde lastgeving ontvangen heeft, 
doet hij daarvan langs den hiërarchischen weg 
onverwijld mededeeling aan de militaire auto
riteit onder wier onmiddellijke bevelen de 
beklaagde geplaatst is, met opdracht dien officier 
daarvan zoo spoedig mogelijk schriftelijk te 
onderrichten. 

2. Dient de beklaagde onder de onmiddel
lijke bevelen van den samensteller van den 
raad, dan geschiedt bedoelde schriftelijke mede
deeling door dezen rechtstreeks aan den be
klaagde. 

3. De beklaagde zal, na het ontvangen van 
de schriftelijke mededeeling, in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, geen dienst meer doen 
totdat omtrent zijne zaak is beslist. 

3. 1. Geldt de lastgeving van den Minister 
van Marine een officier die ter beschikking of 
op non-activiteit is gesteld, dan geschiedt de 

in het eerste lid van artikel 2 bedoelde mede
deeling aan beklaagde, rechtstreeks bij aan

. geteekenden brief door den Minister. 
2. De beklaagde wordt zoo noodig geplaatst 

aan boord van een bodem of bij eene inrichting, 
door den Minister aan te wijzen. Hij kan ook 
administratief in de rol van zoodanigen bodem 
of van zoodanige inrichting worden gevoerd. 

4. 1. Een raad van onderzoek zal ver
gaderen: 

1°. indien de beklaagde den rang bekleedt 
van vlag- of hoofdofficier, te 's-Gravenhage ; 

is de beklaagde niet in Nederland aanwezig, 
dan wordt hij zoo spoedig mogelijk daarheen 
opgezonden ; 

2°. indien hij den rang bekleedt van subal
tern officier : 

I. binnenslands : 
a. indien hij dient of geplaatst is aan boord 

van een bodem of bij eene inrichting der zee
macht dan wel eene betrekking aan den wal 
bekleedt in een marinestation : ter plaatse 
waar die bodem thuis behoort, die inrichting 
is gelegen of waar hij zijne betrekking be
kleedt· 

b. b:J.dien hij dient in eenige plaatsing niet 
genoemd sub a of wanneer hij zich ter beschik
king of op non-activiteit bevindt: in een door 
den Minister van Marine a-an te wijzen marine
station. 

II. Buitengaats, in Oost-Indië, Suriname of 
Curaçao: 

a. indien b..ij dient bij eene vloot of afdeeling : 
aan lioord van een der schepen van die vloot 
of afdeeling ; 

b. indien hij dient aan boord van een bodem, 
die rechtstreeks onder het bevel staat van den 
commandant der zeemacht in Oost-Indië: aan 
boord van een bodem aan te wijzen door den 
co=andant der zeemacht ; 

c. indien hij in Oost-Indië eene betrekking 
aan den wal bekleedt : te Batavia of te Soerabaia 
ter beslissing van den commandant der zee
macht in Oost-Indië. 

2. H et bepaalde in het eerste lid is in tijden 
van oorlog of oorlogsgevaar van overeenkom
stige toepassing, voor zooveel in verband met 
de omstandigheden daarvan niet behoort te 
worden afgeweken. 

5. 1. Met de samenstelling van den raad 
is belast: 

1°. in het geval, genoemd sub 1°. van het~ 
vorige artikel : een door den Minister van 
Marine aan te wijzen in Nederland aanwezige 
vlagofficier ; 

2°. in de gevallen, genoemd sub 2°., I, a 
en b : de commandant der Marine in ,viens 
commandement de raad zal vergaderen ; 

3°. in de gevallen, genoemd sub 20., II, a: 
de bevelhebber van de vloot of afdeeling onder 
wiens bevelen de beklaagde dient ; 

4°. in de gevallen, genoemd sub 20., II, b 
en c : de commandant der zeemacht in Oost
lndië. 

2. Desgevorderd zal de samenstelling van 
den raad ook aan . een als vlagofficier gepen
sionneerd officier kunnen worden opgedragen. 

6. 1. Met inachtneming van het bepaalde 
in de artikelen 34 en 37 der Bevorderingswet 
en met uitzondering van den samensteller van 
den raad, en van hen die hooger in rang of 
van meerderen ouderdom van rang zijn dan 
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deze autori teit, kunnen tot het lidmaatschap 
van den raad worden geroepen : 

1°. in het geval, genoemd sub 1°. van 
artikel 4 : alle beschik bare actieve en non
actieve en zoo noodig ook gepensionneerde vlag
en hoofdofficieren der zeemacht in Nederland 
aanwezig; 

2°. in de gevallen, genoemd sub 20., I, a 
en b van dat artikel : alle beschikbare actieve 
en non-actieve officieren van de zeemacht in 
Nederland aanwezig; 

3°. in het geval, genoemd sub 2°., Ila van 
dat artikel : alle beschikbare bij de vloot of 
afdeeling dienende officieren van de zeemacht 
en als deze scheepsmacht in eenige haven of 
op eenige reede is, ook alle beschikbare officieren 
van de zeemacht dienende aan boord van andere 
Nederlandscbe oorlogsschepen, die eventueel in 
die haven of op die reede vertoeven; 

4°. in het geval, genoemd sub 2°., Ilb van 
dat artikel : alle ter plaatse beschikbare aan
wezige officieren van de zeemacht ; 

5°. in het geval, genoemd sub 2°., Ilc van 
dat artikel : alle te Batavia en Tandiong Priolc 
of te Soerabaia beschikbare aanwezige officieren 
van de zeemacht. 

2. Geldt het onderzoek een officier van de 
Koninklijke marine-reserve als bedoeld in 
artikel 35, eerste lid der wet van 28 Juli 1924 
(Staatsblad n°. 369), dan kunnen tot het lid
maatschap van den raad in. de gevallen, ge
noemd sub 10. onder 2°., I a en b, van het 
eerste lid van artikel 4, nevens de in het eerste 
lid onder 1°. en 20. bedoelde officieren worden 
geroepen alle be chikbare officieren der Konink
lijke marine-reserve in Nederland aanwezig, van 
hoogeren rang of met meerderen ouderdom van 
rang dan de officier, wien het onderzoek betreft. 

7. 1. Tot het instellen van een voorloopig 
onderzoek a ls bedoeld in het tweede lid van 
artikel 35 der Bevorderingswet worden, met 
inachtneming van het bepaalde in het laatste 
lid van artikel 37 dier wet, benoemd drie 
officieren, die zoo mogelijk van hoo$.eren rang 
of meerderen ouderdom van rang zijn dan de 
beklaagde. Bij de keuze uit hen, die beschik
baar zijn voor deze benoeming zal in de eerste 
plaats moeten gelet worden op den rang, dien 
zij bekleeden en slechts in de tweede plaats op 
het korps, waartoe zij behooren, met dien 
verstande, dat de hoogste in rang of bij gelijken 
rang de oud te in ouderdom van rang der aan 
te wijzen officieren moet behooren tot het korps 
zeeofficieren. 

2. Van deze benoeming en van de redenen, 
die daartoe hebben geleid, wordt aan den 
beklaagde langs den hiërarchiPchen weg kennis 
gegeven. 

3. De beklaagde is van het tijdstip, dat hij 
van deze benoeming kennis heeft gekregen, tot 
aan zijne opzending naar Nederland, uitsluitend 
ter beschikking van de in het eerste lid genoemde 
commissie. · 

4. De commissie is verplicht den beklaagde 
te hooren ; tevens moeten door haar worden 
geboord de ter plaatse aanwezige personen, 
wier getuigenis door haar of door den beklaagde 
van belang wordt geacht ; van personen die 
niet ter plaatse aanwezig zijn, kunnen, zoo 
noodig, schriftelijke getuigenissen worden in
gewonnen, tenzij het zich Iaat aanzien, dat die 
getuigenissen later bij het onderzoek in Neder-

land, langs korter weg zullen te verkrijgen zijn. 
5. Met inachtneming van dit laat te ver

zamelt voorts de commissie alle inlichtingen en 
bescheiden, die tot goed verstand der zaak 
van belang geacht kunnen worden. 

6. De commissie maakt een zoo volledig 
mogelijk verslag op van hare werkzaamheden ; 
dit verslag wordt met alle bijbehoorende stuk
ken, onder overlegging van inventaris, zoo spoe
dig mogelijk ingezonden aan de autoriteit, die 
de commissie heeft benoemd. 

7. Die autoriteit zal het dossier, na daarvan 
te hebben kennis genomen en het zoo noodig te 
hebben doen aanvullen, aan den Minister van 
Marine doen toekomen en den beklaagde per 
eerste geschikte gelegenheid naar Nederland 
opzenden. 

8. 1. ·wanneer de raad van onderzoek in 
Nederland zal ver$.aderen, zendt de Minister 
van Marine, tegelijk met de in artikel 1 ge
noemde stukken, aan den samensteller van den 
raad een staat gemerkt A, houdende de namen 
van de beschikbare officieren, die met inacht
neming van het bepaalde in artikel 34- d_er 
Bevorderingswet, tot het lidmaatschap van 
den raad kunnen wo~den geroepen. De samen
stelling van staat A geschiedt in dier voege, 
dat daarin zoo mogelijk vijf opgaven voor
komen, respectievelijk bevattende : 

1°. de namen van de beschikbare vlag
officieren van het korps zeeofficieren, indien de 
beklaagde vlag- of hoofdofficier is, van de be
schikbare kapiteins ter zee, indien de beklaagde 
luitenant ter zee der 1 e klasse of daarmede 
gelijkgesteld is, en van de beschikbare kapitein
luitenants ter zee, indien de beklaagde luitenant 
ter zee der 2• of 3• klasse of daarmede gelijk
gesteld is; 

2°. de namen van de beschikbare officieren 
behoorende tot het korps van den beklaagde, 
van gelijken rang doch met meerderen ouder
dom van rang dan hij ; 

3°. de namen van de beschikbare officieren 
behoorende tot het korps van den beklaagde van 
den naast hoogeren rang ; 

4°. de namen van alle beschikbare officieren 
vàn gelijken rang doch met meerderen ouderdom 
van rang dan de beklaagde, ook van hen, 
begrepen o.tider 2°. ; en 

5°. de namen van alle beschikbare officieren 
van den naast hongeren rang, ook van hen, 
begrepen onder 30_ 

2. De namen der officieren, bedoeld onder 
1 °. van het eerste lid, worden naar volgorde 
van rang en van ouderdom van rang in de 
opgave vermeld; die der officieren, bedoeld 
onder 2°., 3°., 40_ en 5°. van het eerste lid, 
naar ouderdom van rang. Bij gelijken ouder
dom van rang van officieren, tot verschillende 
korpsen behoorende, beslist ten aanzien van 
den voorrang, de daaromtrent bestaande rege
ling. 

3. Bij gebrek aan beschikbare officieren als 
onder 2°. en 4°. van het eerste lid bedoeld, 
worden de daarin bedoelde opgaven, in verband 
met het bepaalde in artikel 34, tweede lid, der 
Bevorderingswet, vervangen door respectieve. 
lijk: eene opgave van de beschikbare jongst
aanwezige officieren van den naast hoogeren 
rang, behoorende tot het korps van den be
klaagde, en omvattende de helft of kleinste 
helft van het geheele aantal beschikbare offi 
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eieren van dien rang ; en eene opgave van de 
jongst-aanwezige officieren van den naast hoo
geren rang, ook van hen, behoorende tot het 
korps van den beklaagde, en omvattende de 
helft of kleinste helft van het gebeele aantal 
beschikbare officieren van dien rang, in iedere 
ranglijst voorkomende. 

4. Bij toepassing van het bepaalde in het 
derde lid zullen de opgaven, onder 3b. en 50_ 
van het eerste lid vermeld, alleen bevatten de 
namen der overige beschikbare officieren van 
den naast hoogeren rang. 

5. Bij het samenstellen van staat A moet 
voor zooveel mogelijk, artikel 37 der Bevorde
ringswet worden in acht genomen. Officieren, 
die blijkens de Staatscourant tot een hoogeren 
rang zijn bevorderd, moeten gerekend worden 
te behooren tot de officieren van dien rang. 

6. Kunnen de hiervoren aangegeven regelen 
bij ontstentenis van officieren van een bepaalden 
rang of ouderdom van rang geen of slechts 
gedeeltelijk toepassing vinden, of moeten ge
pensionneerde vlag- of hoofdofficieren worden 
aangewezen om in den raad zitting te nemen, 
dan is de Minister van Marine en in Oost-Indië 
de commandant der zeemacht aldaar, bevoegd 
om met inachtneming van het bepaalde in de 
artikelen 34 en 37 der Bevorderingswet en 
voor zooveel mogelijk met toepassing van de 
gegeven voorschriften voor het ~amenstellen 
van staat A het noodige te verrichten. 

7. Wanneer het onderzoek betreft een 
officier van de Koninklijke marine-reserve als 
bedoeld in artikel 35, eerste lid der wet van 
28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 369), moet bij het 
samen tellen van staat A worden rekening 
gehouden met het bepaalde onder 1°. van dat 
Jid. 

8. Indien staat A aan den samensteller van 
den raad is toegezonden, worden nadere muta
tiën die op dien staat van invloed zijn, hem 
zoo spoedig mogelijk medegedeeld, en door 
dezen in den staat aangebracht. 

9. Deze staat wordt 24 uur, voordat de 
loting bedoeld bij artikel 36 der Bevorderings
wet zal aanvangen, afgesloten en door den 
samensteller van den raad onderteekend. 

10. Indien de raad buiten Nederland ver
gadert, zijn de vorenstaande bepalingen voor 
zooveel mogelijk van overeenkomstige toe
passing. 

9. 1. De loting bedoeld in artikel 36 der 
Bevorderingswet, welke zal moeten plaats 
hebben zoo spoedig als met het oog op de 
voorafgaande verrichtingen mogelijk is, ge
schiedt ter plaatse waar volgens artikel 4 de 
raad zal vergaderen. 

2. De dag en het uur waarop, alsmede het 
lokaal of schip, waar de loting zal geschieden, 
worden door den samensteller van den raad 
vastgesteld ; hij geeft langs den hiërarchischen 
weg van een en ander tijdig kennis aan de 
beschikbare officieren en aan den beklaagde. 

3. De samensteller van den raad is bevoegd, 
zoo noodig, tot dat doel een lokaal te huren. 

10. 1. De loting geschiedt zoo veel mogelijk 
in tegenwoordigheid van de ter plaatse aan
wezige officieren der zeemacht, die in de termen 
vallen om in den samen te stellen raad zitting 
te nemen. 

2. De beklaagde moet, desverkiezende, 
daarbij mede worden toegelaten. 

3. De samensteller van den raad wijst een 
der aanwezige officieren aan, om hem bij de 
loting behulpzaam te zijn, alsmede een ander 
officier om de aanteekening te houden in het 
volgend artikel bedoeld. 

11. 1. De loting geschiedt rangsgewijze, 
aanvangende met de officieren van den hoog
sten rang. 

2. Achtereenvolgens wordt eene afzonder
lijke loting gehouden tusschen hen, wier namen 
op dezelfde der in staat A voorkomende op
gaven, bedoeld in artikel 8, zijn vermeld. 
Daartoe worden telkens zooveel van door
loopende nummers voorziene en opgerolde 
lotingsbiljetten in een bus gedaan, a ls er offi 
meren op eene opgave voorkomen. 

3. De namen van de officieren worden, in 
volgorde als op elke opgave vermeld, door den 
samensteller van den raad overluid van staat A 
voorgelezen, waarna de genoemde officier zoo 
hij aanwezig is, persoonlijk een biljet uit de 
bus neemt ; is hij niet aanwezig, dan geschiedt 
zulks door den officier, die den samensteller 
van den raad bij de loting behulpzaam is. 

4. Nadat het getrokken biljet is ontrold, 
wordt het daarop gestelde volgnummer door 
den samensteller van den raad overluid voor
gelezen en op den staat A, vermeld in artikel 8, 
achter den naam van den officier aan!):eteekend . 

5. Zoodra voor alle officieren, w10r namen 
voorkomen op staat A, op deze wijze is gehan
deld, is de loting geëindigd. 

12. 1. Op grond van de- uitkomsten der 
loting wordt door den samensteller van den 
raad een verzamelstaat B opgemaakt, waarin 
beginnende met de laagste lotingsnummers, 
zooveel vijftallen, waaruit de raad zou kunnen 
bestaan, naast elkander worden gesteld, als 
het aantal getrokken nummers toelaat. 

2. Het eerste vijftal zal derhalve bestaan 
uit de officieren, die bij de loting nummer 1 
hebben getrokken ; mocht bij gebrek aan 
beschikbare officieren een of meer der in arti
kel 8, eerste lid, bedoelde opgaven in staat A 
niet voorkomen, dan zullen de open plaatsen 
in het eerste vijftal worden aangevuld door 
uit een of meer der verstrekte opgaven, met 
inachtneming zooveel mogelijk van de voor
schriften op de samenstelling van den raad 
betrekking hebbende, de officieren aan te wijzen, 
die het op een, of op twee na laagste nummer 
hebben getrokken en zoo vervolgens; mocht 
in het eerste vijftal de naam van denzelfden 
officier op grond van den uitslag der loting 
twee malen voorkomen, dan wordt zijne aan
wijzing krachtens de opgave, bedoeld onder 
4°. of 5°. van artikel 8, eerste lid, vervangen 
door de aanwijzing van den officier, die bij de 
loting, krachtens die opgave het naasthoogere 
nummer heeft getrokken ; het tweede vijftal 
zal bestaan uit hen die de volgende nummers 
hebben getrokken en zoo vervolgens. 

13. 1. De samensteller van den raad over
tuigt zich, na het opmaken van den verzamel
sta at B, zoo noodig door aan de officieren de 
gevorderde vragen te stellen, in hoeverre bij 
het eerste vijftal al dan niet voldaan is aan de 
regelen, gesteld in de eerste vier leden van 
artikel 37 der Bevorderingswet. I s zulks niet 
het geval, dan worden de dientengevolge uit 
het eerste vijftal uitvallende officieren ver
vangen door officieren uit het tweede vijftal, 
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deze laatste door personen uit het derde vijftal 
en zoo vervolgens, waarbij telkenmale de laag
ste nummers het eerst voor invallen zullen 
worden aangewezen. Zoo noodig wordt deze 
verwisseling herhaald, totdat, zoowel in het 
eerste als in het tweede vijftal, aan de even 
vermelde regelen is voldaan. De namen der 
uitvallende officieren worden van den verzamel
staat B geschrapt. 

2. Indien een of meer officieren moeten 
uitvallen op grond van het derde lid van 
artikel 37 der wet, zal of zullen daarvoor in 
aanmerking komen de jongste of de jongeren 
in rang of in ouderdom van rang van degenen, 
die elkander in den verboden graad van bloed
verwantschap bestaan. 

3. Daarna zullen de officieren van het eerste 
vijftal voorloopig als leden, die van het tweede 
vijftal als plaat vervangende leden worden 
beschouwd en de hoogste of oudste in rang van 
het eerste vijftal als voorzitter en van het 
tweede vijftal als plaatsvervangend voorzitter. 

14. 1. De voorloopig aangewezen leden en 
plaatsvervangende leden worden door den 
samensteller van den r:i,ad, door tusschenkomst 
der autoriteiten, onder ·wier bevelen zij dienen, 
of zoo dit niet uitvoerbaar is, rechtstreeks, zoo 
spoedig mogelijk in kenrus gesteld met de voor
loopige samenstelling van den raad. 

2. Die officieren zijn gehouden binnen 
24 uren na ontvangst van die mededeeling, 
mede door tusschenkomst van dezelfde autori
teiten; of zoo dit niet llltvoerbaar is, recht
streeks, de goede ontvangst van bovenbedoelde 
mededeeling te berichten, eventueel onder 
opgave van de redenen, die hen zouden beletten 
in den ra,ad zitting te nemen. 

15. 1. Komen die redenen den samen
steller van den raad, na nauwgezet onderzoek, 
gegrond voor, dan ontheft hij den aangewezen 
officier van zijne betrekking tot den raad en 
handelt bij de aanwijzing van een vervanger 
overeenkomstig de beginselen, hiervoren om
schreven in de artikelen 12 en 13, daarbij aller
eerst de vervangers nemende uit het eerst
volgend vijftal. 

2. Ten aanzien van die vervangers wordt 
dan weder gehandeld als in artikel 14 ten op
zichte van de aanvankelijk aangewezenen is 
bepaaJd. 

16. Zijn binnen den in artikel 14 aange
duiden termijn geen bezwaren tegen het zitting 
nemen in den raad bij den samensteller van 
den raad ingekomen, worden de ingebrachte 
bezwaren door deze autoriteit niet als gegrond 
aangenomen, of is aan artikel 15 het vereischte 
gevolg gegeven, dan wordt door die autoriteit 
van de samenstelling van den raad en van de 
namen der plaatsvervangende leden, langs den 
hiërarchischen weg mededeeling gedaan aan 
den beklaagde. _Bij die mededeeling wordt 
een bewijs van ontvangst gevoegd, dat door 
beklaagde, na invulling en onderteekerung, 
onverwijld rechtstreeks aan den samensteller 
van den raad moet worden teruggezonden. 

17. 1. De beklaagde is verplicht, bimien 
48 uren nà ontvangst van de mededeeling, in 
het voorgaand artikel bedoeld, rechtstreeks 
schriftelijk aan den samensteller van den raad 
te berichten, of door hem al dan niet gebruik 
zal worden gemaakt van het hem bij artikel 39 
der Bevorderingswet verzekerde recht van 

1916. 

wraking ; maakt hij van dat recht gebruik, dan 
moet hij tevens mededeelen, welk lid of plaats
vervangend lid c.q. welke leden of plaats
vervangende leden door hem worden gewraakt,. 

2. In dit geval wordt door den samenstelior 
van den raad in de vervanging van gewraakte 
leden of plaatsvervangende leden voorzien 
overeenkomstig artikel 15. 

18. Zijn de in het voorgaande artikel be
doelde vervangingen bewerkstelligd, of wel 
heeft de samensteller van den raad van den 
beklaa.gde bericht ontvangen, da.t door hem 
van het recht van wraking geen gebruik wordt 
gemaakt, dan wordt de raad a,ls definitief vast
gesteld beschouwd en wordt van de samen 
stelling mededeeling gedaan : 

1°. aan den Minister va.n Ma,rine; 
20. aa.n den beklaagde ; 
3°. aan den voorzitter van den raad; 
4°. aan de marine-autoriteiten, onder wier 

bevelen de officieren dienen, die definitief zijn 
aangewezen om als lid of plaatsvervangend lid 
van den raad zitting te nemen ; laatstbedoelde 
leden en plaatsvervangende leden worden 
daarva.n door die autoriteiten onderricht en 
behooren daarna ter beschikking te blijven 
van den voorzitter van den raad ; 

5°. aan de leden en plaatsvervangende leden 
rechtstreeks, zoo deze niet dienen onder de 
bevelen van eene marine-autoriteit of zoo deze 
zijn gepensionneerde officieren ; 

en in Oost-Indië : 
6°. aan ·den commandant der zeemacht 

aldaar, wanneer deze niet met het samenstellen 
van den raad is belast geweest. 

19. Bij de mededeeling onder 3°. van het 
voorgaande artikel bedoeld, wordt door den 
samensteller van den raad tevens voldaan aan 
het bepaalde in het eerste 1;d van artikel 44 
der Bevorderingswet. 

Tweede Afdeeling. 
Van het onderzoek. 

20. 1. Nadat de voorzitter van den raad 
van de in artikel 44 der Bevorderingswet ge
noemde stukken heeft kennis genomen, zendt 
hij aan den beklaagde bericht, dat die stukken 
te zijner beschikking zijn om daarvan inzage 
of afschriften te nemen, onder vermelding 
tevens van de plaats waar en de dagen en uren 
waarop daartoe, onder door den voorzitter 
te bepalen toezicht, de gelegenheid zal open
staan. 

2. Geeft de beklaagde zijn verlangen te 
kennen om zjjne meening over den inhoud dier 
bescheiden uit te spreken, dan zal hem daaitoe 
in de eerste vergadering van den raad de gelegen
heid worden geschonken, ten ware hij er de 
voorkeur aan mocht geven zijne meening schrif
telijk uiteen te zetten, in welk geval dat ge
schrift lllterlijk bij het openen van de eerste 
vergadering van den raad in het bezit van den 
voorzitter zal behooren te zijn gekomen. 

21 . 1. Maakt de beklaagde gebruik van 
het recht, hem toegekend bij het derde lid van 
artikel 42 der Bevorderingswet, dan doet hij 
daarvan tijdig - en in elk geval uiterlijk op 
den derden dag voorafgaande aan dien, waarop 
de eerste vergadering van den raad za.l gehouden 
worden - mededeeling aan den voorzitter, 
onder overlegging van eene schriftelijke ver-

29 
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klaring van den aangewezen officier, dat deze 
bereid is den beklaagde in zijne verdediging bij 
t e staan. 

2. De voorzitter van den raad geeft van 
het vorenstaande kennis aan den chef van den 
verdediger, opdat deze laatste in de gelegenheid 
warde gesteld de taak te vervullen, welke hij 
op zich genomen heeft. 

22. 1. Voor zoover daartegen bij den 
beklaagde geen bezwaar bestaat en de dienst 
zulks veroorlooft, kunnen de zittingen van den 
raad worden bijgewoond door officieren der 
zeemacht, die hooger of ouder zijn in rang dan 
de beklaagde. Géldt het onderzoek een officier 
van de Koninklijke marine-reserve, dan kunnen, 
met het voorbehoud in den aanhef van dit 
artikel genoemd, officieren van dat korps van 
hoogeren rang of met meerderen ouderdom 
van rang dan beklaagde, de zittingen bijwonen. 

2. De officieren, die de zittingen van den 
raad als toehoorder bijwonen, hebben zich te 
onthouden van het overluid maken van op
merkingen of het doen van uitrnepen. 

3. De voorzitter heeft het recht aan ben, 
die zich hiernaar niet gedragen, het verblijf in 
het lokaal verder te ontzeggen. 

23. 1. Nadat het Qnderzoek van de bij 
den voorzitter van den raad berustende stukken 
door den beklaagde heeft plaats gehad of de 
tijd, daartoe door den voorzitter ingevolge 
artikel 20 gesteld, verstreken is, doet de voor
zitter die stukken rondgaan bij de leden van 
den raad ; hij voegt bij die stukken een inven
taris en eene verzendlijst. Deze zendingen 
geschieden, voor zoover zij per post plaats 
hebben, bij aangeteekenden brief. 

2. Afhankelijk van het tijdstip, waarop 
bedoelde stukken door hem kunnen zijn terug
ontvangen en met hetgeen hij vermeent verder 
alsnog te moeten verrichten, stelt de voorzitter 
aan den samensteller van den raad - zoo 
noodig telegrafisch - een bepaalden dag voor, 
waarop na,ar zijne meening de eerste vergade
ring van den raad zou kunnen worden gehouden. 

24. 1. De samensteller van den raad stelt 
den dag en het uur vast, waarop de eerste 
zitting van den raad zal worden gehouden ; 
mede wijst hij het gebouw, lokaal of schip aan, 
waar de zittingen zullen plaats hebben, zulks 
met inachtneming van het bepaa,lde in artikel 4. 

2. Hij doet van een en ander - zoo noodig 
telegrafisch - mededeeling aan de daarvoor 
in aanmerking komende personen, genoemd in 
artikel 18, onder 10_-60, en c.q. aan den 
verdediger van den beklaagde. Hij zendt 
zoo noodig tevens aan den voorzitter van den 
raad de voor dezen bestemde reisorder. 

25. De voorzitter van den ra,ad roept de 
leden rechtstreeks op ter vergadering en ver
strekt hun eene reisorder. 

26. 1. Eene mededeeling als bedoeld in 
artikel 40 der Bevorderingswet behoort, nadat 
het betrokken lid buiten de mogelijkheid is 
geraakt om de zittingen van den raad bij te 
wonen, schriftelijk en onverwijld te geschieden. 

2. Blijken de aangevoerde redenen den 
samensteller van den raad gegrond, dan ontheft 
hij den betrokkene van het lidmaatschap van 
den raad en verricht vervolgens het noodige om 
in zijne vervanging te voorzien. 

3. Van een en ander wordt - zoo noodig 
telegrafisch - mededeeling gedaan aan : 

1 °. den l'.l'linister va.n Marine ; 
2°. in Oost-Indië aan den commandant der 

zeemacht, wanneer deze niet met het samen
stellen van den raad is belast ; 

3°. aan den voorzitter van den raad; 
4°. aan den beklaagde. 
27. 1. Bijaldien de beklaagde, hetzij door 

ziekte, hetzij om andere dringende redenen, 
buiten de mogelijkheid geraakt om de eerste 
ver~adering van den raad bij te wonen, ge
schiedt daarvan door of namens hem recht
streeks schriftelijk - zoo noodig telegrafisch -
m ededeeling aan den voorzitter van den raad ; 
wordt deze mededeeling gedurende de eerste 
vergadering van den raa,d ontvangen, dan wordt 
de vergadering door den voorzitter geschorst. 
Op zijn last wordt daarop onmiddellijk een 
onderzoek naar de gegrondheid der opgegeven 
redenen van de verhindering ingesteld. 

2. Verkrijgt de voorzitter de overtuiging, 
dat de verhindering werkelijk bestaat, dan 
wordt de zitting door hem verdaagd en daarvan 
onverwijld bericht gezonden aan den samen
steller van den raad. Deze autoriteit bepaalt 
nader dag en uur, waarop de eerste vergadering 
zal worden gehouden of de geschorste vergade
ring zal worden voortgezet, en handelt te ·dien 
aanzien voorts overeenkomstig artikel 24. 

3. Komen de redenen van verhindering, 
door of namens den beklaagde opgegeven, den 
raad onvoldoende voor, dan heeft de behan
deling van de za,ak voortgang, ook al verschijnt 
de beklaagde niet ter vergadering. 

4. Het bepaalde in dit artikel is mede van 
toepassing op volgende vergaderingen, waarop 
de beklaagde verhinderd is te verschijnen. 

28. 1. Nadat de raad zitting heeft geno
men, wordt een der leden bij meerderheid van 
stemmen met de werkzaamheden van secreta,ris 
belast ; de voorzitter is hiertoe niet benoembaar. 

2. De secretaris stelt van al het verhandelde 
en voorgevallene in iedere vergadering een 
proces-verbaal op, dat, na door den raad te 
zijn goedgekeurd, terstond. na de sluit ing van de 
vergadering door den voorzitter en den secre
taris wordt onderteekend. In dat proces
verbaal moet onder anderen worden vermeld, 
wie in de vergadering tegenwoordig zijn ge
weest. 

29. 1. De voorzitter leest den inventaris 
voor van alle stukken, die aari den raad ter 
kennisneming zjjn toegezonden. 

2. Indien zulks door den raad noodig wordt 
geacht of door een der leden wordt verzocht, 
zal alsnog voorlezing geschieden van alle of 
van enkele op aen inventaris vermelde stukken. 

30. 1. De voorzitter doet mededeeling aan 
den raad of de beklaagde zich al dan niet 
schriftelijk heeft uitgesproken over de echtheid 
en juistheid van de in artikel 29 bedoelde stuk
ken. 

2. In het bevestigend geval zal van het 
geschrift voorlezing geschieden en door den 
raad de geldigheid van de door beklaagde in
gebrachte bezwaren worden overwogen. 

31 . 1. Vervolgens wordt overgegaan tot 
het hooren en ondervragen van den beklaagde, 
waarbij hem al dadelijk de gelegenheid moet 
worden geschonken zich - bijaldien zulks 
niet schriftelijk is geschied - uit te s:llreken 
over de echtheid en juistheid van de in artikel 29 
bedoelde stukken. 
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2. Inclien en voor zooverre zulks door hem 
wordt verzocht, zal alsnog voorlezing geschieden 
van de stukken, welke nog niet ingevolge 
artikel 29 zijn voorgelezen. 

32. 1. Na dit verhoor wordt het daarvan 
in het proces-verbaal opgenomen relaas aan 
den beklaagde voorgelezen en bij akkoord
bevincling door hem onderteekend. Vervolgens 
deelt de voorzitter aan den beklaagde mede of 
en, zoo ja, welke getuigen de raad wenscht te 
hooren . Zijnerzijds doet de beklaagde daarna 
gelijke mededeeling aan den raad. 

2. Het hooren van de getuigen kan ter beoor
deeling van den raad, zoowel mondeling als 
schriftelijk geschieden. 

3. Voor zoover de te hooren getuigen aan
wezig zijn, zullen zij onmiddellijk worden ge
hoord. Iedere getuige wordt afzonderlijk ver
hoord. 

4. De raad bepaalt voorts, zoo nooclig in 
overleg met den beklaagde, dag en uur, waarop 
de niet aanwezige getuigen, clie ingevolge 
beslissing van den raad mondeling zullen worden 
gehoord, zullen worden opgeroepen. 

5. Evenzoo zal worden gehandeld, indien 
in den verderen loop van het onderzoek op
roeping van getuigen noodig blijkt. 

33. De oproeping van getuigen geschiedt : 
I. wanneer de raad vergadert binnenslands : 
a. voor militairen, behoorende tot de zee-

macht of de Koninklijke marine-reserve, 
schriftelijk door den voorzitter langs den 
hiërarchischen weg of zoo dit onuitvoerbaar 
is, rechtstreeks ; 

b. voor militairen, niet behoorende tot de 
zeemacht of tot de Konmklijke marine-reserve, 
op schriftelijk verzoek van den voorzitter aan 
de militaire autoriteit, onder wiens bevelen de 
militair dient ; 

c. voor niet-militairen schriftelijk door den 
voorzitter bij deurwaarders-exploit, beteekend 
op last van den officier van justitie of van den 
kantonrechter, in wiens ressort de woonplaats 
van den getuige gelegen is. 

II. wanneer de raad vergadert buitengaats 
of in Oost-Indië, Suriname of Curaçao: 

a. voor militairen, behoorende tot de zee
macht of de Koninklijke marine-reserve, als 
vermeld sub Ia; 

b. voor niet-militairen of voor militairen, 
niet behoorende tot de zeemacht of de Konink
lijke marine-reserve, op schriftelijk verzoek 
van den voorzitter aan de betroklrnn civiele, 
rechterlijke of militaire autoriteit. 

34. Vergadert de raad in Nederland, dan 
moet elke oproeping op zoodanig tijdstip den 
getuige bereiken, dat er ten minste drie volle 
etmalen verloopen vóór den dag der verschijning. 

35. De voorzitter neemt zoo noodig maat
regelen, dat de getuigen zich vóór het afleggen 
van hunne verklaring niet over de zaak kunnen 
onderhouden. 

36. 1. De voorzitter vraagt elken getuige 
zijn naam, voornamen, ouderdom, beroep en 
woonplaats, alsmede of hij den beklaagde in 
familie- of dienstbetrekking bestaat of bestaan 
heeft. 

2. Daarop wordt de getuige door den voor
zitter ondervraagd ; de getuige mag bij het 
afleggen van zijne verklaring slechts in zooverre 
van schriftelijke aanteekeningen gebruik maken 
a ls de raad veroorloven zal. 

3. De leden van den raad, de beklaagde en 
c.q. diens verdediger mogen bij opvolging recht
streeks aan elken getuige vragen stellen. 

4. De rechtstreeksche ondervraging door 
den beklaagde of door zijn verdediger wordt 
op last van den raad gestaakt, wanneer deze 
van oordeel is dat zij misbruik maken van hun 
recht. 

5. Na afloop van elk verhoor wo1·dt het 
daarvan door den secretaris opgemaakt relaas 
aan den getuige voorgelezen en na akkoord
bevinding door dezen onderteekend. 

6. Zoo noodig zal bij het getuigenverhoor 
gebruik gemaakt worden van de diensten van 
een beëedigd tolk. 

37. Als getuigen zullen niet zonder toe
stemming van den beklaagde mogen worden 
gehoord en kunnen zich verschoonen van het 
afleggen van getuigenis : 

1 °. des beklaagden bloed- of aanverwanten 
in de rechte lijn ; 

2°. des beklaagden bloed- of aanverwanten 
in de zijlinie, tot den derden graad ingesloten ; 

3°. des beklaagden echtgenoote of vroegere 
echtgenoote na echtscheiding. 

38. Tot. het afleggen van getuigenis kunnen 
niet worden genoodzaakt zij , die uit hoofde 
van hunnen stand, hun beroep of hun ambt 
tot geheimhouding verplicht zijn, doch a.lleen 
omtrent hetgeen, waarvan de wetenschap aan 
hen als zoodanig is toevertrouwd. 

39. Een opgeroepen getuige, die, volgens 
de gelegaliseerde verklaring va.n een bevoegd 
geneeskundige, door ziekte of lichaamsgebreken 
in de onmogelijkheid verkeert zijne woning te 
verlaten, kan niet genoodzaakt worden voor 
den raad te verschijnen. 

40. 1. Indien de raad ingevolge het tweede 
lid van artikel 41 der Bevorderingswet wegens 
het niet verschijnen van een opgeroepen getuige 
de zitting verdaagt, geschiedt voor zooveel 
noodig eene nieuwe oproeping van getuigen. 

2. Blijkt een opgeroepen getuige ·te zijn 
overleden, dan wel te verkeeren in het geval, 
bedoeld in het voorgaand artikel, of weigert 
een getuige zijne verklaring af te leggen, dan 
kan de raad bevelen, dat zijne vroeger afgelegde 
verklaring, zoo die er is, door den secretaris 
worde voorgelezen. 

3. Die voorlezing moet geschieden, indien 
zij door den beklaagde of diens verdediger 
wordt verzocht. 

41. De raad kan, hetzij ambtshalve, hetzij 
op verzoek van den beklaagde of van diens 
verdediger, getuigen met elkaar confronteeren. 

42. 1. Nadat het getuigenverhoor is afge
loopen en c.q . de schriftelijke getuigenis of ge
tuigenissen zijn ingekomen en aan den beklaagde 
zijn medegedeeld, wordt deze andermaal door 
den voorzitter ondervraagd. 

2. Na. elk verhoor van den beklaagde wordt 
het daarvan opgemaakte relaa-s aan hem voor
gelezen en na akkoordbevinding door hem 
onderteekend. 

3. Is alle verhoor van den beklaagde afge
loopen, dan wordt de verdediger in de gelegen
heid gesteld zich van zijne taak te kwijten. 

43. 1. Wanneer de beklaagde de stilte of 
de orde op eene vergadering verstoort en 
vruchteloos door den voorzitter is gewaar
schuwd, kan deze zijne verwijdering bevelen. 

, De behandeling der zaak wordt voortgezet en 

26* 
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van het verhandelde aan den beklaagde in eene 
volgende veriaderin~ mededeelin~ gedaan. 
. 2 . . De verctedjger kan, indien hiJ dit verlangt, 
111 dit geval b1J het onderzoek teaenwoordig 
blijven. 0 

44. Indien het onderzoek mocht vorderen, 
dat deskundigen worden gehoord, zal de raad. 
aan een of meer als zoodanig te beschouwen 
personen verzoeken van ad vies te dienen. 

45. 1. De raad is vrij in het bepalen van 
het aantal vergaderingen, in het belang van 
bet onderzoek te houden. Nochtans zullen de 
termijnen t usschen deze zoo kort mogelijk en 
-zal het aantal niet grooter dan strikt noodig 
moeten zijn. 

2. Wanneer ·het aan het einde van eene 
zitting noodig mocht blijken, dat een of meer 
der aanwezige getuigen bij de volgende zitting 
wederom verschijnen, zal de voorzitter hun 
vóór hun vertrek aanzeggen de plaats waar en 
den dag en het uur, waarop die zitting zal 
worden gehouden, Zij zijn alsdan verplicht om 
zonder opnieuw te zijn opgeroepen ter zitting 
te verschijnen. 

3. Bij het niet verschijnen op den aange
zegden dag wordt gehandeld als waren zij niet 
verschenen op eene oproeping. 

46. 1. Rijst tijdens het onderzoek het ver
moeden, dat de beklaagde zich heeft schuldig 
gemaakt aan een strafbaar feit, waarvoor hij 
voor den militairen rechter zou moeten terecht 
staan, dan zal hiervan onmiddellijk omPtandige 
mededeeling geschieden aan de autoriteit, door 
welke de beklaagde te dier zake naar den mili
tairen rechter moet worden verwezen. 

2. Betreft dit strafbaar feit de punten, ter 
zake waarvan door den raad onderzoek wordt 
gedaan, dan wordt, wanneer er rechtsingang 
tegen den beklaagde wordt verleend, de be
handeling der zaak geschorst en de beklaagde 
door den voorzitter ter beschikking gesteld van 
den militairen rechter. 

3. Een afschrift van het te dier zake te 
wijzen vonnis wordt zoo spoedig mogelijk aan 
den Minister van Marine toegezonden door den 
fiskaal bij den krijgsraad, die het vonnis wees, 
dan wel door den advocaat-fiskaal voor de 
zee- en landmacht, indien de zaak door het 
Hoog Militair Gerechtshof is behandeld. 

4. Wordt bij onherroepelijk geworden rech
terlijke uitspraak ontslag uit den dienst uit
gesproken, dan wordt de raad overeenkomstig 
artikel 53 ontbonden. 

5. In het tegengesteld geval wordt door den 
Minister van Marine een afschrift van dat 
vonnis en zoo noodig eene aanvulling van de in 
artikel 1 bedoelde lastgeving a,an den samen
steller van den raad toegezonden, na ontvangst 
waarvan de raad zijne werkzaamheden hervat. 

47. 1. Zoodra de zaak naar het oordeel 
van den raad voldoende is onderzocht en geen 
der leden omtrent hetgeen gedurende de zittin
gen van den raad is verhandeld of voorgeva.llen 
meer inlichtingen verlangt, wordt het onderzoek 
door den voorzitter gesloten verklaard. • 

2. Na deze sluiting mogen door de leden 
geen beraadslagingen over de zaak zelve of 
over de daarmede samenhangende omstandig
heden worden gevoerd. 

48. De raad gaat daarop over tot het uit
brengen van zijn advies. 

49. 1. Vóórdat door den voorzitter van den 

raad de eerste vraag, vermeld in artikel 45 
der Bevorderingswet, wordt gesteld, worden 
door hem aan elk der leden van den raad 
twee stembiljetten uitgereikt, op het eene 
waarvan het woord "ja", op het andere waarvan 
het woord "neen" is gedrukt. 

2. Is het doen drukken van stembiljetten 
niet mogelijk, dan moeten de woorden "ja" en 
"neen" op alle biljetten door een zelfde hand 
worden geschreven. 

3. Alle biljetten moeten uit papier van 
dezelfde hoedanigheid en kleur bestaan, van 
dezelfde afmetingen zijn en hetzelfde uiterlijk 
aanzien hebben. 

4. Ieder lid neemt het biljet, waarop het 
antwoord voorkomt, waarmede hij de eerste 
vraag meent te moeten beantwoorden, vouwt 
dit over de lengte en daarna over de breedte 
in drieën, met het woord "ja" of "neen" aan 
de binnenzijde, en vernietigt het andere biljet. 

50. 1. Daarna wordt achtereenvolgens door 
elk der leden het biljet, dat zijn antwoord op 
de eerste vraag bevat, door eene in het deksel 
aangebrachte gleuf van een gesloten bus ge
worpen. 

2. Nadat door schudden van de bus de 
biljetten daarin zijn dooreen~emengd, stort de 
secretaris van den raad den 1nhol!d uit op een 
open schaal, waarna de biljetten geteld en, 
na door den voorzitter te zijn geopend, eerst 
door hem en daarna door een der andere leden 
van den raad overluid voorgelezen worden. 
Gelijktijdig wordt door den secretaris van de 
bevmding een afzonderlijk proces-verbaal op
gemaakt. Dadelijk daarop worden de biljetten 
door den voorzitter vernietigd. 

51. I s blijkens dit proces-verbaa,l de eerste 
vraag bij meerderheid va,n stemmen bevestigend 
beantwoord, dan wordt door den voorzitter de 
tweede in artikel 45 der Bevorderingswet 
omschreven vraag gesteld en wordt daarbij op 
de in de beide voorgaande artikelen van dit 
reglement omschreven wijze gehandeld. 

52. 1. Het proces-verbaal der stemming 
wordt vervolgens na door den voorzitter en de 
leden te zijn onderteekend, met de processen
verbaal der zittingen en alle verdere stukken, 
onder bijvoeging van een inventaris, in handen 
gesteld va,n den samensteller van den raad, 
die van het proces-verbaal der stemming een 
afschrift doet nemen en dit tegen ontvang
bewijs aan den beklaagde doet toekomen. 

2. Daarna worden alle stukken - het even
vermelde ontvangbewijs daaronder begrepen -
door den samensteller van den raad aan den 
Minister van Marine toegezonden. 

53. De samensteller varr den raad ontbindt 
vervolgens den raad en stelt zoo noodig op de 
reisorder van den voorzitter de gevorderde 
verklaring ; de voorzitter handelt op gelijke 
wijze met de reisorders van de overige leden. 

HOOFDSTUK II. 
VAN DE RADEN VAN APPÈL. 

54. 1. Indien de Minister van Marine, na 
kennisneming van de op de zaak betrekking 
hebbende stukken, gebruik meent te moeten 
maken van de bevoegdheid, omschreven in 
artikel 48 der Bevorderingswet, doet hij aan 
Ons een voorstel tot het benoemen van een 
voorzitter van een te•· zake samen te stellen 
"aad van appèl. 
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2. De Minister doet, gelijktijdig met dit 
voorstel, aan den beklaagde langs d en hiërar
chischen weg mededeeling van het feit, dat de 
zaak nader door een raad van appèl zal worden 
onderzocht. 

55. l. Wenscht de beklaagde in beroep te 
komen, dan zendt hij een aan Ons gericht 
bezwaarschrift aan den Minister van Marine, 
die dit geschrift met een voorstel als in het 
eerste lid van het voorgaande artikel bedoeld, 
aan Ons doet toekomen. 

2. De Minister handelt alsdan ten aanzien 
van den beklaagde op gelijke wijze als in het 
tweede Jid van dat artikel is bepaald. 

56. l. Door den Minister van Marine 
wordt met het samenstellen van den raad van 
appèl belast een in dienst zijnd vlagofficier of 
een als vlagoffi cier gepensionneerd officier van 
hoogeren rang of meerderen ouderdom van 
rang dan den bij K oninklijk Besluit benoemden 
voorzitter van dien raad. 

2. Tot leden van den raad van appèl kunnen, 
in verband met den rang van den beklaagde 
en met het bepaalde in het laatste lid van 
artikel 49 der Bevorderingswet, worden ge
roepen de personen, genoemd in artikel 6, 
eerste lid, sub 1 en 2, zoo zij van minderen 
ouderdom van mng of !ageren ran g zijn dan 
de voorzitter. Behoort de beklaagde tot het 
korps officieren der Koninklijke marine-reserve, 
dan is het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 6 van overeenkomstige toepassing. 

57. l. Door den Minister van Marine 
wordt aan den samensteller van den raad van 
appèl kennis gegeven van het Koninklijk 
Besluit, waarbij de voorzitter v?n den raad 
van appèl is benoemd, onder overlegging van 
al/,e stukken, welke op de zaak betrekking hebben. 

2 . . Deze kennisgeving vervangt de lastgeving 
bij den raad van onderzoek voorgeschieveP. 

58. De bepalingen van dit reglement om
trent het ameastellen en de wijze van werken 
van den raad van onderzoek, gelden, met in
achtneming van het bepaalde in de beide 
voorgaande artikelen, ook voor den raad van 
appèl, met dien verstande evenwel : 

1 °. dat de beklaagde éénmaal ten hoogst e 
twee der tot lid of P,laatsvervangend lid van 
den raad van appel aangewezen personen , 
doch niet don bij K oninklijk Besluit benoemden 
voorzitter zal mogen wraken; 

2°. dat den beklaagde, al hij dat niet 
verlangt, niet opnieuw inzage van de op de 
zaak betrekking hebbende stukken - a ls 
bedoeld in artikel 20 - behoeft te worden 
verleend; 

3°. dat de officier, welke door den beklaagde 
zal worden aangewezen om hem in zijne ver
dediging voor den raad van appèl bij te staan, 
niet dezelfde persoon behoeft te wezen, als die, 
welke bij de behandeling der zaak door den 
raad van onderzoek met die taak was belast. 

HOOFDSTUK III. 
VAN DE HERZIENI NG. 

59. Met inachtneming van het bepaalde in 
het tweede lid va n artikel 55 der Bevorderin~s
wet, gelden voor de samenstetling en de wiJze 
van werken van de raden van onderzoek en 
van app èl, die ingevolge het tweede lid van 
artikel 54 dier wet belast worden met de her-

ziening van een uitgebracht advies, dezelfde 
regelen als in dit reglement in de beide voor
gaande hoofdstukken zijn voorgeschreven voor 
de samenstelling on de wijze van werken van 
de raden van onderzoek en van appèl, met 
dien verstande : 

1 °. dat een raad, belast met eene herziening 
van een uitgebracht advies, zal vergaderen in 
een gemeente, waar een commandement der 
Marine is gevestigd, dan wel te 's-Gravenhage, 
ter beslissing van den :Minister van Marine; 

20. dat bijaldien hij, omtrent wien het 
betwiste advies werd uitgebracht, mocht zijn 
overleden, de hem als beklaagd officier toe
gekende rechten overgaan op hem of haar, die 
op grond van artikel 53 van genoemde wet de 
aanvrage om herziening heeft ingezonden. 

HOOFDSTUK IV. 
VAN D E KOSTEN VAN HET O ' D ERZOEK. 

60. l. Verlangt de beklaagde afschrift van 
stukken, welke t ot zijne zaak behooren, dan 
worden hem die door de zorg van den voor
zitter van den raad verleend. Tot het maken 
van zoodanige afschriften zal de voorzitter de 
hulp itiroepen van de hoogste militaire autoriteit 
der zeemacht ter plaatse waar de raad ver
&adert. Vergadert · de raad te 's-Gmvenhage 
ctan zal de hulp van het departement van 
Marine worden ingeroepen. Van overgelegde 
conduite-rapporten van beklaagde zullen hem 
geen afschriften mogen WOI'den uitgereikt. 

2. Het vervaardi~en en verstrekken van 
a fschriften geschiedt kosteloos. 

61 . l. De kosten van deskundi~en zijn 
voor rekening van den Staat. In 11 ederland 
worden ze bereki>nd overeenkomstig de bepa
lingen van het tarief, vastgesteld bij de wet 
van 18 April 1874 (Staatsblad n°. 66), zooals 
dat sedert is gewijzigd, en verrekend op de 
door de belanghebbenden aan den Minister 
van Marine in te zenden declaratiën in duplo. 

2. Buiten Nederland worden die kosten 
berekend overeenkomstig de ter plaat se gel
dende bepalingen on verrekend op declaratiën 
in duplo, in te dienen aan den officier van 
administratie, die Îl'gevolge het bepaalde in 
artikel 62 tot het doen van betalingen is aan
gewezen. 

3. Deze declaratiën moeten door hem, die 
als voorzitter van den raad fungeert of gefun
geerd heeft, worden onderteekend, met de 
vermelding, dat zij zijn deugdelijk, overeen
komstig het tarief en onvergolden. 

62. l. De kosten van de ~etuigen \\-Orden, 
onverschillig te wiens laste ziJ komen, onmid
dellijk na afloop v11,n de zitting, waarop die 
getuigen zijn verschenen , door den voorzitter 
toegeschat. 

2. De toegeschatte bedragen, voor zooverre 
die ten laste van den Staat komen, worden 
terstond na de toeschatting n.an den belang 
hebbende uitbetaald. 

3. Die uitbetaling, benevens alle verdere 
uit het onderzoek voortvloeiende betalw gen, 
geschieden, wanneer niet anders in dit regle
ment wordt bepaald, in de gevallen genoemd 
in artikel 4 : 

sub 1°. door den Chef van de Afdeeling 
Comptabiliteit bij het departement var Marine 
te 's-Gravenhage ; 
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sub 2°. I, a en b door een officier van admi
nistratie aan te wijzen door den commandant 
van het Marinestation ; 

sub 2°. II, a en b, door den officier van ad
ministratie .aan boord vap den bodem waar 
de raad vergadert ; 

sub 2°. II, c, door den officier van admi
nistratie gedetacheerd aan de IIIde afdeeling 
van het Departement der Marine te Batavia, 
zoo de raad te Batavia vergadert en door den 
officier van administratie van een der marine
inrichtingen te Soerabaja, zoo de raad te 
Soerabaja vergadert. 

4. De betaa.lde gelden worden op de in 
artikel 72 bedoelde wijze met 's Rijks schatkist 
yerrekend. Bij die verrekening worden de voor 
1ederen getuige afzonderlijk opgemaakte en 
door hen gequiteerde toeschattingen door den 
voorzitter overgelegd. 

5. Deze toeschattingen zijn vrij van het 
recht van zegel. 

63. 1. Zoo spoedig mogelijk na het uit 
brengen van eene dagvaarding, zendt de 
belanghebbende deurwaarder eene door de 
bevoegde rechterlijke autoriteit getaxeerde 
declaratie in aan den Minister van Marine. 

2. De Minister van Marine doet nagaan of 
deze .kosten door den Staat moeten worden 
betaald. Is dit het geval, dan worden de 
declaratiën, na door hem die als voorzitter 
van den raad fungeert of gefungeerd heeft, voor 
deugdelijk te zijn onderteekend, ter verrekening 
toegewnden aan den chef van de Afdeeling 
Comptabiliteit bij het departement van Marine. 
Moeten deze kosten niet door den Staat worden 
betaald of voorgeschoten, dan worden de 
declaratiën aan den betrokken deurwaarder 
teruggezonden onder mededeeling, dat hij zich 
tot het verkrijgen van betaling tot den beklaag
de zal hebben te wenden. 

64. 1. De uitgaven werkelijk gedaan voor 
het vervoer van gevangenen of van gegijzelden, 
die als getuigen zijn gehoord, worden aan den 
Staat in rekening gebracht. 

2. Gewapend militair geleide tot overbren
ging van zoodanige getuigen wordt in Nederland 
op verzoek van den voorzitter van den raad 
kosteloos voor den beklaagde verstrekt door 
de zorg van den commandant der Marine te 
Willemsoord. 

3. De aan de in het voorgaande lid bedoelde 
overbrenging verbonden kosten, zoomede die 
van het vervoer van gevangenen in cellulaire 
of andere rijtuigen, komen ten laste van den 
Staat. 

65. 1. De voorzitter van den raad zal aan 
de gehoorde getuigen, die zulks verlangen, vóór 
hun vertrek eene vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten toeschatten. 

2. Bij die toeschatting zal hij in billijkheid 
r ekening houden met de werkelijk door de 
getuigen ten gevolge van hunne oproeping 
gemaakte of nog te maken onkosten, in Neder
land bovendien met de verdeeling in klassen 
en het tarief, vastgesteld b~j het Reisbesluit 
1916 en het Koninklijk Besluit van 22December 
1915 n°. 75, en in Oost-Indië, Suriname of 
Curaçao met de daar te lande geldende tarieven 
voor reis- en verblijfkosten. 

66. Bij het bepalen van de vergoeding, in 
het voorgaand artikel bedoeld, ten behoeve 
van getuigen, die zich ten gevolge van ziekte 

of lichaamsgebreken of in verband met hun 
leeftijd door een ander hebben doen vergezellen, 
zal de voorzitter, indien dit geleide naar zijne 
meening noodzakelijk was, daarmede in billijk
heid rekening houden. 

67. Boven en behalve de vergoeding, bedoeld 
in artikel 65, kan door den voorzitter aan 
niet-militaire getuigen, die niet door den Staat, 
de provincie of de gemeente worden bezoldigd, 
of die niet zijn bezoldigde beambten of bedien
den, bevoegd tot het opsporen van misdrijven 
of tot het opmaken van daartoe betrekkelijke 
verklaringen, verbalen en relazen, eene billijke 
vergoeding voor tijdverzuim worden toegeschat. 

68. Aan gevangenen of gegijzelden, die als 
getuigen zijn gehoord, wordt geene vergoeding 
toegeschat. 

69. 1. Indien na het zitting nemen enkele 
leden van den raad of m bijzondere gevallen 
alle leden zich, ten behoeve van het onderzoek, 
naar elders moeten begeven, zijn zij daartoe 
gemachtigd. 

2. De uit dien hoofde op te maken decla
ratiën van den voorzitter en de leden voor 
reis- en verblijfkosten, berekend volgens de 
ter plaatse geldende voorschriften, worden 
ingediend aan het departement van Marine 
te 's-Gravenhage, wanneer de raad vergadert 
in Nederland of buiten Oost-Indië en aan het 
departement der Marine te Batavia, wanneer 
de raad vergadert in Oost-Indië. 

70. 1. Voor kosten, eventueel verschuldigd 
voor · huur van lokalen tot het houden van 
vergaderingen als b~j dit reglement gevorderd, 
wordt eene afzonderlijke declaratie opgemaakt. 

2. Zij wordt door hem, die fungeert of 
gefungeerd heeft als voorzitter van den raad, 
voorzien van eene verklaring tot aanwijzing 
van het aantal dagen, dat de raad de lokalen 
voor zijne vergaderingen in gebruik heeft gehad. 

3. Nadat de rekening is goedgekeurd door 
den samensteller van den raad, wordt zij op 
de gewone wijze voldaan door den ambtenaar of 
officier, daartoe in artikel 62 aangewezen. 

71. 1. De overige onkosten, welke een 
noodzakelijk gevolg zijn van de behandeling 
der zaak, worden door den voorzitter voldaan, 
die de daartoe benoodigde gelden tegen ontvang
bewijs verkrijgt van den ambtenaar of officier 
van administratie, die in artikel 62 voor het 
doen van betalingen is aangewezen. 

2. Deze kosten komen ten laste van den 
Staat. 

72. 1. Nadat de werkzaamheden van den 
raad zijn afgeloopen, zullen de op dat oogenblik 
door den betrokken ambtenaar of officier van 
administratie ingevolge dit r eglement gedane 
uitgaven op eene declaratie worden gebracht 
en verantwoord. 

2. Deze declaratie wordt goedgekeurd door 
hem, die als voorzitter van den raad heeft 
gefungeerd en ingezonden aan het departement 
van Marine te 's-Gravenl,age, met uitzondering 
van het geval, dat de raad heeft vergaderd in 
Oost-Indië, zullende de declaratie dan worden 
ingezonden aan het departement der Marine t e 
Batavia. 

3. Later gedane betalingen worden ver
rekend bij suppletoire declaratie, op overeen
komstige wijze opgemaakt en goedgekeurd. 

73. Indien de betrokken officier niet uit 
den militairen dienst wordt ontslagen, kan de 
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Minister van Marine op aanvrage van de noode
loos t en verzoeke van beklaagde gehoorde 
getuigen, of van de deurwaarders, die hen 
dagvaardden, bevelen, dat de hun toegeschatte 
gelden, voor zooverre die door den beklaagde 
nog niet zijn voldaan, worden ingehouden op 
het traktement, dat deze nog t e vorderen mocht 
hebben . 

74. Hetgeen in dit hoofdstuk ten aanzien 
van den beklaagden officier . is bepaald, geldt . 
in geval van herziening, t en aanzien van hem 
of haar, die de herziening heeft aangevraagd. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 5 Juni 
1925 (S taatsblad n°. 228). 

De Mini.ster van JJfarine, 
E. P. WESTERVELD. 

5 J uni 1925. BESLUIT, houdende nadere vast
stelling van regelen voor de toekenning 
van wachtgeld bij terugkomst in Neder
/,a,nd aan personen, die voor benoeming 
in tijdelijken dienst ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch 
I ndië zijn gesteld. S. 229. 

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

Koloniën van 27 Mei 1925, 9de afdeeling, onder
afdeeling A B, n°. 29; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Ons besluit van 9 Mei 1921, n°. 92 (Staatsblad 

n°. 722), wordt nader gelezen als volgt : 
Art. 1. Onze Minister van Koloniën wordt 

gemachtigd om aan personen, die voor benoe
ming in t ijdelij ken burgerlijken dienst in Neder
/,a,ndsch-I ndië (detacheering) ter beschikking 
van den Gouverneur -Generaal zijn gesteld, 
en aan met hen naar het oordeel van Onzen 
voornoemden Minister gelijk te stellen personen 
bij hunne t erugkomst hier t e lande een wacht
geld toe te kennen tot een bedrag gelijk aan het 
salari , hetwelk zij zouden genoten hebben 
indien zij in hunne vrnegere betrekking hier 
te lande waren werkzaam gebleven, ingaande 
met den dag volgende ·op dien, waarop de 
Indische ambtsbezoldiging ophoudt, en voort
durende tot den dag, waarop hun salaris hier 
te lande ingaat. 

Ingeval deze maat staf ontbreekt, wordt het 
bedrag van het wachtgeld bepaald aan de 
hand van de voor de ambtenaren in Nederland
schen openbaren dienst geldende salarisrege
lingen. 

Voor zoover betreft leerkrachten bij het 
Middelbaar- en Gynmasiaal Onderwijs wordt, 
in geval van eene voorloopige plaatsin~ in eene 
betrekking met minder uren dan in die, welke 
de belanghebbenden onmiddellijk vóór hun 
tijdelijken burgerlijken dienst in Nederlandsch
I ndië bekleedden, het wachtgeld niet geheel 
inget rokken, doch met het aan eerstbedoelde 
bet rekking verbonden salaris verrekend. 

2. Aan niet onder artikel 1 van dit besluit 
vallende personen, die voor benoeming in tijde
lijken ditmst ter beschikking ;van den Gouver
neur-Generaal zijn gesteld, kan door Onzen 
voomoemden Minister bij hunne terugkomst 
hier te lande voor ten hoogste zes maanden 
mede een wachtgeld worden toegekend, bere
kend op de in artikel 1 aangegeven wijze. 

3. De uit dit besluit voortvloeiende uit-

gaven worden gekweten ten laste van het Iste 
hoofdstuk der begrooting van Nederl,a,ndsch
Indië. 

4. Dit beeluit werkt terug tot 1 September 
1923. 

Onze Minister van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S/,a,atsblad zal worden geplaat st. 

Kehrsiten, den 5den Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De M inister van Kolon.iën, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 25 Juni 1925.) 

5 Juni 1925. BESLUIT tot nadere verhooging 
van de gagements- en pensioensbedragen 
van de Europeesche militairen van het 
Nederlandsch-Indische leger beneden den 
rang van onderluitenant , die vóór 1 Januari 
1920 recht op gagement of pensioen hebben 
verkregen. S. 230. 

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

Koloniën van 13 Mei 1925, Sste afdeeling, n°. 39; 
Den Raad van State gehoord (advies ven 

26 Mei 1925, n°. 32) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Koloniën van 30 Mei 1925, 8ste afdeeling, 
no. 20 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art . een. 1. De ingevolge Ons besluit van 

24 September 1920, n°. 92 (Nederl,a,ndsch 
Staatsb/,a,d n°. 751, I ndisch Staatsblad 1921, n°. 
26) verhoogde gagementen en pensioenen van 
de Europeesche militairen beneden den rang 
van onderluitenant van het Nederlandsch
Indische leger worden nader verhoogd met 40 
(veertig) opcenten op de reeds toegekende ver
hooging, tot een al~emeen geldend minimum 
van f 60, en met dien verstande : 

1 °. dat de nadere verhooging alleen wordt 
toegekend aan de ~egageerde- en gepension
neerde militairen, die : 

a. op 1 J anuari 1925 den leeftijd van vijftig 
jaar of ouder hebben bereikt; 

b. na dien datum den leeftijd van vijftig 
jaar bereiken of hebben beieil,t; 

2°. dat de nader verhoogde gagementen en 
pensioenen niet meer mogen bedragen dan het 
voor den overeenkomstigen rang of stand bij 
gelijken voor gagement- of pensioen tellenden 
diensttijd en overigens voor gelijke omstandig
heden vastgestelde pensioenso edrag in het bij 
§ III van artikel 1 van Ons besluit van 4 Decem
ber 1919, n°. 66 (Neder/,a,ndsch S taatsb/,a,d n°. 801, 
Indisch Staatsb/,a,d 1920, n°. 65) vastgestelde 
pensioenreglement, zooals dit is ge,vijzigd bij 
Ons besluit van 24 September 1920, n°. 01 
(Nederlandsch Staatsb/,a,d n°. 750, Indisch 
Staatsblad 1921, n°. 25) ; 

3°. dat de gagementen en pensioenen, die 
na de eerste verhooging reeds meer bediagen 
dan de thans in overeenkomstige gevallen gel
dende pensioensbedragen, niet zullen worden 
verminderd. 

2. De nadere verhooging gaat in voor de 
oud-militairen genoemd in het eerste lid onder: 

a. op 1 J anuari 1925; 
b. van en met de maand, volgende op die, 

waarin de vijftigjarige leeftijd werd bereikt . . 
Art. twee. Onze J\finister van Koloniën in 

Nederl,a,nd en de Gouverneur-Generaal of de 
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door dezen aan to wjjzen autoriteit in Neder
landsch-Indië beslist en stelt vast het bedrag 
van de nadere verhooging in gevallen, waarin 
door het vorige artikel niet wordt voorzien, 
doch voor zooveel mogelijk en noodig in over
eenstemming met de in dat artikel gestelde 
regelen. 

Art. drie. De verhoogingen worden berekend 
in volle gulden, waarbii de overschietende deelen 
voor een gulden worden gerekend. 

Art. vier. De uit dit besluit voortvloeiende 
uitgaven komen ten laste van de begrooting 
van Nederlandsch-lndië. 

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

Kehrsiten, den 5den Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 23 Juni 1925.) 

5 Juni 1925. KONINKLIJK BESLUI1'. 
Hij die een werk ten behoeve der ge

meente heeft aangenomen kan, zoolang 
de desbetreffende overeenkom t nog loopt, 
niet als raadslid worden toegelaten. 

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

Th. Diependaal te Hellevoetsluis tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Zuid-Holland 
van 2 Maart 1925, S. n°. 59, waarbjj is gehand
haafd het besluit van den Raad van Helle
voetsluis van 13 Februari 1925 tot zijne niet
toelating tot lid van den Raad ilier gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge
schillen van bestuur, gehoord, advies van 
20 Mei 1925, n°. 382 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw va,n 3 Juni 
1925, n°. 4459, afd. B. B. ; 

0. dat het besluit van Gedep. taten steunt 
op de overweging, dat bij het besluit van den 
Raad van Hellevoetsluis van 13 Februari 
1925 tot niet-toelating van Th. Diependaal 
als lid van dien Raad in aailiilerking is genomen, · 
dat de appellant tegen een overeengekomen 
en schriftelijke vaet~eetelde vergoeding, welke 
hij uit de gemeent_ekas ontvangt, steenen tot 
puin klopt ten ernde daarmede wegen, m 
onderhoud bij de gemeente te verharden ; dat 
bedoelde werkzaamheden gequalificeerd moeten 
worden als "aanneming van werk ten behoeve 
der gemeente", zijnde eene handeling, welker 
verrichting ingevolge art. 24 der Gemeentewet 
met het raad~lidmaatschap onvereenigbaar 
is ; dat hun College hieromtrent moet overwe
gen dat blijkens een door den gemachtigde 
van het gemeentebestuur in hunne _openbare 
vergadering overgelegde, door Diependaal 
onderteekende verklaring, deze laatste aange
nomen heeft ten behoeve van de gemeente 
Hellevoetsluis een partjj puin voor de som van 
f 3.50 per M3 te -kloppen en te verspreiden 
over. wegen, onder voorwaarde, dat het puin 
geklopt en afgeleverd wordt ten g_enoegen van 
of van een door B. en W. aan te W!Jzen persoon 
en dat het hiervoor hem toekomend bedrag 
zal worden uitbetaald, nadat de oplevering 
heeft plaats gehad; da.t de hiervorenbedoelde 
handeling aangemerkt behoort te worden als 

aanneming van werk ten behoeve der gemeente; 
dat de appellant in beroep aanvoert dat het 

de bedoeling van het gemeentebestuur van 
Hellevoetsluis is geweest om bij wijze van 
werkverschaffing aan hem als werklooze steun 
te verleenen ; 

0. dat de appellant bij overeenkomst van 
12 Februari 1925 heeft verklaard van de 
gemeente Hellevoetsluis aan te nemen het 
kloppen van een partjj puin voor de som van 
f 3.50 per M3 en te verspreiden over wegen, 
voor de som van f 2 per M3 onder de navolgende 
voorwa.arden : 

a. dat het puin geklopt en afgeleverd wordt 
ten genoegen van of van een door Burgemeester 
en Wethouders aan te wijzen persoon; b. dat 
het hiervoor toekomende bedrag zal worden 
uitbetaald nadat de oplevering heeft plaats 
gehad; 

dat hieruit volgt dat de appell~nt ook ge
durende zijn raadslidmaatscha.p deze overeen
komst moet gestand doen ; 

dat de Raad derhalve terecht bij besluit 
van 13 Februari 1925 heeft beslist, dat de appel
lant niet als raadslid kan worden toegelaten, 
wegens deelneming aan eene aanneming van 
werk ten behoeve der gemeente en eene zoo
danige deelneming volgens art. 24 der Geme".n• 
tewet zich niet verdraagt, met het raadshd
maat,schap; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

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

Landbouw is belast enz. (A. B.) 

5 Juni 1925. RONDSCHRIJVEN van den Minister 
van Waterstaat aan de Gedeputeerde 
Staten van de verschillende provinciën, 
betreffende toepassing VIIen titel Ont• 
eigeningswet. .. . 

Het is voorgekomen, dat b1J gevallen, waarm 
toepassing van den VIIen titel der Onteigenings
wet noodig was, de tervisielegging geschiedde 
zonder dat de stukken vooraf aan mijn Depar
tement ter beoordeeling waren toegezonden, 
zoodat dus dezerzijds niet vooraf was kunnen 
worden beoordeeld, of die stukken wel aan de 
wettelijke bepalingen voldeden dan wel, of 
om andere redenen het t er visie leggen der 
stukken uiet raadzaam zou moeten worden 
geacht. .. 

Aangezien een dergelijke gang van zaken m1J 
ongewenscht voorkomt, moge ik er Uw aandacht 
op vestigen, dat, in het vervolg aanvragen om 
dezerzijds te bevorderen toepassing van de 
Onteigeningswet, zoo tijdig bij mijn Departe
ment zullen dienen te worden aangebracht, 
dat de plannen te voren, althans vóór de ter
visielegging dezerziJd s kunnen worden beoor
deeld. 

U gelieve de gemeentebesturen met het boven-
staande in kennis te stellen. (B. S.) 

8 Juni 1925. RONDSCHRIJVEN van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan de onderscheidene Gemeentebesturen, 
betreffende verrekening vordeI"ingen en 
schulden tusschen Rijk en Gemeenten. 
Vervolg op schrijven van : 15 April 1925. 
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l\fot wijziging voor zooveel noocl ig van mijne 
circulaire dd. 15 April 1925, N°. 2862, Afdee
ling B.B., heb ik de eer U mede te deelen, dat 
het om practische redenen wenschelijk is voor
gekome_n, de in die circ~~ire sub 4 genoemde 
mtkeermgen door het R1Jk van woningbouw
voorscbotten, vooralsnog niet bij de regeling 
t~ betrekken. Deze uükeeringen zullen mits
dien op de gebruikelijke wijze, dat is zonder 
tusschenkomst van de Bank voor Neder
landsche gemeenten, worden betaalbaar gesteld. 

Voorts deel ik U mede dat onder de sub 2 
b(ldoelde belastingen uit den aard der zaak ook 
z1Jn begrepen de opcenten, die ten bate der 
gemeente op de Rijksbelastingen worden ge
heven. Te dien aanzien bestaat het voor
nemen, wat de opcenten op de grondbelasting 
betreft, van af ultimo Maart tot en met No
vember van het belastingjaar telkens 1/12 van 
het geraamde kohierbedrao- be chikbaar te 
stellen, terwijl dan de eind~itkeering (omvat
tende het volle kohierbedrag, verminderd met 
de reeds gedane uitkeeringen) zal plaats hebben 
na afloop der maand December van het belas
tingjaar. Inzake opcenten der personeele be
lastmg zullen de uitkeeringen vanaf ultimo 
April van het belastingjaar tot en met Maart 
daaraanvolgende, telkens 1/15 van de geraamde 
som bedragen, zullende de eindafrekening (om
vattende het geheele kohierbedrag, verminderd 
met de reeds gedane uitkeeringen) na afloop der 
maand April op het belastingjaar volgende, 
geschieden. 
.. De kwade posten betreffende de gemeente

hJke inkomstenbelasting zullen evenals tot 
dusver, met de voorloopige uitkeeringen 
worden verrekend, met dien ver tande dat 
~elkens 1/9 van het deswege over een kalender
Jaar ~eraamde bedrag in het debet van de 
rekenmg d~r gemeente wordt gebracht, terwijl 
het verschil tusschen het werkelijke en het 
geraa~de bedrag dier kwade posten in April 
of Mei volctende OJ? het betrekkelijke kalender
Jaar, door deb1teermg of crediteering der voren
bedoelde rekening zal worden verrekend. 

Voor zooveel de opcenten der grond- en per
s'?neele belasting over het thans looponde 
diensti aar betreft, zullen de tot ultimo Juni aan 
de gemeente volgens de nieuwe regeling toe
komende bedragen ten volle in het credit, daar
entegen de to_t ulti~o Mei op den vroegeren 
:voet gedane mtkeermgen wegens die opcenten, 
m het debet harer rekening worden gebracht. 
Op dezeffde wijze zullen de in het loopende 
kalendeqaar gedane i~o~dingen wegens kwade 
posten d~r gemeentehJke mkomstenbelasting in 
het credit, daarentegen het tot ultimo Juni 
verschuldigde. 3/9 deel der raming wegens die 
kwade posten m het debet dier rekening worden 
gebracht. 

U gelieve met het bovenstaande rekening 
te houden. _ __ (R. S.) 

8 Jnni 1~25._ ARRES'.1.' van den Hoogen Raad. 
H1J die kalkeit>ren verkoopt, zeggende, 

d_at het versche eieren zjjn, verkoopt 
eieren, welke als "versche eieren" in on
deugdelijken toestand verkeeren. 

(Warenwet art. 6.) 

l\Irs. Fente~ier v. Vlissingen, Segers, Ort, 
Taveme, Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te Alkmaar, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van gemelde R echtbank van 17 Maart 
1925, waarbiJ in hooger beroep met vernietiging 
van een door het Kantongerecht t e Alkmaar 
op 6 Februari 1925 gedane ltitspraak, Klaas Vet, 
geboren op 12 Sep temb r 1876 te Zaandam en 
aldaar wonende, van beroep wei·kman, is ont
slagen van alle rechtsvervolging. 

Conclusie van den Advoraat-Generaal Mr. 
B <"sier. 

Bij het bestreden vonnis is bewezen verklaard, 
dat de beklaagde den 8 December Hl23 des 
namiddags circa 12¾ uur te Alkmaar aan 
Johan Helder onder de benaming van versche 
eieren heeft verkocht een aantal eieren, welke 
als versche eieren in ondeugdelijken toestand 
verkeerden, zijnde toch die eieren kalkeieren. 
De Rechtbank achtte dit feit echter niet straf
baar, in het bijzoncler ook 1tiet krachtens de 
AlkmaH.rsche Verordening op het keuren van 
waren, welke in art. 2 onder de strafbedreiging 
van art. 6 verbiedt waren t e verkoopen, die in 
ondeugdelijken toestand verkeeren. 

Naar de meening der R echtbank torh vallen 
·daaronder niet waren, di e, hoewel op zich zelve 
deugdelijk en voldoende aan gestelde minimum
eischen en ongevaarlijk en dus niet voor af
keuring vatbaar, t-och niet alle hoeda.nighedt'n 
van die waar in oorspronkelijken of geheel 
normalen staat bezitten. De beklaagde werd 
dan ook van alle rechtsvervoiging ontslagen. 

Als middel van cH.ssatie is aangevoerd, dat 
geschonden zijn art. 2 en art. 6 van boven
genoemde Verordening door niet-toepassing van 
die bepalingen en art-. 216 Wetb. van Strafv. 
door verkeerde toepassing. 

De vraag, welke zich hier voordoet, is in den 
grond deze, of de ondeugdelijkheid van den 
toestand eener waar a!J een aan objectieve 
eischen getoetst mag worden, dan wel of bij die 
toetsing ook rekenmg mag worden gehouden 
met de benaming, waaronder de waar wordt 
aangediend. Ik meen, dat di e vraag in laatst
b~doelden zin moet word en beantwoord, gelijk 
ZIJ al meermalen door den Hoogen Raad in dien 
zin is beantwoord, waar heil waren - in het bij
zonder volle melk - betrof, waarvan was be
wezen verklaard, dat deze ondeugdelijk waren 
van samenstelling, hetzij door toevoeging van 
vreemde, hetzij door ont,trekking van daaraan 
eigen beetanddeelen . De R echtbank maakt 
voor de toepa~sing van haar stelregel dan ook 
een uitzondering voor waar "die door de natuur 
gegeven a!Jeen verhandeld pleegt te worden 
in den 8taat, zooals zij ontstaat - zooals b.v. 
de waar melk, die als volle melk geproduceerd 
wordt en waarvan elke toevoeging (bijvoorbeeld 
van water) en elke wegneming van een samen
stellend deel (bijvoorbeelc1 van room of een deel 
daarvan) het oorspronkelijke karakter van volle 
melk te !oor doet gaan, zonder - in het alge
meen - een ander handelsartikel te doen 
ontstaan". Het is mij echter niet duidPlijk 
geworden, waardoor deze 1titzondering gerecht
vaardigd zou worden, noch waarom zii, indien 
g~reohtv~ardigd, niet even ens zou gelden voor 
eieren, die toch ook als verscho eieren gepro
duceerd worden en waarvan toch de bewaring 
in kalk ook het oorspronkelijk karakter van 
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versche eieren w loor doet gaan - zonder een 
ander handelsa.rtikel te doen ontstaan, - Ik 
kan mij voorts voor mijne opvatting nog be
roepen op 's Hoogen Raads Arrest van 26 Juni 
1922 (W. 10944, Ned. J ur. 1922, blz. W36), 
betrekking hebbende op eene waar, welke als 
roombotermelange was verkocht, doch niet 
een aantoonbare hoeveelheid roombotn bevatte. 
De Hooge Raad besliste toen, dat de vraag, of 
een waar deugdelijk is samengesteld, bij waren, 
welke zich krachtens hare benaming aandienen 
a ls zekere bestanddeelen te bevatten, door de 
Rechtbank te recht aan het al of niet aanwezig 
zijn van die bestanddeelen is get,oetst. 

Een aan de benaming ontleende maatstaf 
zal ook mogen worden aangell'gd, wanni,er de 
deugdelijkheid van den toestsnd der waar moet 
worden beoordeeld. In deze zaak is te laste 
gelegd en bewezen verklaard, dat, de onder de 
benaming versche eieren verkochte waar als 
zoodani~ in ondeugdelijken toP.stand verkeerde. 
Van welken aard die ondeugdelijke toestand was, 
wordt nader aangeduid door de toevoeging "zijn
de toch di e eieren kalkeieren". De vraag is bij mij 
gerezen, of deze aanduid.in~ voldoende is. Op 
zich zelf behoeft daarin met meer te worden 
gelezen, dan dat de eieren in kalk verduurzaamd 
en dus niet versch waren. Er is echter meer 
dan dit t e laste gele~d en bewezen verklaard : 
door die verduurzammg in kalk verkeerden de 
eieren in een toestand, die ze als versdrn eieren 
ondeugdelijk maakte, in een toestand dus, die 
een andere was, dan waarin versche eieren 
verkeeren en die ze ongeschikt of Il'.l!nder ge
schikt maakte voor het gebruik, dat men zich 
van versche eieren voorstelt te kunnen maken. 
Dit kon de Rechtbank bewezen verklaren door 
de overneming van het deskundig oordeel, 
inhoudende, dat kalkeieren zijn anders van 
smaak en r euk dan versche eieren en zich 
minder goed leenen tot bakken, omdat zij, zoodra 
zij opengebroken zijn, uiteen plegen te loopen. 
Blijkbaar heeft dus de Rechtbank de aanduiding 
"zijnde toch die eieren kalkeieren" in dezen zin 
opgevat en bewezen verklaard, dat de ver
kochte eieren bedoelde eigenschappen, welke 
van die van versche eieren afwijken, vertoonden. 

Het, middel komt mij derhalve gegrond voor. 
Ik concludeer, dat het bestreden vonnis zal 

worden vernietigd, doch alleen voorzoover 
daarbij het bewezen verklaarde niet strafbaar 
is verklaard en de beklaagde te dier zake van 
alle rechtsvervolging is ontslagen, dat met aan
haling van de artt, 2 en 6 der Gemeentfl
verordening van Alkmaar op het keuren van 
waren en van Art. 23 Wb. v. Sr. aan het be
wezen verklaarde de benaming zal worden 
gegeven : het te Alkmaar waren verkoopen, die 
in ondeugdelijken toestand verkeeren, en dat 
de beklaagde te dier zake zal worden veroor
deeld tot betaling van een geldboete van f 50.-, 
bij gebreke van betaling te vervangen door 
hechtenis van 25 dagen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie: (zi e eoncl. 
Adv.-Gen.). 

0. dat aan den beklaa&de bij inleidende dag
vaarding is ten laste gelegd, dat hij den Sen 

December 1923 des namiddags circa 12¾ uur 
te Alkmaar aan Johan Helder onder de be
naming van versehe eieren heeft verkocht, een 
aantal eieren, welke als versche eieren in OP 
deugdelijken toestand verkeerden, zijnde toch 
die eieren kalkeieren ; 

0 . dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
deze feiten heeft bewezen verklaard met be
klaa~de's schuld eraan, doch het bewezene niet 
straft>aar heeft geacht en beklaagde heeft ont
slagen van alle rechtsvervol11'ing ; 

O. dat artikel 2 van de Alkmaarsche ver
ordening op het keuren van waren luidt : 

"Het is verboden waren te verkoopen, die 
ondeugdelijk van samenstelling zijn of in on
deugdelijken toesLand verkeeren", terwij l bij 
artikel 6 op overtreding dier bepaling straf is 
gesteld; 

dat de beslissing der Rechtba,nJ- in hoofdzaak 
hirrop berust, dat onder deze bepaling niet valt 
verkoop van waren, welke hoewel op zichzelve 
deugdelijk en voldoende aan gestelde minimum
eischen en ongevaarlijk, en dus niet voor af
keurin~ vatbaar, toch niet alle hoedanigheden 
van die waar in oorspronkclijken of geheel 
normalen staat bezitten, tenzij het waren zijn, 
welke, door de natuur gegeven, alleen ver
handeld plegen te .worden in den staat, waarin 
ze ontstaan; dat verder een kalkei een zelf
standig, gebruikelijk en eerlijk handelsartikel 
is en niet slechts een versch ei in verminderden 
ondeugdelijken toestand, zoodat hij, die een 
kalkl'i voor een versch ei verkoopt, niet be
schouwd kan worden een andere waar, namelijk 
een versch ei, verkocht te hebben in ondeugde
lijken toestand ; 

0. hieromtrent : 
dat blijkens het door de Rechtbank over

genomen oordeel van den door haar gehoorden 
deskundige kalkeieren zijn, wat den toestand 
bet.reft, waarin zij verkeeren, verschillend van -
en in meerdere opzichten van minder kwaliteit 
dan versche eieren; dat, naar dien deskundige, 
kalkeieren anders van smaak en r euk zijn dan 
versche eieren en zich onder meer minder goed 
leenen tot bakken, omdat zij, zoodra ze open
gebroken zijn, uiteen plegen te loopen ; 

dat derhalve kalkeieren door de behandeling, 
welke ze hebben ondergaan, hierin bestaande, 
zooals de deskundige nog meedeelt, dat ze 
geruimen tijd in de kalk hebben gelegen, eigen
schappen hebben erlangd - docr de enkele 
benaming "kalkeieren" reeds aangeduid - , 
waardoor zij minder deugdelijk zijn dan versche 
eieren; 

dat hij, die kalkeieren verkoopt, zeggende, 
dat het ver,,che eieren zijn, mitsdien verkoopt 
eieren, welke als "versche eieren", in ondeugde
lijken toestand verkeeren en in strijd handelt 
met artikel 2 voormeld, waartegen niet afdoet 
de omstandigheid, dat de verkochte waar een 
zelfstandig handelsartikel en als zoodanig 
deugdelijk is, vermit,s dit niet uitsluit, dat . ze 
ondeugdelijk kan zijn als de waar, onder w.er 
benaming ze wordt aangediend ; 

dat derhalve de in het cassatiemiddel ge
noemde artikelen door de Rechtbank zijn 
geschonden, het bestreden vonnis, in voege als 
hierna te vermelden, moet worden vernieti~d 
en beklaagde alsnog moet worden veroordeel<1 ; 

Vernietigt het vonnis door de Arr.-Recht.bank 
te Alkmaar op 17 Maart 1925 in deze zaak 



459 11 JU 'L 1925 

gewezen, doch alleen voorzoover het daarbij be
wezen verklaarde niet strafbaar is verklaard 
en beklaagde van alle rechtsvervolging is ont
slagen; 

En in zoover opnieu\~ rechtdoende ingevolge 
artikel 105 R.O. : 

Gezien, behalve gemeld artikel 2. artikel 6 
van voorschreven verordening en artikel 23 Sr.; 

Verstaat dat het bewezen verklaarde op
levert : ,,het te Alkmaar waren verkoopen, die 
in ondeugdelijken toestand verkeeren" ; 

Veroordeelt gerequireerde te dier zake tot 
betaling van eene geldboete van vijftig gulden, 
met bepaling, dat, bij gebreke van betaling, de 
boete zal worden vervangen door hechtenis 
gedurende tien dagen. (N. J.) 

11 Juni 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Gem,eentel·ijke verordening van Arnhem 
tot het heffen van schoolgeld voor het volgen 
van lager onderwijs van 13 Aug. 1923. 

Waar ingevolge art. l3 der bovenver
melde verordening een aanslag in de school
geldheffing wordt verminderd, indien een 
aanslag in de Rijksinkomstenbelasting, 
waarnaar deze aanslag berekend wordt, 
verminderd i s, is onder "vermindering" 
ook te verstaan het geval, dat aan iemand, 
die in de Rijksinkomstenbelasting is aan
geslagen, ontheffing van belasting, bijv. 
wegens staking van een bedrijf, wordt 
verleend. 

Het woord is niet letterlijk op te v11tten 
in den engen zin, dat het bloot zou slaan 
op de gevallen bedoeld in art. 109 en art. 
110 der wet op de Inkomstenbelasting 1914. 

Alleen door de uitdrukking "vermin
. deren" ruim op te vatten wordt rekening 
gehouden met de bedoeling der verordening, 
de heffing gelijken tred te doen houden met 
de geldelijke draagkracht naar welke in de 
Rijksinkomsten belasting wordt bijgedragen 

De Hooge Raad, enz. ; 
" Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Controleur der Gemeentebelastingen te Arnhem, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep, 
voor de directe belastingen aldaar van 19 Jan. 
1925, betreffende den aanslag over 1924 van 
X., te IJ., in de heffing van schoolgeld voor 
het volgen van lager onderwijs, vastgesteld 
bij besluit van den Raad der gemeente Arnhem 
van 13 Aug. 1923, en goedgekeurd bij K. B. 
van 22 Oot. d.a.v., n°. 26; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

Overwegende, dat belanghebbende in voor
melde heffing over 1924 i s aangeslagen naar een 
zelfde belastbaar inkomen als waarnaar hij 
over het belastingjaar 1923/1924 is aangeslagen 
in de Rijksinkonstenbelasting; 

dat hem, op grond van het staken van een 
beroep, met ingang van April 1924 een ge
deeltelijke ontheffing is verleend van den aan
slag in laatstgenoemde belasting, waarna hij 
aan Burgemeester en Wethouders heeft ver
zocht om zijn aanslag in het schoolgeld dien
overeenkomstig te verminderen ; 

dat dit verzoek door Burgemeester en Wet
houders is afgewezen, doch, nadat belang
hebbende tegen deze beslis ing in beroep was 
gekomen, door den Raad van Beroep is inge
willigd, op · grond van de overweging : 

,,dat weliswaar als inkomen wordt aange
merkt, dat, waarnaar appellant bij den aanvang 
van het heffingsjaar, du op 1 Jan. 1924, is 
aangeslagen in de Inkomstenbelasting, __ doch 
dat latere wijziging van dien aanslag, bhJkeos 
art. 14 der Verordening, recht op ontheffing 
geeft, zoodat ten onrechte bij de beroepen 
óeschikking appellants verzoek is afgewezen"; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : 

Schending of verkeerde toepassing van art. 2, 
j0 • art. 13, van de Verordening tot heffing van 
schoolgeld voor het volgen van het lager onder
wijs, vastgesteld door den Raad der gemeente 
Arnhem, den 13en Aug. 1923, doordat de Raad 
van Beroep aanneemt, dat het voorschrift 
van art. 14 - bedoeld zal zijn art. 13 van de 
betreffende heffingsverordening - aanspraak 
geeft op vermindering van den aanslag in het 
schoolgeld, wanneer het inkomen, waarnaar 
die aanslag i s geregeld, in den loop van het 
heffingsjaar vermindering ondergaat, ter onder
steuning van welk middel wordt aangevoerd, 
dat in het onderhavig geval de aanslag m de 
Rijksinkomstenbelasting, waarnaar het school
geld is berekend, niet verminderd is, daar 
alleen op dien aanslag krachtens art. 95 van de 
wet op de Inkomstenbelasting 191~ eene ver
mindering is verleend wegens stakmg van een 
beroep, waardoor de oorspronkelijke aanslag 
geen vermindering heeft ondergaan ; 

0. daaromtrent : 
dat ingevolge art. 13 der :1"°eerg,eII1el<!,e ver

ordening, indien een aanslag m de RiJks~nkom
stenbelasting, waarnaar de aan_slag m het 
schoolgeld is berekend, wordt vermmderd, nadat 
de termijn voor het indienen van bezware_n 
tegen den aanslag in het schoolgeld reeds ~s 
verstreken, ook deze aanslag, op da'.1'rtoe tijdig 
gedaan verzoek, wordt verminderd m overeen
stemming met de vermindering van den aanslag 
in de Rijksinkomstenbelasting ; . 

dat de wet op de Rijksinkomstenbelastmg 
1914 slechts in de artt. 109 en llO spreekt van 
,,verminderen" van den aanslag in die belasting, 
doch blijkbaar de bedoeling van art. 13 der 
verordening niet is om alleen m de ~eval!~n, 
waarop die wetsartikelen zien, vermmder~g 
van den aanslag in het schoolgeld mogeh.1k 
te maken, omdat dan geenszins tot haar recht 
zou komen de strekking der bepaling om, over
eenkomstig het door art. 62 der Lageronder
wijswet 1920 voorgeschreven en in art. 2 der 
Verordening neergelegde stelsel, de heffing van 
school~eld gelijken tred te doen ho~den me~ de 
ge!deliJke draagkracht, naar welke m de R1Jks
inkomstenbe!asting wordt bijgedragen_: 

dat deze bedoeling slechts dan volledig tot 
haar recht komt, indien behalve in de gevallen 
bedoeld bij de artt. 109 en 110 der wot op de 
Inkomstenbelasting 1914 vermindering van d_en 
aanslag in het_ sohoolge~d word~ toeg~sta_an roet 
alleen - gehJk het middel wil - mdien ten 
gevolge van daartegen ingebrachte bezwaren 
de aan lag in de Rijksinkomstenbelasting geheel 
of gedeeltelijk wordt vernietigd, maar ook, 
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indien in den loop van het belastingjaar op
komende omstandigheden de draagkracht van 
den aangeslagene zoo:teer verminderen, dat 
hem uit dien noofde voor het vervolg geheele 
of gedeeltelijk ontheffing van dien aanslag 
wordt verleend ; 

dat mitsdien, waar de woorden van art. 13 
der Ve.-ordening niet verbieden om ook in dat 
geval den aanslag in het schoolgeld in over
eenstemming met de verleende ontheiling te 
verminderen, de Raad van Beroep in het onder
havig geval terecht zoodanige vermindering 
heeft toegestaan ; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

11 Juni 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Gemeentebelastingen. - Sclwolgeldheffing 
voor het middelbaar onderwijs te Arnhem. 

Wanneer in eene gemeentelijke belasting
verordening bepaald is, dat het schoolgeld 
wordt geheven naar het inkomen waar
over de schoolgcldplichtige bij den aan
vang van het heffingsjaar is aangeslagen 
in de Rijksinkomstenbelasting en dàt 
heffingsjaar begint met 1 Januari, wordt 
de bedoeling om verband te leggen tusschen 
de schoolgeldheffing en de aanslagen in de 
Rijksinkomstenbelasting alleen verwezen
lijkt, indien grondslag van de heffing is het 
inkomen volgens den aanslag over het bij 
den aanvang van den heffingstermijn 
loopende op l" Mei tevoren ingetreden 
belastingjaar, in dat geval, waar het 
betreft het heffingsjaar 1924, den aanslag 
over hot belastingjaar 1 Mei 1923-30 April 
1924. 

Waar tegenover deze rationeele op
vatting in het cassatiemiddel wordt 
betoogd, dat beslissend zou zijn niet het 
belastingjaar waarop de aanslag in de 
rijksbelasting betrekking heeft, maar de 
datum waarop de laatste aanslag in die 
belasting is tot stand gekomen, behoort 
dit middel als ongegrond te worden ver
worpen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Controleur der Gemeentebelastingen te Arnhem, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen te Arnhem, dd. 
3 Nov. 1924, betreffende den aanslag van X., 
te IJ., in het schoolgeld voor de Handels
school der gemeente Arnhem, heffingsjaar 1924 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat -Generaal Ledeboer, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0 i-erwegende, dat de betreffende aanslag is 
geregeld naar den aanslag van belanghebbende 
in de Inkomstenbelasting over 1922/23, terwijl 
belanghebbende van oordeel was, dat bij den 
aanslag had moeten zijn in acht genomen zijn 
a!1nslag in die belasting over 1923 24; 

0. dat de Raad van Beroep van oordeel was, 
dat deze grief van belanghebbende gegrond 
was en diensvolgens heeft beslist dat de aanslag 
moest worden vastgesteld naar een inkomen 
van f x; 

(1. da~ hiertegen als middel van cassatie is 
ac. !l~cvoord : 

,Schending of verkeerde toepas!cin~ van art . 3, 
lett e r a, van de Verordening tot neffing van 
schoolgold v0or het volgen van het onderwijs 
aan de G rnperte-HandelsEchool en aan de 
Gcm,cnt ._\ '"" 0 c·h0ol voor Handelsonderwijs, 
vastg , ,,..fr] t:oo- t ~n Ra?d der gemeente Arnhem 
den 28'.tc'l .\ · ,;. 19~2, doordat de Raad van 
Beroep in Let algemeE n aanneemt, dat de 
aanslag in het echoolgeld moet worden opgelegd 
naar den aanslag in de Inkomstenbelasting 
over het belastingjaar, loopcnde bij den aan
vang van het heffingsjaar voor het school
geld; 

0. hieromtrent : 
dat volgens art. 2 ,an de in het middel ge

noemde verordening het schoolgeld wordt 
berekend naar het belastbaar inkomen van de 
in art. 1 aangewezen rnhoolgeldplichtigen en 
wel overeenkomstig de regeling, vervat in de 
tabel in art. 3 opgenomen, terwijl in laatst
genoemd artikel onder a i bepaald, dat voor de 
toepassing van een en ander als inkomen wordt 
aangemerkt dat, waarover de schoolgeldp!ich
tige bij den aanvang van het heffingsjaar is 
aangeslagen in de Rijksinkomstenbelasting, 
en volgens art. 9 het heffingsjaar aanvangt: met 
1 Jan.; 

dat, waar aldus een nauw verband is gelegd 
tusschen het inkomen volgens den aanslag in 
de Rijksinkomstenbelasting en het verschul
digde schoolgeld, welk verband nader is uit
gewerkt in de bovenbedoelde tabel, met deze 
regeling kennelijk is beoogd om het bedrag van 
het schoolgeld te bepalen naar de uit genoemde 
aanslagen blijkende finantieele draagkracht 
van de schoolgeldp!ichtigen; 

dat nu, waar het schoolgeld wordt gehev<'n 
van Jan. tot Jan., voormelde strekking wordt 
verwezenlijkt, indien grondslag van de heffing 
i s het inkomen volgens den aanslag over het 
bij den aanvang van den heffingstermijn loo
pende, op 1 Mei te voren ingetreden be!astrng
jaar, in dit geval dus over het belastingJaar 
1923/24; 

dat deze rationeele opvatting dient te wor~en 
gevolgd, tenzij de bepalingen der verorderung 
duidelijk anders leeren, wat echter niet het 
geval is; 

dat immers de tekst van art. 3 der ver
oruening "inkomen, "aarover de sch?olg~ld
plichtige in den aanvang van het heffingsiaar 
ia aangeslagen in de Rijksinkomstenbelasting" 
zelfs geen andere opvatting toelaat, omdat, 
neemt-men niet aan dat hieronder te verstaan 
i s de aanslag over het bij den aanvang van het 
heffingsjaar ingetreden belastingjaar, men elk 
houvast aan de bepaling verliest en met even
veel recht zou kunnen staande houden dat i s 
bedoeld de aanslag over het daaraan V?oraf
gaande jaar als die over eenig nog verder m het 
verleden liggend belastingjaar. 

dat toch, wordt met het middel aangenomen, 
dat in den zin der verordening iemand i s aan
geslagen in een belasting op een tijdstip, waarop 
het desbetreffende belastingjaar reeds is Yer
st-reken, dit zal gelden niet enkel voor het op 
dat tijdstip laat lelijk ver!oopen belastingjaar; 

dat dan ook niet beslissend kan zijn, in plaats 
~n het - ~ast!!1gjaar='-va2:;opad~..!!11slag be-
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trekking heeft, de datum waarop de aanslag 
is tot stand gekomen ; 

dat van deze opvatting ook nog een onaan
nemelijk gevolg zou zijn, dat niet voor allo 
schoolgeldplichtigen voor eenzelfde heffings
jaar de aanslag in de Rijksinkomstenbelasting 
over het zelfde belastingjaar ter bepaling van 
hun inkomen zou moeten worden genomen ; 

dat dit verweer afhankelijk zou ziJn van de 
omstandigheid of de aanslag over eenig belas
tingjaar vóór dan wel nà den aanvang van het 
heffingsjaar zou zijn vastgesteld ; 

dat het middel dan ook is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. · (B. S.) 

11 Jiini 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Justitie aan Heeren Com
missarissen der Koningin in de Provinciën, 
betreffende uitvoering Vuurwapenwet 1919. 

Hiernevens heb ik de eer U HoogEdelGe
strenge te doen geworden een afschrift van 
mijn b3schikking van heden tot nadere wijziging 
van mijn beschikking dd. 14 Juli 1919, Afd. 2 A., 
n°. 700, laatstelijk gewijzigd bij beschikking 
van 18 September 1920, 2• Afd. A., n°. 806. 

De in die beschikking bedoelde nadere aan
vulling van model B, kan van beteekenis zijn 
voor een betere beoordeeling van de zending 
vuurwapenen en munitie voor den invoer, 
uitvoer of doorvoer waarvan een consent ·wordt 
gevraagd en tegelijk voor een zoo mogelijk 
snellere afdoening van consent-aanvrage in 
gevallen, dat ter zake mijn oordeel moet worden 
ingewonnen. Veelal immers behoeft tegen 
invoer, uitvoer of doorvoer van jachtartikelen 
geen bezwaar te worden gemaakt, waar ver 
gunning voor ander wapentuig niet zou kunnen 
worden verleend ; uit het antwoord op vraag 
10 van model B, zal steeds naar waarheid 
moeten blijken, of de zending al of niet jachtarti-
kelen of jachtdoeleinden betreft. (B. S.) 

Bijlage. 
'Departement van Justitie. 

2° Afd"eling A. 

N°. 831. 

DE MINISTER VAN JUSTITIE, 
Gezien zijne beschikking van 14 Juli 1919, 

2• Afdeeling A, n°. 700, zooals deze laatstelijk 
werd gewijzigd bij beschikking van 18 Sep
tember 1920, 2• Afdeeling A, n°. 806, in verband 
met de bij Koninklijk Besluit van 15 Juli 1920 
(Staatsblad n°. 608) in het Koninklijk Besluit 
van 11 Juli 1919 (Staatsblad n°. 474) aange
brachte wijziging ; 

Besluit: 
in eerstgenoemde beschikking alsnog de vol

gende wijzigingen aan te brengen : 
In model B wordt achter de tweede vraag 

ingevoegd: ,,(onder meer c.q. welk is het kali
ber; hebben zij een gladden of getrokken loop)". 

Afschrift van deze beschikking zal worden 
geplaatst in de Nederlandsche Staatscourant 
en in het Algemeen Politieblad. 

's-Gravenhage, den 11 Juni 1925. 
De Minister voornoemd 

Namens den Minister, 
De Secretaris-Generaal, VAN BLOM. 

1 12 Jun·i 1925. BESCIDKKING van den Hoogen 
Raad. 

Een bezwaar, gegrond op het niet bindend 
zijn van de gemeentelijke verordening, 
welke bij het opleggen van den aanslag 
is toegepast, richt zich tegen den aanslag 
en meer in het bijzonder tegen de wettig
heid van den aanslag. Terecht heeft de 
rechter zich ten deze onbevoegd verklaard. 
Dat het geopperde bezwaar mede omvat 
de vraag omtrent de geldigheid van het 
op den aanslag berustende dwangbevel, 
doet hieraan niet af. 

Anders Concl. Proc.-Gen. 
N.B. Deze beslissing is gelijk aan die 

gegeven bij arrest H. R. 27 Februari 1924, 
N. J. 1924 blz. 289, doch; naar aanleiding 
van de tegen 's Hofs uitspraak aange
voerde grieven, veel uitvoeriger gemoti
veerd . 

[Zie voorts over de vraag of het onder
havige schoolgeld een belasting is: Concl. 
Proc. -Gen. en tweede en derde cassatie
middel. ] 

(Gem.wet art. 238, Wet Inv. Rijks dir. 
bel. art. l 5.) 

Mrs. Bo~ch, Segers, Jhr. Feith, Kosters en Ort. 

Dr. Ph. B. Libourel, notaris en advocaat, 
wonende te Delft, eLcher tot cassatie van een 
arrest van het Hof te 's -Gravenhage, den 24eten 
November 1924 tusschen partijen gewezen, 
advocaat Jhr. Mr. F. J. M. van Nispen tot 
Sevenaer, gepleit door Mr. Ph. B. Libourel, 

tegen: 
Dr. A. A. Küller, in hoedanigheid van Ont
vanger der gemeente Delft, wonende te Delft, 
verweerder, advocaat Mr. J . van Kuyk. 

Conclusie van den Procureur-Generaal Mr 
Noyon. 

De e ischer in cassatie heeft verzet gedaan 
te~en een dwanghevel tot beta,ling van school
geld, door den verweerder als ontvanger der 
gemeente Delft, t egen hem uitgevaardigd en 
zich daarbij beroepen op de onwettigheid der 
verordening waarop de heffing berust, maar de 
Rechtbank te 's -Gravenhage heeft zich op 
grond van de bepaling van art. 15 der Wet van 
22 April 1845, S. 22, betreffende de invordering 
van rijksbelastingen, welke op gemeentelijke 
belastingen is toepasselijk verklaard bij art . 
260 der Gemeentewet, onbevoegd verklaard 
tot kennisneming van de zaak, en haar vonnis 
is bevestigd bij het arrest waarvan beroep, 
dat in overeenstemming is met het arrest van 
den Hoogen Raad van 27 Februari 1924, blz. 
11154, N. J. 1924-, blz. 289. 

Artikel 15 ontzegt aan den burgerlijken rech
ter de beslissing over de wettigheid van den 
aanslag. De Hooge Raad besliste nu dat bij 
de wet van 1845 onderscheiden wordt tusschen 
bezwaren tegen den aanslag zelf en bezwaren 
tegen de invordering van den aanslag en in 
artikel 15 tweede lid de eerstgenoemde aan de 
kennisneming van den burgerlijken rechter 
onttrekt ; dat nu een bezwaar, gegrond op het 
niet verbindend zijn van de gemeentelijke 
verordening, die bij het opleggen van den aanslag 
is toegepast, zich richt tegen den aanslag en 
meer in het bijzonder tegen zijne wettigheid ; 
dat immers het opkomen tegen de wettigheid 
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der verordening niet is te scheiden van het 
op komen tegen de t oepassing van de verorde
ning op den aangeslagene, omdat de onver 
bindbaarheid der verordening slechts is de 
grond waarop de aangeslagen e zich richt tegen 
den met toepassing van de verordening opge
legden aanslag. 

Deze opvatting van den Hoogen Raad en de 
toepassing in het onderhavige geval worden 
nu bestreden met het eerste cassatiemiddel : 

Schending en verkeerde t oepassing van art . 
15 van de Wet van 22 Mei 1845, S. 22, op de in
vordering van 's Rijks directe b3lastingen , 
van art. 238, 240, 260 Gemeentewet, art . 22 
de r H . O.wet, art. 2 R. 0. en art. 154 Grond
wet, door te beslis,en "dat het o~komen tegen 
de wettigheid van een (;emeentchjke belasting
verordening niet te scheiden is van het opkomen 
tegen de toepassing van die verordening op 
den aangeslagene, omdat de onverbindbaarheid 
der verordening slechts is de grond, waarop 
de aangeslagene zich richt tegen den met toe
passing der vernrdening opgelegden aanslag," 
en zulks op gronden dat : 

1. het opkomen tegen de wettigheid van 
een gemeentelijke belastingverordening zeer wel 
t e Rcheiden is en wijl het in wezen geheel iets 
a nders is, gescheiden moet worden van het op
ko men tegen de toepassing van die verordening 
op den aangeslagene, daar de onverbindbaar 
heid der verordening niet is de grond waarop 
de aangcslagene zich richt tegen den aanslag, 
wordende principieel opgekomen tegen de 
wet t igheid der verordening en brengende de 
onverbindbaarheid van deze laatste slechts 
mede dat de aanslag werkeloos is . 

2. dat in het wezen niet is opgekomen t egen 
den aanslag, doch tegen het dwangbevE'l en een 
dwangbevel steunende op eene onwettige ver 
ordenmg geenerlei effect kan sorteeren. 

3. dat een onwettige gemeent-everordening 
geen belasting of belastingplicht kan te voor
schijn roepen en er dus geen sprake kan zijn 
va n t oepassing van art. 15 der Wet van 22 Mei 
1845, S. 22, op de invordering van 's Rij ks 
directe belastingen, bij art. 260 der Gemeente
wet op de invordering voor plaatselijke belas 
tin~en toepasselijk verk laard, omdat deze 
artikelen a lleen slaan op wettig bestaande 
belastingen en niet t oepasselijk kunnen zijn 
als niet eerst vaststaat, dat er van een wettig 
bestaande belasting de rede is, hetgeen hiE'r 
juist niet het geval i&. 

De str ekking van het genoemde arrest is 
dat, indien de wett igheid der belast ingverorde
ning bestreden wordt, daarmede ook de onwet
tigheid van den aanslag wordt beweerd. In 
het algemeen is het zeker waar dat de wettig
heid van eenen aanslag ook beheerscht wordt 
door de wettigheid van de verordening waarop 
zij berust , maar het komt hier aan op cle beant
woording van de vraag, wat de wet van 1845 
onder wettigheid van den aansla~ verstaat , of 
zi_j daaraan de algemeene beteekem~ hecht die de 
H ooge Raad er aan toekent dan we! ze zoo 
opvàt dat alleen de rede is van juiste toepassing 
van de belastingbepaling. N u is door den 
eischer gewezen op de toelichtmg die de Regee
ring aan de bepaling van artikel 15 gegeven 
heeft, waarvoor ik gemakshalve verwijs naar 
W . no. 575 . 

De Regeering ZE'ide daarbij dat op de be-

zwaarschriften tegen de hoegrootheid van den 
aanslag en de toepasselijkheid van de bepalingen 
der belastingwet ten door Gedeputeerde Staten 
der provincie uitspraak wordt gedaan . De 
wettigheid van den aanslag wordt hier dus 
beperkt tot de overeenstemming van den 
aanslag met de wettelijke bepa.Jingen die zijne 
r echt matigheid beheerschen ; van eene beoor
deeling van de verbindbaarheid der belasting
wet is daarbij niet de rede. En de oorzaak 
daarvan is niet te zoeken in het beginsel van 
onschendbaarheid der wet , want dat beginsel 
was in 1845 nog niet in de Grondwet geschreven. 
DP eischer wijst er met een beroep op Buys, 
Grondwet II, blz. 663 op, dat dientengevolge 
de bevoegdheid tot het t er zijde leggen van de 
wet als strijdig met de Grondwet den rechter 
niet was ontzegd. Bij de wet van 184.5 is hem 
die bevoegdheid ook niet ontnomen, zoodat 
waar niet sprake is van r ichtige toepassing 
van de wet op den aanslag, maar van onwettig
heid van de belastingbepaling, n iet de admini
stratieve maar de burgerl ijke r echter tot be
oordeeling is geroepen. 

Nu kan aan cle wet van 1845 alleen door de 
toepasselijkverklaring op zaken van ·gemeen
t elijke belastingen m et eene gewijzigde betee 
kenis gegeven zijn. Daarnit vloeit voort da-t 
in zaken van zoodani$e belasting<"n wel de 
baoordeeling van de r1chtige t oepassing van 
de ve"rordening, maar ni et die -van de wet t ig 
heid van deze aan de bevoegdheid van den 
burgerlijken r echter is onttrokken. 

Dat, dit niet meer het gE>val is in zaken van 
r ijksbelastingwetten volgt niet uit de wet van 
1845, maar uit de onschendbaarheicl der wet ten 
krachtens welke die geheven worden. 

Het middel komt mij dus in zijn eerste 
onderdeel gegrond voor. 

Dat is niet het geval met het t,weede onder 
de<'I, omdat dit berust op eene onjuiste onder 
scheiding tusschen opkomen tegen den aan~lag 
en opkomen t egen het dwangbevel; a rtikel 15 
der wet van l 845 spreekt immers juist vaµ 
verzet tegen de tenuitvoer legging van het 
dwangbevel. 

In het derde onderdeel wordt miskend het feit, 
dat de belastingplicht ontstaat uit eene formeel 
wettige verordening en blijft bestaan zoolang 
die niet vernietigd of onverbindbaar verklaard 
is. 

Het t weede cassatiemiddel i~ : Rchending en 
verkeerde toepassing van art. 59 Rv., art.20 
R. 0., art. 162 Grondwet, door niet te over 
wegen en te beslissen over de daadzaak van 
het rechtspunt waarvan de beslissing aan het 
H of was gevraagd, daar t och het H of heeft 
overwogen : ,,dat appellant /thans eischer) heeft 
aangevoerd dat de Rechtbank geen grond had 
om aan t e nemen dat het hier gold eeb. invorde
r ing, welke ingevolge art. 238 der Gemeentewet 
voor een plaatselijke belasting word t gehouden, 
aangezien ten processe niet was gesteld, dat 
het bedoelde school9eld van Delft op een 
kohier was gebracht, ' t erwijl door appellant 
iets gan~cb anders was aangevoerd , n .l. dat 
art. 15 der Wet van 22 Mei 1845, S. 22, niet 
toepasselijk is op alle pla-atselijke belastingen, 
doch alleen op die welke op kohier zijn gebracht , 
waarvan ten deze in eersten aanlE>g niet geble
ken was. 

D it middel kan niet tot cassatie leiden, omdat 
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het met de bewering dat over eene andere dan 
de geopperde grief en niet over deze cene 
beslissing is gegeven, in strijd komt met het
geen omtrent de grieven, tegen het vonnis in 
eersten aanleg aangevoerd, feitelijk is beelist. 

Als derde caEsatiemiddel is voorgedragen : 
Schending on verkeerde toepassing van de 
artt. 141, 156 en 348 Rv., art. 14 en 15 van de 
Wet van 22 Mei 1845, S. 22, op de invordering 
van 's Rijks directe belaetingen, van art. 238, 
240 en 26ü Gem eentewet en art. 22 der H . O.wet, 
art. 2 R. 0 . en art,. 154 Grondwet, door te be
slissen dat de Rechtbank uit het ten proces e 
aan~evo rde kon afleiden, dat het een ten 
kohiere gebrachte aanslag in een plaatselijke 
belasting betrof, terwijl niet is beslist, dat de 
Rechtbank zulks inderdaad uit het ten processe 
aangevoerde heeft afgeleid (hetgeen de Recht
bank ook niet heeft gedaan), en door te beslis 
sen dat, waar het een vraag van competentie , 
bet.reft, door het Hof niet behoefde t e worden 
onderzocht of de Rechtbank, ook zonder dat 
het aanslagbillet waA- overgelegd, uit het ten 
processe aangevoerde kon afleiden, dat het 
hier een ten kohiere gebrachte aanslag betrof 
(zijnde voor zooveel noodig het bedrag der als 
belasting gevorderde gelden met de kosten 
in eersten aanleg op 16 April 1924 en de ko. ten 
van het hooger beroep op 11 Februari 1925 
in handen van den Gemeente-ontvanger te 
Delft ~econsigneerd.) 

Wat m dit middel wordt g'lstcld, is in zooverre 
juist, dat in het vonnis der Rechtbank niet 
eene uitdrukkelijke beantwoording van de vraag 
of het hier eenen ten kohiere gebrachten aan
slag geldt, wordt aangetroffen, maar de beslis
sing van het Hof betreft de in appèl aange
vo?rde grief dat de Rechtbank geenen grond 
had aan te nemen da-t het hier gold 00110 in
vordering welke ingevolge artikel 238 der 
Gemecnt-0wet voor eene plaatselijke belasting 
wordt gehouden, aangezien niet was gesteld, 
dat het schoolgeld op eenig kohier was gebracht. 
Deze grief was blijkbaar hierte~en gericht, dat 
de Rechtbank zonder het mtdrukkelijk te 
zeggen feitelijk had aangenomen, dat er eene 
ten kohiere gebrachte belasting is, en de be
slissing van het Hof is dat het bestaan van een 
kohier is aangenomen; nu wordt wel min juist 
van eene overweging van de Rechtbank gespro
ken maar het feitelijk beslissen op grond van 
het bestaan van een kohier is bedoeld ; in zoo
verre ontbreekt aan het middel zijn feitelijke 
grondslag. Voorts beslist het Hof m.i . terecht 
dat, nu alleen over de competentie te beslissen 
is, de beantwoording van verdere vragen, met 
name clie betreffende het bewijs van het be
staan vancenen ten kohiere gebrachten aanslag, 
overtollig is. 

Wegens de gegrondheid van het eer~te onder
der>l van het ePrste middel, concludeer ik dat 
de Hooge Raad het arrest, waarvan beroep, zal 
vernietigen, de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage bevoegd zal verklaren tot kennisneming 
van de vordering, on de zaak verwijzen naar 
het Hof te 's-Gra.venhage ter behandeling en 
beslissing op het bestaande hoogere beroep_ met 
inachtneming van het door den Hoogen ~aad 
te wijzen arrest en met veroordeeling van den 
verweerder in de hoedanigheid waarin hij is 
opgetreden in de kosten van het beroep in 
cassatie. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. nat, voor zooveel thans van helang, uit 

het bestreden arrest en het daarin voor wat de 
feiten hetreft, overgenomene uit het vonnis 
dPr .Arr.-Rechtbauk te 's Gravenhage van 20 
Maart 1924 blijkt : 

dat Libourel bij inleidende dagvaarding heeft 
gesteld. dat bij exploit van den deurwaarder, 
bedoeld bij artikel 261 der wet van 29 Juni 
1851, S. 85, den 13don September l 923 aan hem 
is beteekend een dwangbevel, den lsten Sep
tember 1923 door Küller in zijne hoedanigheid 
van ontvanger der gempente Delft, tegen hem 
uitgevaardigd ; 

dat dit dwangbevel ten doel heeft de invorde
ring eener som van f 543.- voor zijnen aanslag 
in het schoolgeld der gemeente Delft over het 
dienstjaar 1922 wegens het bezoeken door twee 
zijner kinderen als leerlingen van het gemeente
liJk gymnasium ; 

da.t echt.er de gemeentelijke verordening op 
grond waarvan de aanslag is opgelegd, voor het 
tijdvak waarover de aanslag loopt, verbindende 
kracht mist, zulks op nader in de dagvaarding 
ontwikkelde gronden ; 

dat hij mitsdien verzet h cft gedaan en heeft 
gevorderd, dat de Rechtbank hem verklare 
goed opposant tegen voormeld dwangbevel 
en dit buiten werking zal stellen ; 

0. dat na bestrijding door de wederpartij, 
de Rechtbank zich onbevo gd hePft verklaard 
van de zaak kennis te nemen en Libourel in 
hooger beroep tegen deze beslissing in hoofd
zaak heeft aangevoerd, dat de Rechtbank 
die de ingestelde vordering heeft beschouwd 
als een opkomen tegen de wettigheid van zijnen 
aanslag in het schoolgeld heeft voorbijgezien, 
dat hij 1.ich heeft gericht, tegen de wettigheid 
van de verordening krachtens welke die aanslag 
is geschied, zoodat voor onbevoegdverklaring 
geen grond aanwezig is ; 

dat het Hof hieromtrent heeft overwogen, 
dat het opkomen tegen de wettigheid van eene 
belastingverordening als de onderhavige niet 
te scheiden is van het opkomen tegen de toe
passing van die verordening op den aan geslagene, 
omdat de onverbindbaarheid der verordening 
slechts is de grond, waarop de aangeslagene 
zich richt tegen den met toepassing der verorde
ning op~elegden aanslag ; 

dat Libourel verder in hooger beroep heeft 
aangevoerd, dat de Rechtbank geen grond 
had aan te nemen, dat het hier gold eene invor
dering, welke ingevolge artikel 238 der Gemeen
wet voor eene plaatselijke belasting wordt ge
houden, aangezien ten processe niet was 
gesteld, dat het bedoelde schoolgeld van Delft 
op een kohier was gebracht; 

dat het Hof hieromtrent heeft overwogen, 
dat uit het aanslagbiljet volgt, ,,dat de onder
havige aanslag wel degelijk op een kohier is 
gebracht, zoodat de overweging van de Recht-. 
bank, waartegen hier bezwaar gemaakt wordt, 
juist blijkt, en, waar het hier een vraag van 
competentie betreft, niet verder behoeft te 
worden onderzocht of de Rechtbank, ook zonder 
dat het, biljet was overgelegd, uit het ten pro
cesse aangevoerde kon afleiden, dat het hier 
een ten kohiere gebrachte aanslag betrof ;" 

op welke gronden het Hof het vonnis der 
Rechtbank heeft bekrachtigd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middelen 
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van cassatie zijn voorgesteld: Zie Concl. Proc.
Gen.; 

O. ten aanzien van het eerste middel in zijne 
algemeenheid : 

dat de wet van 22 Mei 1845, S. 22, op de 
invordering van 's Rijks directe belastingen, 
onderscheidt de bezwaren tegen den aanslag 
zelf en die tegen de invordering van den aarnlag 
en in artikel 15, lid 2, eerstgenoemde bezwaren 
aan de kennisneming van den burgerlijken 
rechter onttrekt, omdat de beslissing daarvan 
aan bijzonder daartoe aangewezen organen 
is opgedragen ; 

dat nu een bezwaar gegrond op het niet 
bindend zijn van de gemeentelijke verordening, 
welke bij het opleggen van den aanslag is toe
gepast, zich richt tegen den aanslag en m eer 
in het bijzonder tegen de wettigheid van den 
aanslag; 

dat immers, gelijk het Hof terecht heeft 
overwogen, het opkomen t egen de wettigheid 
van de verordening niet t e scheiden is van het 
opkomen tegen de toepassing van de verorde
ning op den aangeslagene, omdat de onverbind
baarheid der verordening toch slec!J.ts is de 
grond, waarop de aangeslagene zich richt 
tegen den met toepassing der verordening op
gelegden aanslag ; 

dat hiertegenover door den eischer in cassatie 
een beroep op de geschiedenis der wet van 1845 
wordt gedaan, waaruit volgens hem zou blijken, 
dat wèl bezwaren der aan~eslagenen nopens de 
toepassing van de bepalingen der belasting
wetten bij de administratie behooren, doch 
vragen omtrent de verbindbaarheid dier bepa
lingen zelf langs den weg van verzet ter kennis . 
van den gewonen rechter moet en worden ge
bracht; 

dat een en ander echter onjuist is ; 
dat toch krachtens de belastingwetgeving, 

die vóór de wet van 1845 in zake de invordering 
van 's Rijks directe belastingen hier te lande 
gold, de bevoegdheid tot kennisneming van de 
bezwaren der aangeslagenen enkel aan de 
Administratie, niet ook aan den gewonen 
rechter, was toegekend ; 
· dat hierin verandering werd gebracht door 

artikel 15 der wet van 1845, in de toelichting 
waarvan het heet, dat op de bezwaarschriften 
der belastingschuldigen t egen de hoegrootheid 
der aanslagen en de toepasselijkheid van de 
bepalingen der belastingwetten door Gedepu
teerde Staten der provincie uitspraak wordt 
gedaan; dat de invordering geschiedt bij parat,e 
executie, bij dwangbevel door den ontvanger 
uitgevaardigd en door de Kantonrecht.ers 
executoir verklaard, en de onregelmatigheden 
welke de executie vervolgens in hare vormen 
mocht opleveren, behooren tot de kennisneming 
van den gewonen rechter ; 

dat nu wel in deze toelichting vragen omtrent 
de verbindbaarheid der belastingwetten niet 
uitdrukkelijk tot de kennisneming der Gede
puteerde Staten zijn gebracht, doch het stelsel 
der wet_ kennelijk dit is : dat vragen omtrent 
de verschulcligdheid der belasting, op welken 
grond ook rijzende, evenals vroeger, bij de 
administratie behooren, terwijl de hier voor het 
eerst aan den gewonen rechter toegekende taak 
zich beperkt tot de kennisneming van later 
opkomende q uaesties van anderen aard, immers 
van vragen, welke vervolgens omtrent de vor. 

men de, executie zich mochten voordoen; 
dat verder nog door den eischer tot ca satie 

is aangevoerd, dat vóórdat in 1848 de r egel : 
"De wetten zijn onschendbaar" in de Grondwet 
werd opgenomen, de r echter bevoegd was de 
wet aa,n de Grondwet te toetsen; 

dat echter - daargelaten, dat hieromtrent 
geenszins verschil van gevoelen was uitgesloten, 
en daargelaten, of in het algemeen het toetsings
recht, zoo het bestond, niet ook toekwam aan 
administratieve colleges, met rechtspraak be
last - in ieder geval de aangevoerde omstandig
heid tegenover de beperkte taak, die, gelijk 
gezegd, de wet t en deze aan den gewonen rech
t er heeft willen opdragen, niet s kan af
doen; 

d at t en slotte nog een b eroe p is gedaan op 
den invloed, t er zake uitgeoefend door eene 
Fransche wet op de Financii'n van 15 Mei 
1818, krachtens welke onverschuldigd betaalde 
belasting gedurende drie jaren bij den gewonen 
r echter kon worden teruggevorderd ; 

dat echter van zoodanigen invloed op ons 
r echt niet s blijkt ; 

dat voorts eene vooniening als even bedoeld 
in de hier te lande executoir verklaarde Fran
sche wetgeving op dit stuk, die goeddeels tot 
1845 in Nederland heeft gegolden, niet voor
kwam, en bovendien in gezegde Fransche wet 
geen sprake was van eene, op een verzet tegen 
een dwangbevel steunende vordering, gelijk 
de eischer in dit proces heeft ingesteld ; 

0. alsnu nader omtrent de onderdeelen van 
het middel: 

dat h~j , die de verbindbaarheid der verorde 
ning, waarop de aanslag rust, bestrijdt, en des 
wege de onverschuldigdheid der belasting, 
waarvoor hij is aangeslagen, staande houdt, 
weliswaar als grond voor zijn bezwaar de 
ongeldigheid der verordening aanvoert, doch 
metterdaad zijn bezwaar t egen de wettigheid 
van den aanslag richt, zoodat hij zich ter zake 
tot het daarvoor aangewezen staatsorgaan moet 
wenden, zonder dat de omstandigheid, dat 
het bezwaar de vraag omtrent de gelcligheid van 
het, op den aanslag berustend dwangbevel mede 
omvat, hieraan iets afdoet; 

dat derhalve de eerste twee onderdeelen van 
het middel, in verband met het voorgaande, 
onaannemelijk zijn, terwijl het derde reeds daar
om niet kan opgaan, omdat, waar, gelijk boven 
werd overwogen, de rechter zich op grond van 
artikel 15 voornoemd terecht onbevoegd ver
klaarde om kennis te nemen van den aanslag, 
hij zich ook daarom had te onthouden van een 
onderzoek, of de aanslag op eene wettige ver
ordening berust ; 

0 _ ten aanzien van het tweede middel : 
dat dit feitelijken grondslag mist, omdat, 

hetgeen volgens het middel door den eischer 
in hooger beroep zou zijn aangevoerd, niet in 
het bestreden arrest wordt aangetroffen ; 

0. dat ook het derde middel niet t,ot cassatie 
kan leiden, omdat- het zich niet richt tegen de 
t er zake genomen beslissing van het Hof, dat 
blijkens het aanslagbiljet de onderhavige aan 
&lag op het kohier is gebracht, maar enkel tegen 
eene daarbij ten overvloede gegeven beschou
wing omtrent de overbodigheid van een ge -
vraagd nader onderzoek betreffende de bewezen
verklaring van dit punt in eersten aanleg ; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 
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12 Juni 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Ten onrechte heeft het Hof, voor de 

ontvankelijkheid van een vordering tegen 
een ontzet lid, gevorderd de vermelding 
in de dagvaarding van het tijdstip van de 
inschrijving der ontzetting. 

Bij ontzetting moet het tijdstip, waarop 
het besluit daartoe is genomen, worden 
vermeld. Overigens vloeit uit de voor
laatste al. van art. 11 voort, dat ook de 
inschrijving van het besluit tot ontzetting 
op den dag, waarop het wordt genomen, 
zal plaats vinden. 

(Wet Coöp. Ver. artt. 11 en 15.) 

Mrs. Bosch, Savelberg, Kosters, Ort, Taverne. 

De Coöperatieve Vereeniging Coöperatieve 
Zuivelfabnek De Volharding, gevestigd te 
St. Nicolaasga, eischeres tot cassatie van een 
op 1 October 1924 door het Hof te Leeuwarden 
tusschen partijen gewezen arrest, advocaat 
Mr. R. V. Bakker, gepleit door Mr. J. van Kuyk, 

tegen: 
M. de Winter, koopman, wonende te Scheen 
bij Joure, verweerder, advocaat Mr. P. Wessels, 
gepleit door Mr. M. Koopmans. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Tak. 

Bij inleidende dagvaarding betoogde de 
eischeresse van thans, dat bij besluit harer 
ledenvergadering van 20 Mei 1922, met inacht
neming van de desbetreffende statutaire bepa
lingen, verweerder, die een harer leden was, 
is ontzet uit zijn lidmaatschap en deze ont
zetting werd rngeschreven in een register 

· overeenkomstig artikel 11 der Wet op de Coö
peratieve Vereenigingen van 17 November 
1876, s. 227. 

Een ontzet lid nu is volgens de statuten ver
plicht op eerste schriftelijke vordering zooveel 
maal honderd gulden te voldoen als het gemid
delde getal der door hem gemolken koeien 
bedraagt, weshalve, toen hij dat bedrag niet 
vrijwillig voldeed, hij in rechten werd aange
sproken tot,betaling vl!-n f 2200 met de wette
lijke interessen dier som. 

Hij verweerde zich met te zeggen, dat wel 
is gesteld, dat zijne ontzetting werd ingeschre
ven, doch dat verzuimd werd aan te geven, 
dat die inschrijving plaats vond overeenkomstig 
n°. 3 van artikel 11 van voornoemde wet door 
vermelding van het tij_dstip der ontzettin~, 
waardoor de dagvaarding een noodzakelijk 
feitelijk positum missen zou. 

Het Hof te Leeuwarden gaf hem gelijk in 
zijn arrest van 1 October jl. en wees den eisch 
af, waarom deze beslissing met het navolgend 
cassatiemiddel wordt bestreden : ,,Schending, 
immers verkeerde toepassing van de artikelen 
11 en 15 van de Wet tot regeling van Coöpera
tieve Vereenigingen van 17 November 1876, 
S. 227, door eischeresse tot cassatie niet -ont
vankelijk te verklaren tegen verweerder, 
strekkende tot betaling van een bedrag van 
f 2200, op grond dat hij uit het lidmaatschap 
van eischeresse was ontzet, zulks op den on
juisten grond, dat eischeresse, die bij hare 
inleidende da$vaarding heeft gesteld dat ver
weerder, die hd was van de eischende vereeni-

1925. 

ging, bij besluit der ledenvergadering dezer 
vereeniging van 20 Mei 1922 met inachtneming 
van de desbetreffende statutaire bepalingen 
uit dat lidmaatschap was ontzet, en dat deze 
ontzetting is ingeschreven in het register van 
de eischende vereeni~ing, bedoeld in art. 11 der 
Wet op de Coöperatieve Vereenigingen van 17 
November 1876, S. 227, niet heeft gesteld 
hetgeen zij had moeten stellen, dat deze in
schrijving geschiedde met inachtneming van 
het bij n°. 3 van dat artikel 11 bepaalde, het
welk het Hof ten onrechte aldus leest, alsof 
aldaar met het tijdstip der ontzetting bedoeld 
zou zijn het tijdstip van de inschriJving der 
ontzetting." 

Feitelijken grondslag zoekt deze grief in 
's Hofs navolgende overweging : ,,dat geïnti
meerde bij repliek heeft aangevoerd - wat 
door appellant is bestreden - dat hij gesteld 
zou hebben, dat de inschrijving der ontzetting 
heeft plaats gehad overeenkomstig de voor
schriften van artikel 11 der Wet op de Coöpe
ratieve Vereenigingen en copielijk heeft gepro
duceerd uit haar voormeld register de den 
appellant betreffende inschrijving, die even
wel, naar 's Hofs oordeel, wel den datum van 
het besluit tot ontzetting, maar niet dien van 
de ontzetting, immers dien der inschrijving 
bevat." 

Het onderwerpelijk arrest is een gevolg met 
verdere strekking van 's Hofs uitspraak van 
14 Juni 1922, W. 10929, welke door Uwen Raad 
op 11 Mei 1923, W. 11092, N. J. 1923, 912, werd 
goedgekeurd. 

Veel hangt in dezen af van de wijze, waarop, 
's Hofs beslissing moet worden gelezen. Ik' 

ersta haar aldus, dat het voor het ontvangen 
der vordering, d. i. ter bereiking van het ver
langd rechtsgevolg, de vermelding in de dag
vaarding eischt van den datum van inschrijving 
der ontzetting van het lidmaatschap volgens 
het register voorgeschreven in artikel 11 der 
Wet op de Coöperatieve Vereenigingen. 

Ik kan dit uit die wet niet halen. In artikel 
15 schrijft zij voor de inschrijving der ontzet
ting, d. i. van het feit, van het ontzetten, uit 
het lidmaatschap, met inachtneming van het 
bij n°. 3 van artikel 11 bepaalde. Nu spreekt 
laatstgemeld voorschrift enkel van het tijdstip 
van ontzetting en hiermede kan niet anders 
bedoeld zijn dan de dagteekening van het 
besluit van ontzetting. 

Wat het Hof dus wenscht gaat, dunkt mij, 
boven de wet uit, daar de datum van inschriJ
ving bij betwisting door alle middelen rechtens 
kan worden bewezen. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging van · 
het bestreden arrest en terugwijzing der zaak 
naar het Hof te Leeuwarden, ten einde haar 
met inachtneming van 's Hoogen Raads te 
geven beslissing verder te berechten en af te 
doen. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest, voor zooveel 

thans van belang, blijkt : 
dat de eischeres tot cassatie, hierna te noe

men "de Vereeniging", de verweerder, de Win
ter, voor de Arr.-Rechtbank te Heerenveen 
heeft gedagvaard stellende, dat bij besluit der 
ledenvergadering van "de Vereeniging" van 
20 Mei 1922, met inachtneming van de desbe-

30 
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treffende statutaire bepalingen, de Winter uit 
het lidmaatschap van deze vereeniging is 
ontzet, en deze ontzetting is ingeschreven in 
het register der vereeniging, bedoeld in artikel 11 
der wet op de Coöperatieve Vereenigingen van 
17 November 1876, S. 227 ; voorts dat de 
Winter deswege, in voege als daarbij nader 
is aangegeven, aan de Vereeniging is schuldig 
geworden f 2200.- en op deze gronden diens 
veroordeeling heeft gevorderd om haar dit 
bedrag te betalen ; , 

dat de Winter deze vordering bestreed, 
onder meer o_p grond dat wèl is gesteld dat de 
ontzetting is mgeschreven in het register, doch 
dat artikel 15 der wet op de Coöperatieve Ver
eenigingen zegt, dat ontzetting geen gevolg 
heeft vóór inschrijving in het biJ a rtikel 11 
bedoelde register "met inachtneming van het 
bij n°. 3 v~n dat artikel bepaalde", waar wordt 
gedoeld op het tijdstip der ontzetting ; dat hij 
ontkent dat dat tijdstip op het register is 
aangeteekend en dit ook had moeten zijn 
gesteld; 

dat de R echtbank bij vonnis van 23 Mei 
1923 dit verweer verwierp, de eischeres in 
hare vordering ontvankelijk verklaarde en die 
toewees; 

dat de Winter t egen dit vonnis in hooger 
beroep kwam, als grief aanvoerende, dat de 
Rechtbank ten onrechte niet is meegegaan met 
zijn voormeld exceptief verweer ; 

dat het Hof - na te hebben vooropgesteld 
dat "de Vereeniging" copielijk uit haar register 
heeft overgelegd de den appellan t betreffende 
inschrijving, die ,evenwel, naar 's Hofs oordeel, 
wèl den datum van het besluit tot ontzetting, 
maar niet dien van de ontzetting, immers dien 
der inschrijving, bevat, verder overwoo~ : 

"dat, t erwiil de Coöpera tiewet in r. rt1kel 15 
voor haar intreden van e.enig gevolg ,0 an eene 
ontzetting uit het, lidmaatschap als de onder
havige, vordert niet slechts hare inscbr:iving 
in het bij artikel 11 dier wet bedoelde re~ister, 
zonder meer, maar ook dat deze inschrijving 
geschiede "met inachtneming van het bij n°. 3 
van dat artikel (11) bepaalde", van dit laatste 
uit de introductieve dagvaarding . niet 
blijkt; . 

"dat deze dagvaarding derhalve een voor 
deze vordering, die strekt om een gevolg der 
ontzetting geldend te maken, noodzakelijk 
feitelijk pos1tum mist , zoodat de R P.chtbank 
ten onrechte de geïntimeerde in hare oorspron
kelijke vordering heeft ontvangen;" 

waarop het Hof het vonnis heeft vemieti~d 
en de "Vereeniging" alsnog niet -ontvankelijk 
heeft verklaard in hare oorspronkelijke vorde-
riq ; . 

O. dat tegen deze beslissing als middel van 
cassatie is aangevoerd: zie Concl. Adv. -Gen. 

0 . hieromtrent : 
dat de H ooge R aad 's H ofs beslissing àldus 

verstaat , dat met de woorden "het tijdstip 
van . . . ontzetting uit het lidmaatschap der 
Vereeniging", in n°. 3 van artikel 11 der meer
genoemde wet , wordt aangeduid het tijdstip 
van de inschtjjving van het besluit der ont
zetting in het bij dat artikel bedoelde register, 
zoodat, waar naar artikel 15 zoodanige inschrij
ving wordt vereischt voor het intreden van 
eemg rechtsgevol~ van deze ontzetting, voor 
de ontvankelijkheid der vordering noodig was 

de vermelding in de dagvaarding dat die in
schrijving had plaa ts gehad, en zulks niet was 
geschied; 

dat deze opvatting terecht bij het middel 
wordt bestreden ; 

dat immers uit het verband der artikelen 11, 
12, 13 en 15 der wet volgt, dat artikel 11 n°. 3, 
bepalende dat het register zal behelzen, het 
tijdstip van de toetreding t ot en de uittreding 
of ontzetting uit het lidmaatschap, voor deze 
drie gevallen een voorschrift bevat van geheel 
gelijke strekking en wel in dien zin, dat bij 
toetreding en uittreding het tijdstip wordt in
geschreven waarop onderscheidenlijk overeen
komstig de artikelen 12 en 13 de gedagteekende 
onderteekening van t oetreding of opzegging 
plaats heeft, en b ij ont zetting, h e t tijdstip 
w::tarop het besluit daartoe is genomen ; 

dat de wet bij de artikelen 12 en 13 het tijd
stip van t oetreding en opzegging, dat is : van 
het besluit van het lid daartoe, laat samen
vallen met de gedagteekende onderteekening 
van dat lid, welk tijdstip het register ingevolge 
n°. 3 van artikel 11 zal behelzen, doch, waar het 
feit van "ontzetting" bedoeld bij artikel 15, 
medebrengt dat van een zoodanig besluit of 
handeling van het ontzette lid geen sprake 
kan zijn, het besluit tot de ontzetting met het 
tijdstip van dat besluit, daarvoor kenlijk in 
de plaats treedt ; 

dat de wet dan ook niet voorschrijft dat de 
inschrijving van een dagteekening zal zijn voor
zien, doch overigens uit de voorlaatste alinea 
van a rtikel 11 voortvloeit , dat ook de inschrij
ving van het besluit tot ontzetting op den dag 
waarop het wordt genomen, zal plaats vinden ; 

dat derhalve het middel is gegrond ; 
Vernietigt , voorzoover daartegen het beroep 

in carsatie is géricht, het arrest door het Hof 
te Leeuwarden op 1 October 1924 t usschen 
partij en gewezen ; 

R echtdoende krachtens artikel 105 R. O. : 
Bekrachtigt het voormeld vonnis der Recht

bank voor zoover de eischeresse op den in dit 
arrest behandelden grond in hare oorspronke
lijke vordering ontvankelijk is verklaard ; 

Verwijst de zaak naar het Hof te Leeuwarden, 
t en einde haar in zoover, met inach tneming 
van 's R aads uitspraak, op het best aande hoo
ger beroep verder te behandelen en t e beslissen. 

(N. J.) 

13 Juni 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklij k besluit van 13 Maart 1919 
(Staatsblad n°. 107) tot uitvoering van 
a rtikel 243 der Invaliditeitswet, zooals 
dat beslui t is gewijzigd bij Koninklijk 
l)eslui t van 24 Mei 1921 (S taatsblaá 
n°. 737). S. 231. 

Wu WILlrELl\UNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid , H andel en Nijverheid van 8 Juni 1925, 
n°. 1576, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Gezien a.rtikel 243 der Invaliditeitswet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met wij ziging van Ons besluit va,n 13 Maart-
1919 (Staatsblad n°. 107), gewijzigd bij dat 
van 24 Mei 1921 (Staatsblad n°. 737) ; 

I. het model der rentekaart vast t e stellen 
overeenkomstig het bij dit besluit gevoegde, 
formulier A ; 



467 13 JUNI. 1925 

II. het model van een los inlegvel ten ge
bruike bij de rentekaart, ingericht volgens 
model A, vast te stellen overeenkomstig het 
bij dit besluit gevoegde model B ; 

III. te bepalen, dat het model der rente
kaarten, vastgesteld bij Ons besluit van 24 Mei 
1921 (Staatsblad n°. 737) onder I alsmede het 
model van een los inlegvel, vastgesteld bij ge
noemd besluit onder II, geldig blijven en dat 
de losse inlegvellen voornoemd ook bij het 

Formulier A. 

gebruik van de rentekaart ingericht volgens 
model A, beschikbaar kunnen worden gesteld. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

·chamonix, den 13den Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 2 Juli 1925.) 
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(A chterzijde ) 

Art. 272 der Invaliditeitswet. 

1. Op de daarvoor bestemde plaats van elk 
zegel, dat door den werkgever geplakt moet 
worden, worden door hem onmiddellijk, nadat 
het op de kaart geplakt Is, de dag, de maand 
en het jaar, waarop dit geschiedt, in letters 
of cijfers duidelijk met inkt geschreven of 
gedrukt. 

2. Het niet nakomen van het voorschrift van 
het voorgaand lid heeft ten gevolge, dat de 
werkgever geacht wordt het zegel niet te 
hebben geplakt, tenzij hij het bewijs levert, 
dat het zegel door hem geplakt is ter vol
doening van de premie over de kalenderweek, 
waarin de arbeider in zijn dienst werkzaam 
is geweest. • 

Koninklijk besluit van 30 Juli 1920, Stbl. 

n°. 627. 

Art. 2. 

1. In het vakje der rentekaart, bestemd voor 
het inplakken van het zegel, dat ingeplakt 
had moeten zijn, indien de verplichting tot 
premiebetaling over de betrokken kalender
week niet was opgeheven, wordt de reden, 
waarom geen zegel geplakt wordt, aan~ege
ven door het stellen van het woord "ziek", 
,,werkloos", of "werkstaking". 

2. In het geval, in de tweede zinsnede van 
artikel 196 der Inva.liditeitswet bedoeld, 
wordt de reden aangegeven door het stellen 
van de woorden "niet gewerkt". 

3. De aanduidingen, in het eerste en het 
tweede lid bedoeld, moeten door den arbeider 
geparafeerd worden. 

Art. 3. 

1. De werkgever of de persoon, bedoeld in het 
eerste lid van artikel 18 der Invaliditeitswet, 

(Vervolg achterzijde) 

is bevoegd de op de rentekaart geplakte 
zegels te para.feeren, of deze voor het plakken 
te perforeeren. 

2. De bevoegdheid tot parafeeren komt aan 
den verzekerde toe ten aanzien van de door 
hem geplakte rentezegels. 

Art. 196, 2e zinsnede der Invaliditeitswet. 

De vrouw, die eene huishouding te verzorgen 
heeft, is tot premiebetaling niet verplicht over 
eene week waarin zij, è.oor welke oorzaak ook, 
niet heeft gewerkt tegen loon of als ondernem~r. 

Art. 381 der Invaliditeitswet. 

Met hechteni.s van ten hoogste een maand 
of geldboete van ten hoogste honderd gulden 
wordt gestraft hij, die op een rentezegel een 
onjuiste dagteekening stelt of die de door hem 
op een rentezegel gestelde dagteekening ver
andert. 

De strafbaarheid vervalt, indien aannemelijk 
is dat het stellen van de onjuiste dagteekening 
het gevolg was van een vergissing of dat het 
veranderen van de dagteekening geschiedde tot 
herstel van een vergissing. 

Art. 394 der Invaliditeitswet. 

Hij, die de rentekaart van een arbeider, dia 
niet ontheven is van de verplichting om premie 
te betalen, anders dan krachtens wettelijk voor
schrift tegen diens uitgedrukten wil onder zich 
behoudt of zonder diens toeste=ing aan een 
derde afgeeft, wordt gestraft met hechtenis van 
ten hoogste twee maanden of geldboete van 
ten hoogste vijftig gulden. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 231). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

AALBERSE. 
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FormuUer B . 

R. V . A. Overgegaan in : Naam van den De zegels te plakken in 
Renten°. 
Behoort bij rentekaart R.A.V. ..... _ ... , .. _ verzekerde de volgorde van de 

volgno. Renten°. nummering 
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De zeg els te plakken in de v olgorde van de nummerin g . 

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 

'----·-- --
136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

-
146 147 148 149 150 151 }52 153 154 155 

-----
156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 

- ---
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 

--- -
176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 

186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 

1 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Juni 1925 (Staatsblad no. 231). 
Mij bekend, 

13 Juni 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 14 November 1918 
(Staatsblad n°. 589) tot uitvoering van de 
artikelen 6, 7 en 8 der Landarbeiderswet. 
s. 232. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van 
Financiën van 15 Mei 1925, Directie van den 
Landbouw, n°. 112 L. W., 2de Afdeeling en 
Afdeeling Generale Thesaurie ; · 

Ovarwegende, dat de bepalingen betreffende 
de verrekening van de rente en aflossing van 
verstrekte voorschotten in~evolge de Land
arbeiderswet tusschen het RiJk en de gemeenten 
io overeenstemming moeten worden gebracht 
met de regeling, getroffen bij Ons besluit van 
28 Maart 1925 (Staatsblad n°. 125) ; 

Den Raad va,n State gehoord (advies van 
26 Mei 1925, n°. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze Ministers 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw en 
van Financiën van 29 Mei 1925, Directie van 
den Landbouw, n°. 112 L. W.3, 2de Afdeeling 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

en 4 Juni 1925, n°. 150, Afdeeling Generale 
Thesaurie: 

Hebbèn goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 12 van Ons besluit van 

14 November 1918 (Staatsblad n°. 589), tot 
uitvoering van de artikelen 6, 7 en 8 der Land
arbeiderswet vervalt. 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Juli 1925. 

Onze Ministers van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw en van Financiën zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en aan de Algemeene Rekenkamer. 

Chamonix, den 13den Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 30 Juni 1925.) 
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16 Juni 1925. RONDSCIIBIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Burgemeesters, 
betreffende : Uitvoering K.B. 9 Augustus 
1924 (Staatsblad N°. 414) betreffende Pen
sioenwetten voor de landmacht en de zee
macht. 

Ingevolge het bepaalde in artikel 23b der 
Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, N°. 66) zijn bij K oninklijk Besluit van 
9 Augustus 1924 (Staatsblad N°. 414) bepalingen 
vastgesteld ter verzekering van de contröle op 
de inkomsten, welke uit arbeid of bedrijf, ter 
hand genomen met of na het ontsla~ uit den 
dienst, worden genoten door militairen, die zijn 
gepensionneerd krachtens artikel 2, eerste lid, 
onder 40 b, c, d en e, d er genoemde wet, alsmede 
op de inkomsten van de gewezen militairen, 
die op of nà 1 Juli 1923 zijn gepensionneerd 
krachtens artikel 2, eerste lid, onder 5° dier wet 
en die geplaatst zijn in een betrekking waaraan 
uitzicht op pensioen is verbonden krachtens 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad N°. 240) of 
waarvan de inkomsten worden gekweten uit 
de koloniale geldmiddelen. 

Bij beschikking van den Minister van Oorlog 
van 11 October 1924, IIIe Afd. N°. 2, zijn be
palingen vastgesteld ter uitvoering van voor
noemd Koninklijk Besluit van welke bepalingen 
een afdruk hierbij gaat. Meerdere van die 
afdrukken kunnen, voor zoover noodig, door U 
aan de III• Afdeeling van het Departement 
van Oorlog worden aangevraagd. 

Zooals U uit artikel 4 van den Algemeenen 
maatregel van bestuur zal blijken, behooren 
de burgemeesters wanneer zij kennis bekomen 
van eene omstandigheid, welke van invloed is 
op de toepassing van de hierbedoelde wettelijke 
bepaling, daarvan mededeeling te doen aan het 
betrokken Departement. 

Het ligt voorts in het voornemen van den 
Minister van Oorlog, in voorkomende gevallen, 
wanneer een onderzoek moet worden ingesteld 
naar de door de gepensionneerden verkregen 
geldelijke inkomsten, daartoe de tusschenkomst 
in te roepen van de burgemeesters. 

In verband met het vorenstaande heb ik de 
eer U te verzoeken wel de vereischte mede-
werking terzake te verleenen. (B. S;) 

Bij I a ge. 

BESCHIKKING van den Minister van Oorlog van 
11 October 1924, IIIde Afd. p0 • 2. 

Algemeene maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 23b der P ensioenwet 1,oor de landmacht 

(Staatsblad 1922, n°. 66). 
BESLUIT van den 9den Augustus 1924, 

t ot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 
23b der Pensioenwetten voor de landmacht 
en de zeemacht (Staatsblad 1922 n°s. 66 en 
65), zooals deze zijn gewijzigd bij de wetten 
van 2 Juli 1923 (Staatsblad nos. 328 en 329) 1 

In verband met het bepaalde bij vorenstaand 
Konihklijk Besluit van 9 Augustus 1924 (Staats
blad no. 414), wordt aan ieder militair, die inge-

1 Zie voor dit Besluit : Staatsblad 1925, 
no. 414. 

volge het bepaalde bij artikel 2, eerst e lid, onder 
4°., b of e, van de Pensioenwet voor de land
macht (Staatsblad 1922, n°. 66) , i s of wordt 
gepensionneerd, een vragenlijst toegezonden 
van den volgenden inhoud : 

" 1°. a. I s door U, met ingang van of nà den 
datum van ontslag uit den militairen dien~t, 
arbeid of bedrijf ter hand genomen ? en zoo Ja, 
met ingang van welken datum ? 

b. Wat is de aard dezer werkzaamheden of 
van het bedrijf ? 

(Hier gespecificeerd· op te geven de ver
schillende soorten van arbeid). 

c. Welke is de naam en het adres van Uw 
werkgever(s) ? 

d. Wat werd of wordt met elk dezer werk
zaamheden door u verdiend ? 

(Alle inkomsten, hoe gering ook, hier op te 
geven). 

(Wanneer reeds een ja-ar is verloopen sedert 
het a:;i,nvaarden der betrekking moeten de in
komsten per jaar worden vermeld. In andere 
gevallen per maand, week, enz.). 

2°. Wenscht U door de hulp van het Be
middelingsbureau voor eenigerlei betrekking 
te worden bestemd ? 

3°. Welk is Uw tegenwoordig adres?'~ 
E enzelfde vragenlijst wordt toegezonde~ aan 

den militair, die met ingang van of nà 1 Juli 1923 
levenslang is of wordt gepensionneerd met toe 
passing van artikel 2, eerste lid, onder 4°., c_of d, 
of onder 5°. der hiervorengenoemde pens10en 
wet. 

Gelijksoortige vragenlijsten wordt:n1 vo<?r 
zooveel noodig, gezonden aan de adm1mstratie 
der belastingen enz., tot het verkr1Jgen van 
inlichtingen nopens de verdiensten van de bier
bedoelde gepensionneerden en tot het nagaan 
van de juistheid van de opgaven der betrok
kenen. 

In den vervolge moeten opgaven nopens de 
inkomsten enz., zonder nader verzoek dezer
zijds, door de belanghebbenden zelven aan het 
Departemen t van Oorlof worden ingezonden. 

Een afdruk van deze Beschikking wordt, met 
de vragenlijst, door de zorg van het Depar
t ement van Oorlog, aan ieder der belang
hebbenden toegezonden. 

17 Juni 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Zakelijke belasting op het bedrij f der ge
meente A 1nsterdam. 

Waar volgens de uitdrukkelijke bepaling 
van art. 242e der Gemeentewet de zake
lijke belasting op het bedrijf slechts wordt 
geheven van de daar omschreven onder
nemingen en inrichtingen en naar den daar 
bepaalden maatstaf, heeft de R aad van 
Beroep terecht geoordeeld, dat bij eene 
gemeentelijke belastingverordenmg de m 
art. 242e getrokken grenzen met mogen 
worden overschreden. 

Dit is echter niet het geval in de onder
havige verordening, waar deze bepaalt, 
dat de gemeentelijke bedrijfsbelastmg 
wordt geheven ook van de arbeiders 
(varende zeelieden, enz. ) aan boord van 
de schepen eener Stoomvaartonderneming, 
indien die schepen in Amsterdam h_aar 
gewone ligplaats hebben. Immers bhJkt 
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niet dat men hier te doen heeft met ar
beiders, werkzaam in het bedrijf van 
belanghebbende hier te lande of elders, 
waarvoor die a ldaar zou kunnen worden 
aangeslagen. 

Cassatie der uitspraak en handhaving 
van den aanslag, omdat de Raad van Beroep 
ten onrechte den eisch gesteld heeft, dat de 
arbeiders werkzaam zouden . moeten zijn 
binnen de gemeente. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Directeur der gemeentebelastingen te Amster
dam, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen II aldaar, 
van 9 Jan. 1925, betreffende den aanslag in de 
zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Amsterdam, over het belastingjaar 1921. 
opgelegd aan de X . (eene scheepvaartonder
neming), gevestigd te Amsterdam ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

Overwegende, dat ten deze vaststaat : 
dat belanghebbende over 1921 in de Zakelijke 

Belasting op het bedrijf der gemeente Amster
dam is aangeslagen naar den maatstaf van 
3133 arbeiders; 

dat de gemeente Amsterdam bij het opleggen 
van den aanslag ten volle rekening heeft ge
houden met de arbeiders - de varende schepe
lingen - werkzaam aan boord van de schepen 
van belanghebbende, voor zooverre die schepen 
hun gewone ligplaats te Amsterdam hebben ; 

dat belanghebbende hiertegen is opgekomen, 
bewerende belasting verschuldigd te zijn naar 
den maatstaf van 1214 arbeiders, waaronder 
een aantal van 108 ter zake van de aan boord 
werkzame arbeiders, waarbij belanghebbende 
slechts rekening houdt met den tijd, gedurende 
welke de schepen in de Amsterdamsche haven 
hebben gelegen, en met de werkzaamheden 
aldaar door het varend personeel verricht ; 

dat de Raad daaromtrent heeft overwogen : 
"dat het tusschen partijen bestaand geschil 

kan worden teruggebracht tot de vraag, in 
hoeverre de bepaling van art. 6, tweede lid, 
der betrekkelijke gemeenteverordening, waarbij 
wordt vastgesteld, dat arbeiders werkzaam aan 
~oord van schepen geacht worden in het bedrijf 
m de ~emeente werkzaam te zijn, indien het 
schip m de gemeente zijn gewone ligplaats 
heeft, bedoeld als eene uitwerking van het be 
paalde in art. 2 der verordening, al dan niet is 
eene binnen de grenzen van art. 242e de ge
meente geoorloofde uitbreiding van belast
baarheid; 

"dat de beoordeeling van die vraag behoort 
tot de competen~ie van den Raad van Beroep, 
die heeft na te gaan of de gemeentelijke wet
gever bij het gebruik maken van de bevoegd
heid, hem door den gewonen wetgever toegekend 
die een bepaald deel van het belastinggebied 
vrij liet, is gebleven binnen de daarbij gestelde 
grenzen ; 

"dat art. 242e der Gemeentewet voor de 
heffing van eene Zakelijke Belasting op het 
bedrijf als maatstaf aangeeft het gemiddeld 
aantal arbeiders werkzaam tegen een nader aan 

te duiden maximaal inkomen in ondernemingen 
of inrichtingen welke binnen de gemeente een 
bedrijf uitoefenen ; 
' ,,dat art. 2 der betrekkelijke verordening 

bij de vaststelling van den maatstaf voor deze 
belasting de bewoordingen van deze wets
bepaling heeft gevolgd door te spreken van 
arbeiders in het bedrijf in de gemeente werk
zaam· 

"dat echter in het tweede lid van art. 6 dier 
Verordening de heffing wordt uitgestrekt tot 
hen, die werkzaam zijn aan boord van schepen, 
die in de gemeente hun gewone ligplaats hebben, 
ofschoon de werkzaamheid van zulke arbeiders 
gedurende het grootste. gedeelte van het jaar 
valt buiten het territoir der gemeente, waartoe 
toch het schip, eenmaal buiten de gemeente
grenzen, niet meer behoort ; 

"dat de gemeente-wetgever daarin eene met 
de strekking van art. 242e der Gemeentewet 
strijdende uitbreiding heeft gegeven aan de 
daarmede oorspronkelij¼: in overeenstemming 
zijnde bepaling van art. 2 der Verordening; 

"dat de toepassing van dit artikel niet verder 
mogelijk is dan tot de grenzen door den ge
'wonen wetgever gesteld, te weten de maat
staf van eene werkzaamheid binnen de ge
meente; 

,,dat dienovereenkomstig kan worden aan
genomen het van de zijde van den Inspecteur 
in berekening niet bestreden aantal van 108 
arbeiders" ; 

dat.de Raad op voormelde gronden den aan
slag heeft verminderd naar den maatsta.f kan 
1214 arbeiders en gesteld op f x ; 

0. dat tegen deze beslissing als middel van 
cassatie wordt aangevoerd : · 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 242e en 240 van de Gemeentewet, in 
in verband met de artt. 1, 134, 135 en 232 dier 
Wet, en de artt. 142, 144 en 147 van de Grond
wet, en de artt. 2 en 6, tweede lid, van de Ver
ordening op de heffing van een Zakelijke Be
lasting op het bedrijf in Amsterdam ; 

0. dat . volgens de Amsterdamsch~ Ver
ordening op de heffing van eene ZakehJke Be
lasting op het bedrijf kzachtens art. 1 d~ be
lasting wordt geheven wegens de bednJven, 
welke binnen de gemeente worden uitgeoefend, 
en krachtens art. 2 maatstaf der belasting is 
het gemiddeld aantal van de arbeiders, die in 
het laatst verloopen kalenderjaar in het bedrij_f 
in de-gemeente zijn werkzaam geweest, ter-w1Jl 
art. 6 daaraan toevoegt : 

"Als in het bedrijf in de gemeente werkzaam 
worden ook beschouwd de arbeiders, die voor 
de uitoefening van het bedrijf tijdelijk buiten 
de gemeente werkzaam zijn. 

"Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel, worden alle arbeiders, werk
zaam aan boord van schepen, geacht in de 
gemeente werkzaam te zijn, indien het schip 
in de gemeente zijn gewone ligplaats heeft." ; 

0. voorts, dat volgens de uitdrukkelijke 
bepaling van art. 242e der Gemeentewet de 
zakelijke belasting op het bedrijf slechts wordt 
geheven van de daar omschreven ondernemmgen 
en inrichtingen en naar den maatstaf daar nader 
bepaald; 

dat dan ook de Raad van Beroep terecht 
heeft geoordeeld, dat bij eene gemeentelijke 
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verordening tot heffing van genoemde belasting 
d e door art. 242e getrokken grenzen niet mogen 
worden overschreden ; 

dat evenwel de R aad van Beroep bij zijne 
beslissing van eene te enge opvatting van 
art. 242e is uitge11aan ; 

dat toch dit a rtikeÎ als maatstaf van heffing 
voor chrijft het gemiddeld aantal a rbeiders 
(die minder verdienen dan zeker bedrag), werk
zaam in het bedrijf, binnen de gemeente uit
geoefend; 

dat de uitoefening van een bedrijf binnen eene 
gemeente niet noodzakelijk beperkt _is tot het 
verrichten van werkzaamheden binnen die 
gemeente, maar ook kan omvatten werkzaam
heden, welke geheel of ten deele buiten de ge
meente geschieden, maar dlrl dan . oo~ de 
arbeider , voor laatstbedoelde vernchtmgen 
werkzaam, geenszins op den enkelen grond, 
dat zij arbeid verrichten buiten het grond
gebied der gemeente, kunne1:1; worden aange
nomen niet werkzaam te ZJJn voor de rut
oefening van het bedrijf binnen de gemeente ; 

dat de Raad minder juist van een engeren 
maat staf is uitgegaan, te weten die van werk
zaam binnen de gemeente, welke opvatting 
zich ook minder goed aansluit aan de strekking 
van art. 242e en de daarmede verband houdende 
regeling van a rt. 122a, namelijk om de ge
meenten te gemoet te komen in de kosten, 
welke daar uitgeoefende bedrijven mede
brengen door vestiging van beneden een bepaald 
bedrag verdienende arbeiders met hunne. even
tueele gezinnen ; 

dat wel in aanmerking moet worden genomen, 
dat eene onderneming of inrichting. welke haar 
bedrijf in meer plaatsen uitoefent, in de ge
meente, waar haar zetel gevestigd is, niet voor 
haar geheele bedrijfsuitoefening kan worden 
aangeslagen, daar het ongetwijfeld in de strek
king van art. 242e ligt om de gedeeltelijke 
bedrijfsuitoefening _ door middel van filialen 
of anderszins onder de belasting te doen vallen 
van de gemeente, waar die gedeeltelijke be
drijfsuitoefening plaats heeft, maar dan ook 
.niet bovendien grond te doen zijn voor belasting
heffing in eene andere gemeente ; 

dat derhalve de regeling, nedergelegd in de 
hierboven vermelde bepalingen der Amster
damsche verordening, alleen dan al in strijd 
met a rt. 242e buiten toepassing zou moeten 
blijven, indien en voor zooverre zij aanleiding 
zou geven om voor de belastingheffing rekening 
te houden met a rbeiders, werkzaam voor de uit
oefening van het bedrijf van belanghebbende in 
andere p laatsen hetzij hier te lande, hetzij elders; 

, dat hier van ten deze niet is gebleken, zoodat 
de bestreden uitspraak niet in stand kan blijven; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
En recht doende ten principale : 
Handhaaft den opgelegden aanslag. (B. S.) 

19 Jmii 1925. ARREST van den H oogen R aad. 
Terugvordering door de gemeente Harlingen 

van door een onderwijzeres te ve~l genoten 
salaris, op grond dat de school ten onrechte 
zou zijn beschouwd a ls een M. U. L . O. school 
volgens art. 2bis der L. 0 . wet 1878, zooals 
dit art . in 1916 is gewij zigd. [Vgl. art. 3, 
40 lid L. O. wet 1920]. 

Een school kan een M. U. L. O.-school 
zijn zonder dat aan alle in art. 48 gestelde 
eischen is voldaan, zoodat er geen aan
spraak op vergoeding tegen het Rijk zou 
aanwezig zijn. . 

Uit de geschiedenis valt af te leiden, dat 
de door de R echtb. gestelde ei ch - onder
wijs in drie der vakken onder 1, m, n, en p 
van art. 2 genoen~d. in _ieder der hoogste 
drie klassen - imst 1s. 

(Lag. oud.wet art. 2.) 

Mrs. Bosch, Segers, , avelberg, Jhr. Feith 
en Ort. 

Geesje Jacobus, zich noeme_nde Ge~sje Piso, 
onderwijzeres, wonende te Harlingen, e1schercsse 
tot cassatie van een vonnis van de Arr.-Recht
bank te Leeuwarden op 30 October 1924 tus
schen partijen gewezen, advocaat Mr. M. 
Oppenheimer, 

tegen: 
den Burgemeester der Gemeente Harlingen, 
verweerder in cassatie, advocaat Mr. L. A. 
Nijpels, gepleit door Mr." F. M. We,terouen van 
Mee teren . 

De Hooge Raad, enz. ; 
O. dat blijkens het bestreden vonnis de ver

weerder, in rechte optredende voor de ge
meente H arlingen, die dit geding voert krach
tens raadsbesluit van 26 Februari 1!123 n°. 81, 
goedgekeurd bii resolutie van Ged. taten van 

' Friesland van 8 Maart 1923 n°. 91, bij inleidende 
dagvaarding heeft gesteld, dat de thans eÏ!JChE'r
esse tot, cassatie, partij Piso, als onderw1Jzeres 
aan de l ste gemeenteschool te Harlingen over 
1919 een salaris heeft ontvangen van f 2980 
onder a~rek van 2 % voor pensioenbijdra~e 
bij elke uitbetaling van een gedeelte van di_~ 
bedrag, ofschoon later is gebleken, dat ZIJ 
slechts aanspraak had op f 2592 af te ronden 
op f 2600, berekend als volgt : 
10. jaarwedde volgens artike1 28bis 

der wet van 14 Juli 1919, S. 493 
20. verhooging voor het bezit der 

hoofdakte, ( artikel 26quater, 1 • lid) 
30_ alsvoren voor het bezit der akten 

Fransch, Duitsch en Engelsch en 
wiskunde ad f 50 per akte, . . 

40_ alsvoren krachtens artikel 26 
quater 3de lid à f 100 per akte 

1800 

300 
.1 

200 

400 
- ---

Totaal 2700 
108 

f 2592 
afgerond volgens artikel 26, 3de lid f 2600; 

dat partij Piso over gemeld jaar een salaris 
heeft genoten alsof zij verbonden was aan e_~n 
school voor meer uitgebreid lager onderw1JS, 
waardoor zij in plaats van de boven sub 4 ver
melde verhooging er eene heeft ontvangen van 
f 200 per akte (artikel 26 quater 4de lid), zoodat 
de totale bruto jaarwedde f 400 hooger ge
worden is en dus bedroeg f 3100, waarvan af
ging f 124 bleef f 2976, afgerond op f 2980 ; 

dat er twijfel was gerezen of de school 
waaraan partij Piso verbonde~. was een school 
voor uitgebreid lager onderw1JS was da_i:i wel 
eene voor meer uitgebreid lager onderw1Js, en 
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de gemeente wel de hoogere belooning heeft 
uitgekeerd, doch onder nadrukkelijk voorbe
houd van nadere verrekening, indien later 
mocht blijken, dat t e veel betaald was; 

dat dit laatste inderdaad het geval is geweest , 
wat bleek toen de gemeente van het Rijk de 
in artikel 48ter aangegeven vergoeding der 
jaarwedden moest ontvangen, waarop het 
Gemeente bestuur partij Piso uitgenoodigd heeft 
het te veel ontvangene terug te betalen, het 
geen deze echter geweigerd heeft ; 

dat waar het!?:een t e veel betaald is terugge• 
vorderd kan worden en dit t e veel betaalde 
ten deze bedraagt f 2980- f 2600 = f 380, ver
minderd met f 7.60, zijnde het verschil tusschen 
de gekorte en de te korten 2 % voor pensioen
bijdrage resp. f 59.60 en f 52, dus totaal f 372.40, 
de thans verweerder in cassatie heeft gevorderd 
veroordeeling van partij Piso om aan hem in 
zijne gemelde qualiteit t erug te betalen f 372.40 
met de wettelijke rente sinds den dag der dag
vaarding tot aan de betaling en de kos· 
ten; 

dat hierop de gedaagde den eisch op ver
schillende gronden heeft bestreden en partijen 
over en weder hebben gediend van r epliek en 
dupliek, waarop de Rechtbank bij het bestreden 
vonnis den eisch heeft toegewezen ; 

dat dit is geschied op grond, dat do gemeente
school t e H arlingen, waaraan partij Piso in 
1919 werkzaam was, niet was een school voor 
meer uitgebreid lager onderwijs (M. U. L . 0 . 
school) omdat daar niet in ieder der hoogst e 
drie klassen les gegeven werd in ten minste 
drie der vakken in artikel 2 der wet op het 
Lager Onderwijs onder 1, m, n en p vermeld, 
t erwijl volgens artikel 26quater, 4de lid der 
bedoelde wet , zooals dat luidt na de daarin 
bij de wet van 14 Juli 1919,S. 493 gebrachte 
wrjziging, de vermeerdering van salaris van 
f 200 per vak slechts geldt voor den 
onderwijzer. die verbonden is aan een M. U. 
L . 0 . school, mits hij overigens aan de in da t 
artikel gestelde eischen voldoet ; 

dat nu wel is waar door partij Piso betoogd 
is, dat de meerbedoelde school inderdaad een 
M. U. L. 0 . school was, daar al mocht dan ook 
niet in ieder der hoogste drie klassen dier school 
in minstens drie der vakken bedoeld sub 1, 
m, n en p van artikel 2 les worden gegeven, 
zulks t och wèl het geval was aan het complex 
der hoogste drie klassen en deze eisch slechts 
in bedoeld art ikel 2bis, 4de lid, voor een school 
wordt gesteld, zal zij het karakter van een 
M .U. L.O. school dragen, doch dat deze 
zienswijze door de Rechtbank op meerdere breed
voerig uiteengezette gronden is verworpen ; 

0. dat tegen deze beslissing is aangevoerd 
het navolgende middel van cassatie : 

Schending r especti evelijk verkeerde t oepas 
sing van de artikelen 1395, 1396 B. W., 2bis, 
21 , 26quater der wet van 17 Augustus 1878, 
S. 127 tot r egeling van het Lager Onderwijs, 
zooals die wet nader is gewijzigd en aangevuld, 
artikel 48 R v ., door op grond, da t de l st e ge • 
meenteschool t e Harlingen, waaraan eischeresse 
in cassatie verbonden was, nader zou zijn 
gebleken niet t e behooren t ot het meer uit• 
gebreid Lager Onderwijs in den zin van artikel 
2bis der voormelde wet van 17 Augustus 1878, 
S. 127, toe te wijzen de vordering van den heer 
burgemeester van H arlingen t ot t erugbetaling 

van de verhooging van jaarwedde door eischeres 
in cassatie over 1919 genoten .met toepassing 
van artikel 26quater, 4de !id, der laatstgenoemde 
wet, niettegenstaande ten deze feitelijk vast
staat, dat in bedoeld jaar het onderwijs aan 
die school in de hoogste drie klassen te zamen 
genomen ten minste drie der vakken in artikel 2 
der genoemde wet vermeld onder 1, m, n en p 
omvatte en ook overigens die school voldeed 
aan de vereischten voor het meer uitgebreid 
Lager Onderwijs in artikel 2bis gesteld ; 

0 . dat tot t oelichting van dit middel is 
aangevoerd de ook r eeds voor de Rechtbank 
verdedigde stelling, dat artikel 2bis 4de lid de 
eischen stellende waaraan een school, zal zij 
onder de scholen voor meer uitgebreid onder
wijs kunnen 111orden gerangschikt, moet vol
doen, nergens uitdrukkelijk vordert, dat in 
elk der hoogste drie klassen in ten minste drie 
der vakken vermeld in artikel 2 let ter 1, m, 
n en p, namelijk : Fransch, Duitsch, Engelsch 
en Wiskunde onderwijs moet worden gegeven, 
doch dat enkel wordt geëischt, dat het onderwijs 
"omvat de vakken in artikel 2 vermeld onder 
a-k en, althans in de hoogste drie klaAsen, 
t en minste drie der vakken in artikel 2 ver
meld onder! , m, n en p " ; 

dat hieruit volgt, dat men r eeds met een 
M. U . L. 0 . school te doen heeft, wanneer slechts 
in het complex der hoogste drie klassen onder
wijs wordt gegev.en in t en minste dri e der 
hierbedoelde vakken, hetgeen ook volkomen 
overeenkomt met de overige bepalingen der 
wet op het Lager Onderwijs ; 

dat men t och bij een l\-L U. L. 0 . school 
althans bij een met negen achtereenvolgende 
leergangen, heeft t e doen met een zoogenaamde 
onderbouw van zes leergangen, waar de vakken 
a- -k, derhalve het gewoon lager onderwijs worden 
onderwezen en daarnaast voor de hoogste 
drie klassen met een bovenbouw, waar behalve 
die vakken nu ook nog onderwijs moet gegeven 
worden in ten minste drie der vakken onder 
1, m, n en p bedoeld ; 

dat nu in dien onderbouw volstrekt niet in 
iedere klasse ieder der vakken a- k behoeft 
t e worden onderwezen, waaruit volgt, dat dit 
ook niet in den bovenbouw noodig is ; 

dat evenals in den onderbouw men den waar• 
borg, dat geen vak verwaarloosd wordt, heeft 
t e vinden in den eisch van goedkeuring van het 
leerplan, ditzelfde het geval is bij den boven
bouw, dat is in de hoogste drie klassen; 

dat nu wel is waar in artikel 48ter, l ste lid, 
voor M. U. L. 0. scholen onder meer de eisch 
gest eld wordt, dat in elke der hoogste drie 
klassen ten minst e .. . . in elk der onderwezen 
vakken vermeld onder 1, m, n, p en u, t en minste 
gedurende twee uren afzonderlijk onderwijs 
wordt gegeven, doch dat dit wetsartikel r egelt 
de vergoeding welke door het Rijk aan de ge• 
meenten gegeven wordt en het zeer goed moge• 
lijk is, dat een school het karakter vertoont 
van een M. U. L. 0. school en de daaraan 
verbonden onderwijzers voor de regeling van 
hun salaris onder artikel 26quater, 4de lid, 
vallen - gelijk met eischeresse tot cassatie 
het geval is - , zonder dat nochthans het Rijk 
voor deze school aan de gemeente vergoeding 
moet verleenen ; 

0. hieromtrent : 
dat inderdaad aan de eischeresse tot cassatie 
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kan worden toegegeven, dat een school een 
M. U. L. 0. chool kan zijn, zonder dat bij de 
regeling van het onderwijs aan die school a.a.n 
alle in artikel 48/er gestelde eischen wordt 
voldaan, zooda.t er geen aanspraak op vergoe
ding tegen het Rijk aanwezig is ; 

dat toch de vraag of eene school eene voor 
meer ujtgebreid lager onderw,is is, ha.re beant
woording enkel vindt in artikel 2bis, 4de lid 
der wet op het Lager Onderwijs, zooals dit 
artikel bij de wet van 24 Juli 1916, S. 297, in 
die wet is ingevoegd, en deze wetsbepaling, 
gelijk ook bij pfeidooi na.mens eiscLeresse erkend 
is, op zich zelf zoowel de door haar verdedigde 
interpretatie als de in het bestreden vonnis 
gevolgde toelaat ; 

0 . dat echter uit de geschie.denis valt af te 
leiden, dat de uit-legging der Rechtbank de 
juiste i& ; 

dat toch bedoeld artikel 2bis, 4de lid, blijkens 
de Memorie van Toelichting tot het op 27 Juli 
1915 ingediende wetsontwerp tot wijziging en 
aanvulling der wet tot regeling van het Lager 
Onderwijs - dat later de wet van 24 Juli 1916, 
S. 297, is geworden - Bijlagen 1914/1915 403 
n°. 3 blz. 3 nagenoeg - op dit punt, zelfs geheel 
- ongewijzigd is overgenomen uit een den 
23sten Juni 1913 ingediend wetsontwerp, 
Bijla~en 1912/1913 3:l3, 5 artikel II, blz. 23, 
t erwi.Jl in de Memorie van Toelichting tot dit 
wetsontwerp, Bijlagen 1912/1913 333, 6 blz. 37 
wordt betoogd, dat invoeging van artikel 2bis 
in de wet op het Lager Onderwijs wenschelijk 
is, t-en einde eene wel reeds in het spraakgebruik 
maar nog niet in de wet opgenomen verdePling 
tot stand te brengen tusschen de drie soorten 
lager onderwijs, t e weten : gewoon lager onder
wijs, uitgebreid lager onderwijs en meer uit
gebreid lager onderwijs, waarop dan volgt: 
"Het nieuwe artikel 2bis geeft aan zoodanig 
onderwijs den naam van "meer uitgebreid 
lager ond rwijs", indien ook overi~ens voldaan 
wordt aa.u het hepaalde in het V1erde Jid van 
dat artikel, welke voorwaarden zich in hoofd
zaak aan,~Juiten aan hetgeen thans reeds in arti
kel 48, eerste lid, 10b der wet tot r egeling van 
zoodan.ig onderwijs, het moge dan tot dusverre 
nog niet don wettelijk toegekenden naam van 
meer uitgebreid lager onderwijs hebben, wordt 
gevorderd ; " 

dat hierllit volgt, dat men meer uitgebreid 
lager onderwijs wilde noemen het onderwijs, 
dat de wet in artikel 48, eerste lid 10b kende, 
al werd het daar dan ook niet uitdrukkelijk 
zoo genoemd ; 

dat nu gezegd artikel 48, eerste lid lb, zooals 
dat na do laatste daarin bij de wet van 14 Juli 
1910, . 202, gegeven redactie lllidde, sprak 
van een school, die omvatte : 

I. ten minste negen achtereenvolgende leer
jaren, II. ten minste drie tot acht achtereen
volgende leerjaren, welke geacht kunnen worden 
overeen te komen met een gelijk aantal der 
hoogste leerjaren van de onder 1 bedoelde 
scholen; 

en het onderwijs in ten miirnte drie der vakken 
onder 1, m, n en p van artikel 2 genoemd ge
zamenlijk in ieder der hoogste drie klas~en ten 
minste gedurende acht uren per week wordt 
gegeven aan ten minste achttien leerlingen in 
die drie klassen te zamen ; 

dat hieruit volgt, dat de steller der Memorie 

van Toelichting, dit artikel 2bis, zooals dat 
in het wetsontwerp werd voorgesteld, nauw 
wilde doen aansluiten aan het meer!!enoemd 
artikel 48, eerste lid lb, onder M. U. L. 0.
scholen heeft verstaan scholen, waar in ieder 
der hoogste drie klas en in ten minste drie der 
hierbedoelq.e leervakken namelijk : Franse_~, 
D111tsch, Engelsch en Wiskunde onderw1JS 
wordt gegeven; 

dat deze opvatting gedurende de behandeling 
van het wetsontwerp, dat de wet van 24 Juli 
1916, S. n°. 297, is geworden, geen bestrijding 
heeft ondervonden en mitsdien moet worden 
aangenomen, dat zij ook die is van den wetgever; 

0 . dat voorts de in de toelichting tot het 
cassatiemiddel verdedigde leer, dat men bij de 
scholen voor meer uitgebreid lager onderwijs 
onderscheid zou moeten ma.ken tusschen een 
onderbouw, die de lagere en een bovenbouw, 
die de hoogste drie leerjaren zou omvatten en 
de daaruit getrokken hierboven reeds vermelde 
conclusiën, reeds daarom niet opgaan, omdat, 
gelijk de Rechtbank in het bestreden vonnis 
terecht heeft overwogen, artikel 2bis der wet 
zulk een onderscheid niet kent, maar vordert, 
dat aan een M. U. L. 0. school de vakken 
bedoeld in de letters a-k in de geheP!e school 
en niet enkel in den zoogenaamdcn onderbouw 
worden onderwezen ; 

dat het nu volkomen rationeel is, dat men 
niet den eisch stelt, dat in iedere klasse alle 
vakken vermeld onder a-k worden onderwezen 
en de wet dan ook blijkens de tweede alinea van 
artikel 2bis dien eisch ook niet stelt, doch ge
noegen neemt met het feit, dat op het leerplan 
al die vakken voorkomen, doch dat, waar het 
de vakken bedoeld in de letters 1, m, n en p 
betreft, van een leerplan niet wordt gesproken, 
doch in de vierde a linea wordt geëischt, dat 
daarvan in de drie hoogste klassen ten minste 
drie worden onderwezen ; 

rlat nu dit onderwijs al zeer onvoldoende zou 
kunnen geregeld worden, wanneer de opvatting 
van eischeresse juist was, terwiil dit niet het 
geval is, wanneer de eisch gesteld wordt, dat 
in ieder der hoo!!ste drie klassen in minstens 
drie dier vakken onderwijs wordt gegeven, 
terwijl alleen bij deze opvatting het meer uit
gebreid lager onderwijs inderdaad en in elke 
der hoogste drie klassen meer omvat en dus 
meer uitgebreid is dan bloot wtgebreid lager 
onderwijs, waarvan in artikel 2bis, derde alinea., 
sprake is; 

dat llit het boven~taande volgt, dat in het 
middel ten onrechte wordt opgekomen tegen de 
in het bestreden vonnis aan artikel 2bis, 
vierde alinea. gegeven interpretatie, zoodat het 
middel niet tot cassatie kan leiden ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overeenkornstig de Conclusie van 
den Proc1,reur-Generaal .Mr. Noyon. J (N. J.) 

22 Juni 1925. RONDSCHRIJVEN van den Mi
nister van ·waterstaat aan de Gedeputeerde 
Staten in de provinciën, betreffende toe
passing wet droogmakerijen en indijkingen. 

Bij de toepassing van de wet van 14 Juli 1904 
(Staatsblad n°. 147), houdende bepalingen 
omtrent het ondernemen van droogmakerijen 
en indijkingen, is dezerzijds de vraag gerezen, 
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wat volgens die wet moet worden verstaan 
onder de uitdrukkingen "droogmakerijen" en 
,,indijkingen", en of afsluiting door bekadingen, 
waarbij eene oppervlakte <>rond of water 
althans niet tegen de hoogste "bekende normale 
buitenwaterstanden wordt beveiligd, onder de 
toepassing der wet ware te begrijpen. 

Waar de wetgever zich ten _deze van scherp 
omlijnde definities heeft onthouden en ook uit 
de geschiedenis van de totstandkoming der 
wet de bedoeling van den wetgever ten opzichte 
van het boven laatstvermelde vraagstuk niet 
volkomen duidelijk blijkt, wil het mij raadzaam 
voorkomen, dat met betrekking tot de toepas
selijkheid der wet de volgende gedachte worde 
gevolgd. 

Uitgaande van het begrip droogmakerij als 
van een uitmaling tot het droogleggen van 
meren en plassen, met de bedoeling deze duur
zaam droog te houden, en onder indijking ver
staande een onderneming tot het leggen van 
dijken om oppervlakten grond of water tot 
duurzame bescherming tegen het buitenwater, 
zoude ik wenschen aan te nemen, dat afslui
tingen door bekadingen, ten gevolge waarvan 
een oppervlakte grond of water niet t egen de 
normale hooge- of winterstanden van het 
buitenwater wordt beveiligd, niet onder de wet 
vallen. 

Ik moge U nitnoodigen in voorkomende ge
vallen met deze mijne opvatting rekening te 
willen houden. (B. S.) 

23 Juni 1925. WET tot wijziging van de 
Kieswet, van de Provinciale Wet en van 
de Gemeentewet. S. 233. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 196, 1- 11. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 1978- 1989, 

1993- 2005. 
Hand. l• Kamer 1924/1925, bladz. 786, 787, 

855-857, 869-870, 959-966. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is gebleken om de bepalingen 
betreffende de strafrechtelijke sanctie op de 
naleving van den stemplicht te veranderen, om 

. een wijziging aan te brengen in artikel 100 van 

.,. die wet en om te vereenvoudigen de voor
schriften in de Kieswet, de Provinciale Wet 
en de Gemeentewet aangaande de werkzaam
heden onderscheidenlijk van het centraal stem
bureau voor de verkiezing van de leden der 
Sta.ten-Generaal en van de hoofdstembureaux, 
aangewezen in att. 34 der Kieswet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raaa van State, enz. 
Art. I. In de Kieswet worden de volgende 

wijzigingen gebracht : 
In artikel 100, tweede lid, wordt de tweede 

volzin gelezen : 
"Voor het toekennen van de overblijvende 

plaatsen komen, behoudens in het geval, in 
den volgenden zin bedoeld, niet in aanmerking 
lijsten, die na toekenning eener plaats een 
gemiddeld aantal stemmen van minder dan 
75 pct. van den kiesdeelar per toegekende 
pl~ ats zouden aanwijzen." · 

Artikel 108 wordt gelezen : 
"De vorm en de inrichting c,er ingevolge de 

artikelen 82, 89, 93, 104, laa.tste lid, 107 en 186 
op te ma.ken processen-verbaal en van de in
gevolge de artikelen 130, 137 en 141 op te 

maken besluiten, worden vastgesteld bij alge
meenen maatregel van bestuur. " 

De eerste volzin van het eerste lid van 
artikel 130 wordt gelezen : 

"Wanneer een benoemde zijn benoeming niet 
aa.nnecmt, bericht de voorzitter van het cen
traal stembureau dit aan de Tweede Kamer 
en verklaart hij bij een door hem te nemen met 
redenen omkleed besluit, binnen acht dagen 
na de ontvangst van de in artikel 129, tweede 
lid, bedoelde mededeeling, of na het verstrijken 
van den daarin gestelden termijn, in plaat.s 
van hem, die de benoeming niet heeft aange
nomen, benoemd den candidaat, die voorkomt 
op de lijst, waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen. is gekozen en die naar de 
volgorde, vas ge~teld overeenkomstig artikel 
105, voor benoeming in aanmerking komt." 

Het tweede en het derde lid van artikel 130 
vervallen. 

Het vierde lid van a1·tikel 130 wordt .gelezen: 
"De voorzitter van het centraal sterr,.bureau 

maakt het besluit openbaar door plaatsing in 
de Staatscourant en doet een afschrift van dat 
besluit toekomen aan de Tweede Kamer." 

Het aldus gewijzigd vierde lid wordt tweede 
lid. 

Het tweede lid van artikel 136 vervalt. 
Aan het artikel wordt toegevoegd als tweede, 

derde en vierde lid : 
"Dag en uur der zitting worden vooraf in 

de Staatscourant bekend gemaakt. 
De artikelen 80, eerste en tweede lid, 81, 93, 

derde en vierde lid, 109 en 135, tweede lid, 
zijn va.n toepassing. 

De voorzitter van het centra-a.l stembureau 
doet een afschrift van het proces-verbaal der 
zitting toekomen aan de Tweede Kamer." 

Artikel 137 wordt gelezen: 
"Indien de Tweede Kamer besluit tot niet 

toelating v~n een benoemde op grond, dat hij 
niet voldoet aan de vereischten voor het lid
maatschap, verklaart de voorzitter van het 
centraal s,emhureau bij een door hem te nemen, 
met reder>en omkleed besluit, binnen acht 
dagen na ae ontvangst van de kennisgeving, in 
artikel 138 bedoeld, in <le plaats van den niet 
toegelatene, benoemd den canaidaat, c,ie voor
komt op de lijst, wa.arop de niet toegelatene is 
gekozen en die, naar de volgorde vastgesteld 
overeenkomstig artikel 105, voor benoeming in 
aanmerking komt. 

Artikel 130, eerste lid, tweede en derde vol
zin, en tweede lid, is van toepassing." 

Artikel 141, tweede en derde lid, wordt ge
lezen: 

"Binnen acht dagen na de ontvangst van 
deze mededeeling verklaart de voorzitter van 
het, centraal stembureau bij een door hem se 
nemen met redenen omkleed besluit, ter ver
vulling van de plaatP, benoemd den candidaat, 
die voorkomt, op ae lijst waarop het uitvallend 
lid is gekozen en die, naar de volgorde vast
gesteld overeenkomstig artikPl 105, voor be
noeming in aanmerking komt. · 

Artikel 130, eerste lid, tweede en derde vol
zin, en tweede lid, is van toepassing." 

In artikel 149, eerste lid, worden achter het 
woord "ontvangst", ingevoegd de woorden: 
,, , zoo mogelijk". 

De tweede zinsnede van het tweede lid van 
het artikel wordt vervangen door : 
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"In het omgekeerde geval wordt de zaak 
tegen den kiezer ter terechtzitting van het 
Kantongerecht zijner woonplaats aanhangig 
gemaakt bij opr'.leping, als bedoeld bij artikel 
252a van het Wetboek van Strafvmderinl!', door 
deP burgemeester zijner woonpleats, welke op
roeping door den hierto" door cfezen aangewezen 
ambtenaar aan den kiezer wordt uitgereikt om 
te verschijnen op eène daarin vermelde terecht
zitting van bedoeld Kantongerecht ; bij die 
ui treiking worden inhoud en strekking der 
oproeping, zoo mogelijk, mondeling kortelijk 
toegelicht. 

Het 3ne en 4de lid van art,ikel 252c van ge
zegd Wetboek vinden overeenkomstige toe
passing, evenals de a.ndere artikelen claarvan 
omtrent de berechting van strll.fzaken, die bij 
den kantonrechter worden aangebracht bij 
oproeping. 

Na het uitieiken der oproeping worden de 
stükken door den burgemeester naar den amb
tenaar van het Openbaar M:inisterie bij meer
bedoeld Kantongerecht toegezonden onder 
mededeeling, dat hem van eene geldige reden · 
van verhindering van den kiezer niet is geble
ken." 

1n artikel 150, eerste lid. vervallen de woor
den : ,,met berisping of" 

Aan het artikel worden toegevoegd als derde 
en vierde lid : 

"Geen straf wordt opgelegd, wanneer de 
kiezer ten genoegen van den kantonrechter 
aantoont een geldige reden van verhindering te 
hebben gehad of te vallen in de bepaling van 
artikel 61. 

Het bewijs, dat de kiezer verzuimd heeft de 
verplichting, opgelegd bij artikel 72, tweede lid, 
na te komen, wordt geleverd door overlegging 
van de lijst, houdende de namen, bedoeld in 
artikel 91." 

Het laatste Jid van artikel 150 vervalt. 
Art. II. In de Provinciale Wet worden de 

volgende wijzigingen gebracht : 
De eerste volzin van het eerste lid van 

artikel lla wordt gelezen : 
"Wanneer een benoemde zijn benoeming niet 

aanneemt, bericht de voorzitter van het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 34, eerste 
lid, der Kieswet., dit aan de Provinciale Staten 
en verklaart hij bij een door hem te nemen met 
redenen omkleed besluit, binnen echt dagen na 
de ontvangst van de in artikel 11, tweede lid, 
bedoelde mededeeling of na het verstrijken 
van den daarin gestelden termijn, in plaats 
van hem, die de benoeming niet heeft aange
nomen, benoemd den candidaat. die voorkomt 
op de lijst, waarop hij, die de benoeming niet 
heeft aangenomen, is gekozen en die naar de 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig artikel 
105 der Kieswet, voor benoeming in aanmerking 
komt." 

Het tweede lid van artikel lla vervalt. 
Het derde lid van artikel lla, wordt gelezen : 
,,De voorzitter van het hoofdstembure1tu, 

aangewezen in artikel 34-, eerste lid, der Kieswet, 
maakt het besluit openbaar do"or plaatsing in 
de Staatscourant en doet een afschrift van dat be
beslui t toekomen aa.n de Staten." 

Het aldus gew~jzigd derde lid van artikel lla 
wordt tweede lid. 

Het tweede en het der::le lid van artikel llb 
worden gelezen : 

"Binnen acht dagen na de ontvangst van 
deze mededeeling verklaart de voorzitter van 
het hoofdstembureau bij een door hem te 
nemen met redenen omkleed besluit, ter vervul
ling van de plaats, benoemd den candidaat, 
die voorkomt op de lijst, waarop het uitvallende 
lid iR gekozen, en die, naar de volgorde, vast
gesteld overeenkomstig artikel 105 der Kieswet, 
voor renoe.ning in aanmerking komt. . 

•Artikel .lla, eerste lid, tweede en derde vol
ZÎP, en tweede lid , is van toepassing." 

Het tweede lid van artikel 70c wordt gPlezen: 
"Artikel 70b, tweede lid, dezer wet en de 

artikelen 42, tweede lio, 80, eerste en tweede 
liet, 81, 93, derde en nerde lid, en 109 der 
Kieswet zijn van toepassing." 

Aan het artikel wordt als derc'e lid toege
voegd: 

,,Do voorzitter van het hoofd stembureau, 
aangewezen in art.ikel 34, e<,rste !in, der Kies
wet, doet een afschrift van het proces-verbaal 
der zitting toekomen a-an de Staten." 

Artikel 70d wordt gelezen : 
,.Indien de ,ergadering besluit tot niet toe

lating van een benoemde op grond, dat hij niet 
voldoet aan de vereischten voor het lidmaat
schap of op grond van artikel 20, verklaart 
de voorzitter van het hoofdstemburea,u, aan
gewezen in artikel 34, eerste lid, der Kieswet, bij 
een door hem te nemen rret redenen omkleed 
besluit, binnen acht dagen na de ontvangst 
van de kennisgeving in artikel 70g bedoeld, in 
de plaats van den niet toegelatene, benoemd 
den candidaat, d;e voorkomt op de lijst, waarop 
de niet toegelatene is gekozen, en die naar de 
volgorde, vastgesteld overeenkomstig artikel 
105 der Kieswet, voor benoeming in aanmerking 
komt. 

Artikel lla. eerste lid, tweede en derde vol
zin, en tweede lid, is van toepassing." 

In artikel 70e wordt gelezen : ,,105" in :plaats 
van " 104" en "102" in plaats van " lOl' . 

Artikel 70/ wordt ~elezen : 
;,De vorm en de inrichting van het ingevolge 

artikel 70c op te maken proces-verbaal en van 
de ingevolge de Brtikelen lla, llb en 70d op 
te máken • besluiten, worden vastgesteld bij 
algemeenen .naatregel van bestuur." 

Art. III. In de Gemeentewet worden de"' 
volgende wijzigingen gebracht : 

De eerste volzin van het eerste lid van 
artikel 16a wordt gelezen : 

"Wanneer een benoemde zijne benoeming 
niet aanneemt, bericht de voorzitter van het 
hoofdstembureau, aangewezen in artikel 34, 
tweede lid, der Kieswet, dit aan den Raad en 
verklaart hij bij een door hem te nemen met 
redenen omkleed besluit. binnen acht dagen na 
de ontvangst van de in artikel 13 bedoelde 
mededeeling of na het verstrijken va.n den in 
dat artikel gestelden termijn van vier weken, 
in plaa.ts van hem die de benoeming niet heeft . 
aangenomen, benoemd den candidaat, die voor
komt op de ljjst, waarop hij die de benoeming 
niet heeft aangenomen, is gekozen, en die voor 
benoeming in aanmerking komt, hetzij naar 
de volgorde vastgesteld overeenkomstiq artikel 
105 der Kieswet, hetzij, in het geval, voorzien 
in a.rtikel 10b, tweede Jid, naar de volgorde der 
candic'aten op de lijst." 

Het tweede en het derde lid van artikel 16a 
vervallen. 
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Het vierde lid van artikel 16a wordt ge
lezen: 

,,De voorzitter van het hoofdstemhure1<u, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der 
Kieswet, maakt het besluit openbaar door 
nederlegging uer inzage voor een ieder ter 
secretarie der gemeente en doet het in afschrift 
toekomen aan den Raad." 
. Het aldus gewijzigd vierde lid wordt tweeie 

hd. 
Artikel 18a wordt gelezen : 
"Ooverminderd het bepaalde in de artikelen 

16a en 38b, wordt, wanneer buiten periodieke 
aftreding een plaats in deP Raad openvalt, 
behoudens het bepaalde in artikel 25, laat.st.e 
lid, en artikel 2(), vijfde !iel, binnen acht dagen, 
nadat dit ter kennis is gekomen van den voor
zit.ter van het hoofdstem bureau, aangewezen 
in artikel 34, tweede lid, der Kieswet, door 
dezen bij een door hem te nemen met redenen 
omkleed besluit, ter vervulling van de plaats, 
benoemd verklarrd de canclidaat, die voorkomt 
op de lijst, waarop het uitvallend lid is gekozen, 
en die voor benoeming in aanmerking komt, 
hetzij naar de volgorde, vastgesteld overeen
komstig artikel 105 der Kieswet, hetzij in het 
geval, voorzien in artikel 10b, tweede lid, naar 
de volgorde der candida ten op de lijst. . 

Artikel 16a, eerste lid, tweede en derde vol
zin, en tweede lid, is van toepassing." 

Het derde lid van artikel 38a wordt ge
lezen: 

"Artikel 38, tweede lid, dezer wet, en de 
artikelen 80, eerste en tweede lid, 81, 93, derde 
en vierde lid, en 109 der Kieswet zijn van 
toepassing." 

Aan het artikel wordt als vierde lid toe
gevoegd: 

,,De voorzitter van het hoofdstembureau, 
aangewezen in artikel 34, tweede lid, der 
Kieswet, doet een afschrift van het proces
verbaal der zitting toekomen aan den Raad." 

Artikel 38b wordt gelezen : 
"Indien een benoemde niet wordt toegelaten 

op grond, dat hij niet voldoet aan de vereischten 
voor het lidmaatschap of op grond van artikel 
22, wordt door den voorzitter van het hoofd
stembureau, aangewezen in artikel 34, tweede 
lid, der Kieswet, bij een door hem te nemen 
met redenen omkleed besluit, binnen een 
maand nadat de einduitspraak te zijner kennis 
is gekomen, in de plaats van den niet toege
latene benoemd verklaard de candidaat, die 
voorkomt op de lij•t, waarop de niet toegelatene 
is gekozen en die voor benoeming in aanmerking 
komt, hetzij naar de volgordi> vastgesteld over
eenkomstig artikel 105 der Kieswet, hetzij in 
het geval voorzien in artikel 10b, tweede 
lid, naar de volgorde der candidaten op de 
lijst. 

Artikel 16a, eerste lid, tweede en derde vol
zin, en tweede lid, is van toepassing." 

In artikel 38c wordt gelezen: ,,105" in plaats 
van "104"; ,,102" in plaats van "101", en "100" 
in plaats van "99" . 

Artikel 38d wordt gelezen : 
"De vorm en de inrichting van de ingevolge 

de artikelen 10b, 10c, lOd en 38a op te maken 
procesEen-verbaal en van de ingevolge de arti
kelen 16a, 18a en 38b op te maken besluiten 
worden V?,stgesteld bij algemeenen maatregel 
van bestuur." 

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

Lasten en bevelen, enz. · 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

. WILHELMINA. 
De Jf inisler van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
ÜH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

(Uitgeg. 26 Juni 1925.) 

23 Juni 1925. WET, houdende herziening van 
het Reglement op het beleid der Regeering 
van Nederlandsch-Indië. S. 234. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924 n°. 181, 
1- 14, 1924/1925, n°. 32, 1-16. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 1456----1515, 
1517- 1539, 1569- 1589, 1592-1606. 

Hand. I e Kamer 1924/1925 bladz. 534, 
905-913, 925- 949, 951-959. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ . .. doen te wetèn: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is het Reglement op het 
beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië te 
herzien, ten einde de bepalingen daarvan in 
overeenstemming te brengen met de a-rtikelen 1, 
58, 60, 61 en 62 der Grondwet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Reglement op het beleid der 

Regeering van Nederlandsch-Indië, vastgesteld 
bij de wet van 2 September 1854 (Nederlandsch 
Staatsblad 1854, n°. 129; Indisch Staatsblad 
1855, n°. 2), zooals het sedert is gewijzigd en 
aangevuld, wordt nader gewijzigd en aangevuld 
als volgt: , 

§ 1. De titel wordt gelezen: ,,Wet op de 
staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, terwijl 
de daaraan onmiddellijk voorafgaande twee 
woorden van het formulier van afkondiging 
worden gelezen: ,,de navolgende". 

§ 2. Het opschrift van het eerste hoofdstuk 
wordt gelezen : 

"Van den Gouverneur-Generaal en den Raad 
van Nederlandsèh-Indië". 

§ 3. Het eerste lid van art. 1 wordt gelezen : 
,,1. De uitoefening, in naam des Konings, 

van het bij het tweede lid van art. 60 der 
Grondwet aan den Gouverneur-Generaal opge
dragen algemeen bestuur van Nederlandsch
Indië geschiedt overeenkomstig de in deze wet 
gestelde regelen en met inachtneming van 
's 'Konings aanwijzingen". 

In art. 1 wordt achter het eerste lid een 
nieuw lid ingevoegd, luidende : 

"2. De Gouverneur-Generaal is wegens de 
uitoefening van zijn ambt verantwoordelijk 
aan den Koning. Hij verstrekt te dier zake 
aan den Minister van Koloniën alle verlangde 
inlichtingen" . 

Het tegenwoordige tweede lid van art. 1 
wordt derde lid. 

§ 3a. Art. 3 wordt gelezen : 
"Art. 3. 1. De Gouverneur-Generaal mag 

rechtstreeks noch zijdelings deelhebber zijn in, 
noch borg zijn voor eenige onderneming, ten 
grondslag hebbende eene overeenkomst, om 
winst of voordeel aangegaan met Nederlandsch
Indië of met eenig deel daarvan. 

2. Hij mag, behalve openbare schuld
brieven, geene schnldvorderingen ten laste 
van Nederlandsch-Indië bezitten. 

3. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings 
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deel hebben in eenige concessie of onderneming 
van welken aard ook, in Nederlandsch-Indië 
gevestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende, 
noch eigenaar of huurder van landerijen daar 
te lande zijn. 

4. Het bij het eerste en het derde lid be
paalde blijft OJ? hem van tc.epassing gedurende 
vijf jaren na zijn aftreden." 

§ 4. De aanhef va.n art. 5 wordt gelezen : 
"Art. 5. 1. De Gouverneur-Generaal legt 

in handen van den Koning, of op 's Konings 
machtiging in eene openbare vergadering van: 
den Volksraad, den volgenden eed (verklaring 
en belofte) af :" 

In het in art. 5 opgenomen eedsformulier 
worden de woorden : ,,het Reglement op het 
beleid der regeering van" vervan~en door , de 
Wet op de staatsinrichting van Nederlandsch
Indië". 

Aan art. 5 wordt een tweede lid toegevoegd, 
luidende: 

"2. De Gouverneur-Generaal aanvaardt 
zijne waardigheid in eene openbare vergadering 
van den Volksraad". 

§ 5. In art. 6 worden de woorden : ,,het 
Reglement op het beleid der regeering van" 
vervangen door: ,,de We.top de staatsinrichting 
van Nederlandsch-Indië". 

§ 6. Na art. 7 wordt ingelascht : 
,,Art. 7a. 1. De hoofden der departemen

ten van algemeen bestuur worden opgeroepen 
tot bijwoning van de vergaderingen van den 
Raad van Nederlandsch-Indië, voorgezeten 
door den Gouverneur-Generaal, tenzij deze om 
bijzondere redenen anders be list. 

2. Zij worden in de gelegenheid gesteld om 
deel te nemen aan de behandeling ter niet door 
den Gouverneur-Generaal voorgezeten verga
dering van den Raad van voorstellen, behoo
rende tot den werkkring van het departement, 
aan het hoofd waarvan zij staan, indien zij 
tijdig aan den vice-president den wensch daar
toe kenbaar maken. 

3. In beide gevallen hebben zij alleen eene 
raadgevende stem." 

§ 7. In art. 11 worden de woorden : ,,het 
Reglement op het beleid der regeering van" 
vervangen door: ,,de Wet op de staatsinrichting 
van Nederlandsch-Indië". 

§ 8. In het eerste lid van art. 15 wordt 
na de woorden : ,,de ter plaatse aanwezige 
leden van den Raad", ingelascht : ,,de voor
zitter van den Volksraad;". 

§ 9. In art. 19 wordt voor : ,,dit reglement" 
gelezen : ,,deze wet". 

§ 10. Na art. 19 worden ingelascht de 
navolgende artikelen: 

1. Als art. 19a een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 27. 
- 2. Als art. 19b een artikel, gelijkluidend 

met het te$enwoordige art. 28, behoudens de 
volgende w1jzigingen van het tweede lid : 

a. in letter b wordt in plaats van : ,,art. 44 
van dit reglement" gelezen: ,,art. 19n van deze 
·wet"; 

b. de letters e en f worden vervangen door : 
,,e. benoemingen tot gewichtige ambten, 

aan te wijzen bij ordonnantie ; 
/. de voorstellen, welke bij den Volksraad 

aanhangig worden gemaakt, en gewichtige 
mededeelingen, wellie aan den Volksraad 
worden gedaan ; 

g. de voorstellen, door den Volksraad aan 
den Gouverneur-Generaal gedaan ; 

h. de vaststelling van ordonnanties, als 
bedoeld in het eerste lid van art. 53a: 

i. de ontwerpen van regeeringsverorde
ningen''. 

3. Als art. 19c een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 30, behoudens dat 
in het laatste lid in stede van : ,,art. 36" wordt 
gelezen: .,art. 19/". 

4. Als art. 19d een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 34, behoudens dat : 

a. de woorden : ,,Alle kollegiën en lands
dienaren, geene uitgezonderd", worden ver
vangen door: ,,Alle landsdienaren"; 

b. het woor~,: .,wier" wordt vervangen 
door: ,,,vaarvan . 

5. Als art. 19e een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 35. 

6. Als art. 19/ een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 36. 

7. Als art. 19g een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 38, behoudens dat : 

a. in letter a en letter b de woorden : ,,aan 
Koninklijke besluiten of Koninklijke beschik
kingen" worden vervangen door : ,,aan alge
meene maatregelen van bestuur, aan andere 
Koninklijke besluiten of aan Koninklijke 
beschikkingen"; 

b. in letter c en letter d voor : ,,dit regle
ment" wordt gelezen : ,,deze wet" en na het 
woord " verdragen" wordt ingevoegd: ,,en 
andere overeenkomsten". 

8. Als art. 19h een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 39, behoudens dat 
in plaats van : ,,art. 38" wordt gelezen : ,.het 
vorige artikel". 

9. Als art. 19i een artikel. gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 39a, behoudens 
dat voor : ,.38 en 39" wordt gelezen : ,.19g en 
19h". 

10. Als art. 19i een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 40, behoudens dat 
voor: ,.159" wordt gelezen: ,.165" en voor: 
,.dit reglement": ,.deze wet". 

ll. Als art. 19k een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 41. 

12. Als art. 19l een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 42, behoudens dat : 

a. het derde, het vierde en het vijfde lid 
zullen luiden : 

,.3. De officieren worden door den Gouver
neur-Generaal benoemd. 

4. Op den voet, bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen, worden de rangen van 
opperofficier verleend door den Koning ; alle 
overige bevorderingen van de officieren ge
schieden door den Gouverneur-Generaal, op den 
voet, bij ordonnantie te bepalen. 

5. De oppernfficieren worden ontslagen 
door den Koning, alle overige officieren door 
den Gouverneur-Generaal, een en ander op den 
voet, bij ordonnantie, en, voor zoover de opper
officieren betreft, bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen"; 

b. in het zesde lid de woorden : ,.algemeene 
verordening" worden vervangen door : ,,ordon
nantie". 

13. Art. 19m luidende : 
"1. Ter handhaving van de uit- of inwendige 

veiligheid kan door of vanwege den Gouverneur
Generaal elk gedeelte van Nederlandsch-Indië 
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in staa,t van oorlog of in staat van beleg worden 
verklaard. Met inachtneming van het bepaalde 
bij art. 54 worden bij algemeene verordening 
de wijze, waarop, en de gevallen, waarin zulks 
kan geschieden, bepaald en de gevolgen ge
regeld. 

2. Bij die regeling kunnen bepalingen van 
algemeene verordeningen worden aangewezen, 
die, tengevolge van de verklaring in staat van 
oorlog of beleg, geheel of gedeeltelijk buiten 
werking treden". 

14. Als art. 19n een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 44, behoudens dat : 

a. het eerste lid zal luiden : 
"1. De Gouverneur-Generaal sluit verdragen 

met Indische vorsten en volken." 
b. aan het artikel een derde lid wordt 

toegevoegd, luidende : 
,,:1. Gelijke mededeeling geschiedt alsdan door 

den Gouverneur-Generaal aan den Volksraaci". 
15. "Als art. 190 een artikel, gelijkluidend 

met het tegenwoordige art. 45, behoudens dat 
in het laatste lid achter het woord: ,,verwijde
ring" wordt ingevoegd : ,,geschiedt mededeeling 
aan den Volksraad en". 

16. Als art. 19p een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 46, behoudens dat 
in het laatste lid achter het woord : ,,maatregel" 
wordt ingevoegd : ,,geschiedt mededeeling aan 
den Volksraad en". 

17. Als art. 19q een art ikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 47, behoudens dat 
de laatste vier woorden vervallen. 

18. Als art. 19r een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 48, behoudens dat 
voor: ,,45, 46 en 47", wordt gelezen: ,, 190, 
19p en 19q". 

19. Als art. 19s een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 49, behoudens dat : 

a. in het eerste en het vierde lid voor : 
.,algemeene verordening" wordt gelezen : ,,or
donnantie" en in het eerste lid voor : ,,dit 
reglement" : ,,deze wet" ; 

b. het tweede lid vervalt ; 
c. in het derde Jid vervallen de woorden: 

.,met machtiging des Konings". 
20. Als art. 19t een artikel, gelijkluidend 

met het- tegenwoordige art. 50. behoudens dat 
de tweede volzin vervalt. 

21. Als art. l 9u een artikel, gelijkluidend 
mei; het te"enwoordige art. 51, behoudens dat 
in het vierde lid de woorden : ,,dit reglement" 
en "algemeene verodening" onderscheidenlijk 
worden vervangen door : ,,deze wet" en "ordon
nantie''. 

22. Als art. 19v een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 52, behoudens dat 
in het tweede lid voor "algemeene verordening" 
wordt gelezen: ,,ordonnantie". . 

23. Als art. 19w een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 53, behoudens dat 
in het tweede lid : 

a. de woorden : ,,en na gehoord a.dvies van 
het Hooggerechtshof" vervallen ; 

b. in plaats van: ,,ordonnantie" wordt 
gelezen: ,,regeeringsverordening". 

24. Art. 19x, luidende: 
,,De regelen nopens het verleenen van zee

brieven en scheepspa~sen in Nederlandsch-Indië 
worden voor zooveel noodig bij algemeenen 
maatregel van bestuur, en overigens bij ordon
nantie vastgesteld." 

925 

25. Als art. 19-ij een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 55. 

26. Als art. 19z een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoo.dige art. 57, behoudens dat: 

a. in het eerste lid de woorden : ,,door den 
Gouverneur-Generaal" worden vervangen door: 
,,bij ordonnantie" ; . . " 

b. in het tweede lid voor: ,,verordenmgen 
.vordt gelezen : ,,ordonnant.ies" en de woorden : 
. door den Gouverneur-Generaal" vervallen; 
·' c. in het derde lid voor: ,,het eerste lid 
van art. 60" wordt gelezen : ,,h et d erde lid 
van art . 60". 

27. Als art. 19aa een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 58. 

28. Als art. 19bb een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 59, behoudens 
dat: 

a. in het tweede lid de woorden : ,,algemeene 
verordening" worden vervangen door : ,,ordon
nantie" : 

b. in · het derde lid voor : ,,het e~rste lid 
van a.rt. 60" wordt gelezen : ,,het derde lid van 
art. 60." 

29. Als art. 19cc een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 60. 

30. Als art. l 9dd een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 61. 

31. Als art. 19ee een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 62, behoudens dat 
in het derde, het vierde, het zevende en hat 
achtste lid voor : ,,algemeene varordening" 
wordt gelezen: ,,ordonnantie". 

32. Als art. 19ff een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 63. 

§ 11. Het opschrift van het tweede hoofd
stuk wordt gelezen: ,,Van den Volksraad". 

§ 12. Ter vervanging van de tegenwoordige 
artt. 20 tot en met 39, 39a, 40 tot en met 55, 
en 57 tot en met 66 worden ingelascht de 
volgende bepa.Jingen : 

1. Art. 20, lurdende : 
,,Er is een Volksraad, bestaande uit een lid, 

tevens voorzitter, en zestig leden." 
2. Art. 20a, luidende : 
,,De Koning benoemt het lid, tevens voor

zitter, voor het tijdperk, bedoeld in het eerste 
lid van artikel 24, en bij tusschentijdsche be
noeming voor den verderen duur van dat tijd
perk. De bezoldiging en het pensioen, aan het 
voorzittersambt verbonden, worden door den 
Koning vastgesteld.'' 

3. Art. 20b, luidende : 
.,,1. Lid van den Volksraad kunnen alleen 

zijn ingezetenen van Nederlandsch-Indië, die : 
a. den ouderdom van vijf en twintig jaren 

hebben vervuld; 
b. den staat van Nederlandsch onderdaan 

bezitten ; 
c. niet krachtens onherroepelijke rechterlijke 

uitspraak de beschikking of het beheer over 
hunne goederen missen, dan wel in staat van 
faillissement verkeeren ; 

d. niet bij onherroepelijke rechterlijke uit
spraak: 

1. van de verkiesbaarheid zijn ontzet, met 
-dien verstande, dat, wanneer de ontzetting 
krachtens de vroegere strafwetgeving bij ver
oordeeling tot eene tijdelijke vrijheidsstraf is 
uitgesproken, de uitsluiting van de verkiesbaar
heid niet langer duurt dan vijf jaren nadat de 
hoofdstraf is ondergaan ; 

31 
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2. veroordeeld zijn tot eene gevangenisstraf 
van meer dan een 3aar; 

e. niet op niet-eervolle wijze zijn ontslagen 
uit den dien~t van den Lande. 

2. Van de leden behooren vijf en twintig 
tot de inheemsche onderdanen-niet-Nederlan
ders, tenminste dertig tot de onderdanen
Nederlanders eri ten hoogste vijf en ten minste 
drie tot de u.itheemsche onderdanen-niet-
Nederlanders. , 

3. Verkozen worden twintig inheemsche 
onderdanen-niet-Nederlanders, vijftien onder
danen-Nederlanders en drie uitheemsche onder
danen-niet-Nederlanders. De overige leden 
worden benoemd door den Gouverneur-Gene
real, na raadpleiing van den Raad van Neder
landsch-Indië. aie eene aanbeveling doet van 
twee personen voor elke te vervullen plaats. 

4. De te verkiezen twintig inheemsche 
onderdanen-niet-Nederlanders worden afge
vaardigd door de bij ordonnantie in te stellen 
kieskringen tot het voor eiken kieskring bij 
ordonnantie te beJ?alen aantal. Behoudens 
afwijkende regeling, voor zooveel noodig, voor 
~edeelten van Nederlandsch-Indië, als bedoeld 
m artikel 19a, tweede lid, zijn in d_eze kies
kringen kiezer de inheemsche onderdanen -niet. 
Nederlanders, die lid zijn van een raad, als 
bedoeld in artikel 67c, tweede lid, en artikel 68b, 
t,weede lid. 

5. De te verkiezen vijftien onderdanen-
Nederlanders worden gekozen door de Neder
landsche leden der in het vierde lid bedoelde 
raden in geheel Nederlandsch-Indië, die daartoe 
t,e zamen één kiezerscorps vormen. 

6. De te verkiezen drie uitheemsche onder
danen-niet-Nederlanders worden gekozen door 
de tot die .bevolkingsgroep behoorende leden 
der in het vierde lid bedoelde raden in geheel 
Nederlandsch-Indië, die daartoe te zamen één 
kiezerscorps vormen. 

7. De verkiezing in kieskringen, welke meer 
dan één lid afvaardigen, alsmede ae verkiezing 
der leden, die onderdanen-Nederland'lrs of uit
heemsche onderdanen-niet- rederl:.mders zijn, 
geschiedt op den grondslag van evenredige 
vertegenwoordiging. De verkiezing in kies
kringen, welke één lid afvaardigen, geschiedt 
volgens het stelsel der volstrekte meerderheid. 

8. Alias, wat verder het kiesrecht en de 
wijze van verkiezing betreft, wordt bij ordon
nantie geregeld . 

9. Voor zooveel het daarvoor aangewezen 
a9,ntal zetels niet door verkiezip.g is vervuld, 
voorziet de Gouverneur-Generaal door benoe
ming ook il)- de vervulling van die plaatsen, 
met inachtneming van het bepaalde bij den 
tweeden volzin van het derde lid van dit artikel. 
Met betrekking tot het bepaalde bij den eersten 
volzin daa.rvan worden die plaatsen aangemerkt 
a ls door verkiezii:ig te zijn vervuld". 

4. Art. 21, hudende : 
"De Volksraad benoemt en ontslaat zijn 

secretaris. Deze is geen lid van den Volksraad". 
5. Art. 21a, luidende : 
" 1. De Volksraad stelt een Reglement van 

Orde voor zijne vergaderingen vast. 
2. Het Reglement wordt openbaar gemaakt 

door plaatsing in het Staat-iblad van Neder
landsch-I ndië." 

6. Als art. 22 een artikel, gelijkluidend met 
het tegenwoordige art. 134, behoudens de 
toevoeging van een tweede lid, luidende: 

" 2. De gevolgen van vereeniging van het 
lidma-atschap van den Volksraad met andere 
u.it 's Lands kas bezoldigde ambten dan de in het 
eerste lid genoemde worden, voor zooveel 
noodig, bij ordonnantie geregeld". 

7. Als art. 23 een artikel, gelijkluidend met 
het tegen.voordige art. 136, h ehoudens dat in 
het laatste lid van het eedsformulier de woor
den : ,,het Reglement op het beleid der Regee
ring van ederlandscb-Indië" worden vervan
gen door : ,,de Wet op de staatsinrichting van 
Nederlandsch-Indië''. 

8. Art. 24, lu.idende : 
"Art. 24. l. De leden van den Volksraad 

,vorden voor een tijdperk van vier jaren ver
kozen of benoemd. Zij treden tegelijk af; de 
aftredenden zijn daclclijk opnieuw verkiesbaar 
of benoembaar. 

2. Hij. die ter vervullin$ van een tusschen
tijds opengevallen plaats 1s verkozen of be
noemd, treedt af op het tijdstip, waarop degene, 
in ,viens plaats hij verkozen of benoemd is, 
moest aftreden". 

9. Als art. 25 een artikel, gelijkluidend met 
het tegenwoordige art. 138, behoudens dat : 

a. het tweede lid wordt gelezen als volgt : 
"2. Indien tot lid van den Volksraad zijn 

verkozen of benoemd personen, die geen lid 
van den Volksraad kunnen zijn, vernietigt de 
Gouverneur-Generaal hunne verkiezing of ver
leent hij hun ontslag. Personen, die niet langer 
lid van den Volksraad kunnen zijn, worden 
door den Gouverneur-Generaal van het lidmaat
schap ontheven. Ten aanzien van het lid , 
tevens voorzitter, geschiedt een en ander door 
den Koning ; " 

b. i,n het vierde lid de woorden : ,,~lgemeene 
verordening" worden vervangen door: ,,ordon
nantie". 

10. Art. 26, luidende : 
"1. De Volksraad houdt zijne vergaderingen 

in het openbaar te Batavia, tenzij bij ordon~ 
nantie eene andere plaats daa.rvoor is aa.n
gewezen. 

2. De deuren worden gesloten, wanneer 
minstens vijf leden het vorderen, dan wel de 
voorzitter het noodig keurt. 

3. De vergadering beslist, of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd; zoodanige 
beraadslaging is niet toegelaten ten aanzien 
van de aangelegenheden, bedoeld in de artt. 
63b, 63k en 63n, eerste lid. 

4. Over de punten, in besloten vergadering 
behandeld. kan daarin ook eene beslissing ge
nomen worden. 

5. Jaarlijks worden, zonder voorafgaande 
oproeping, twee gewone zittingen gehouden. 
De eerste zitting vangt aan op 15 Mei of, indien 
die datum op een Zondag of daarmede gelijk
gestelden feestdag valt, op den eersten daarop
volgenden dag, welke geen Zondag, noch daar
mede gel_\jkgestelde feestdag is. Zij wordt 
geopend door den Gouverneur-Generaal, of 
namens den Gouverneur-Generaal door den 
Luitenant-Gouverneur-Generaal en, bij ontsten
tenis van dezen, door den vice-president _van 
den Raad van Nederlandsch-Indië of diens 
wettelijken vervanger en duurt uiterlijk tot 
15 Augustus. De tweede zitting vangt aan 
op den derden Dinsdag der maand October en 
duurt ten hoogste zes weken. 

6. Wanneer de Gouverneur-Generaal het 
noodig oordeelt, of minstens een derde der leden, 



483 23 JUNI, 1925 

het lid tevens voorzitter niet medegerekend, 
daartoe hun wensch te kennen geven, worden 
buitengewone zittingen gehouden. 

7. In de buitengewone zittingen worden 
geen andere onderwerpen behandeld dan in de 
oproeping zijn vermeld". 

11. Als art. 27 een artikel, gelijkluidend 
met het tegenwoordige art. 140, behoudens dat : 

a. aan het tweede lid wordt toegevoegd de 
volgende zin : 

"Deze gemachtigden zijn niet gerech telijk 
vervolgbaar voor hetgeen zij i n de vergadering 
van den Volksraad hebben gezegd of aan den 
Raad schriftelijk hebben overgelegd, tenzij zij 
daarmede openbaar maken wat in besloten 
vergadering onder geheimhou:ling is gezegd of 
overgelegd" ; 

b. aan het artikel een derde lid wordt toe
gevoegd, luidende : 

"3. Aan den Gouverneur-Generaal en zijne 
gema.chtigden wordt het woora gegeven, wan
neer en zoo dikwijls zij dit verlangen, echter 
niet vóórdat de spreker, die aan het woord is, 
zijne rede geëindigd heeft." 

12. Art-. 28, luidende : 
"1. In de eerste vergadering va.n het in 

het eerste lid van art. 24 bedoelde tijdperk 
benoemt de Volksraad voor den duur van dat 
tijdperk uit zijn miBen een eersten en een 
t Neenen plaatsverva ngend-voorzitter . . 

2. Wanneer de in het eerste lid ve1melde 
bedieningen tusschentijds openvallen, ge
~chiedt de benoeming van den opvolger voor 
den verderen duur van het in dat lid bedoelde 
tijdperk." 

13. Art. 29, luidende : 
,, 1. In spoedeischende gevallen, ter beoor

deeling van den Gouverneur-Generaal, kunnen, 
ter beban~eling van ontwerpen van aanvullings
begrootingen, buitengewone zittingen van den 
Volksraad worden gehouden, tot bijwoning 
waarvan alleen de op J ava en Madoera metter
woon gevestigde leden worden opgeroepen. · 

2. Aan de overige leden wordt te gelijker tijd 
zonder oproeping kennis gegeven van het voor
nemen om eene buitengewone zitting te houden. 

3. Het in het eerste lid bedoelde deel van 
den Volksraad wordt alsdan te zamen met de 
buiten Java en Madoera gevestigde leden, die 
ter vergadering aanwezig zijn, ook voor de 
wepas~in7 van het volgende artikel, geacht den 
Volksraaa uit te maken. " 

14. A,t. 30, luidende: 
"1. DP Volksraad mag noch beraadslagen 

noch besluit1>n, zoo niet minstens de helft der 
leden, het lid tevens voorzitter niet medege
rekend, tegenwoordig is . 

2. De beslissingen over za,ken worden bij 
volstrekte mearderheid der stemmende leden 
genomen. 

3. Bij ~taking van stemmen wordt het 
nemen van eene beslissing tot eene volgende 
vergadering uitgesteld. 

4. In deze, en evenzeer in eene voltallige 
vergadering, wordt, bij staking van stemmen, 
bat voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

5. De stemming moet geschieden bij hoof
delijke oproeping, wanneer een der leden dit 
verlangt, en beeft alsdan mondeling plaats. 

6. De stemming over personen geschiedt bij 
gesloten en ongeteekende briefjes. De vol
strekte meerderheid der geldige stemmen be-

slist ; bij staking van stemmen beslist het lot. 
7. De leden van den Volksraad zijn niet 

gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen zij in de 
vergadering van den Raad hebben gezegd of 
aan den Raad schriftelijk hebben overgelegd, 
tenzij zij daarmede openbaar maken wat in 
besloten vergadering onder geheimhouding is 
gezegd of overgelegd." 

15. Art. 31, luidende: 
"1. De bezoldiging van den secretaris en 

het bij den Volksraad aangestelde personeel en 
de regeling van de aanspra.ken der leden op 
tegemoetkoming voor reis- en verblijfkosten 
zoomede op zittinggeld, worden bij ordonnantie 

. vastgesteld. 
2. H et lid tevens voorzitter geniet geene 

zittinggelcleu." 
16. Als art. 32 een artikel, gelijkluidend 

met het laatste lid van het tegenwoordige 
art. 131. 

17. De art,t. 33 tot en met 44, luidende: 
,,Art. 33. 1. De Volksraad kan den Gou

verneur-Generaal uitnoodigen om nopens zaken, 
Nederlandsch-Indië betreffende, inlichtingen 
aaa den Raad te geven. 

2. De Gouverneur-Generaal voldoet aan 
deze uitnoodiging, wanneer · dit naar zijne 
meening geschieden kan zonder schade voor 
de hem toevertrouwde belangen. 

Art. 34. 1. Behoudens in gevallen van 
spoedeischenden aa rd, ter beoordeeling van 
den Koning, en behoudens ten aanzien van 
ontwerpen van algemeene maatregelen van 
bestuur. als bedoeld in het derde lid van art. 53 
en het deide lid van art. 53a, wordt de Volks
raad in de gelegenheid gesteld, binnen een zoo 
noodig door den Gouverneur-Generaal t;i be
palen termijn van raad te dienen nopens de 
ontwerpen van a lgemeene maatregelen van 
bestuur, uitsluitend of in belangrijke mate 
Nederlandsch-Indië betreffende, voordat tot de 
vaststelling daarvan wordt overgegaan. 

2. Aan het hoofd van de uit te vaardigen 
algemeene maatregelen van bestuur wordt 
melding gemaakt, dat de Volksraad is gehoord, 
dan wel de reden vermeld, waarom zulks niet is 
geschied. 

Art. 35. 1. Behoudens in gevallen van 
spoedeischenden aard, ter beoordeeling van 
den Koning, of, voor zoover het voorstellen 
van wet betreft, ingediend ingevolge art. 117 
der Grondwet. ter beoordeeling van den voor
zitter van de Tweede Kamer . der Staten
Generaal. en behoudens ten aauzien van ont
.verpen van ,vetten, als bedoeld in de a-rtikelen 
63g, 63h, 63i en 63l, wordt de Volksraad in de 
"elegenheid gesteld binnen een zoo noodig door 
äen Gouverneur-Generaal te bepalen termijn 
van raad te dienen nopens de ontwerpen van 
wetten, uitsluitend of in belangrijke mate 
Nederla.ndsch-Indië betreffende, voordat deze 
in behandeling komen bij de Staten-Generaal. 

2. Het ingevolge het vori,ge lid uitgebrachte 
advies wordt bij de toezending van het wets
ontwerp of, wanneer het een ingevolge art. 117 
der Grondwet ingedienà voorstel van wet be
treft, zoo spoedig mogelijk, aan de Tweede 
Kamer medegedeeld. 

3. Indien het advies niet binnen den be
paalden termijn is uitgebracht. wordt hiervan 
bij de toezending van het wetsontwerp, of 
wanneer het een ingevolge art. 117 der Grond-

31 * 
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wet ingediend voorstel van wet betreft, zoo 
spoedig mogelijk, kennis gegeven aan de Tweede 
Kamer. 

Art. 36. 1. In de eerste vergadering van 
het in het eerste lid van artikel 24 bedoelde 
tijdperk benoemt de Volksraad voor den duur 
van dat tijdperk uit zijn midden een college, 
College van Gedelegeerden genaamd. 

2. Het Collegii van Gedelegeerden bestaat 
uit den voorzitter van den Volksraad als lid 
tevens voorzitter, benevens twintig leden. 

3. De secretaris van den Volksraad is tevens 
secretaris van het College van Gedelegeerden. 

Art. 37. Het College van Gedelegeerden 
benoemt in zijn eerste vergadering één zijner 
leden tot plaatsverva-ngend-voorzitter, mede 
voor den duur van het in artikel 24 bedoelde 
tijdperk. Wanneer de bediening tusschentijds 
openvalt, geschiedt de benoeming van den 
opvolger voorden verderen duur van dat tijdperk. 

Art. 38. 1. De verkiezing van de leden 
van het College van Gedelegeerden en de ver
vulling van tusschentijds opengevallen plaatsen 
in het College geschieden op den grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging op de wijze, bij 
ordonnantie te regelen. 

2. De regeling waarborgt, dat de overeen
stemmende wil van elk drietal Volksraadsleden 
leidt tot de dienovereenkomstige vervulling van 
één plaats in het College van Gedelegeerden. 

3. De leden van het College van Gedelegeer-
den treden tegelijk af. ' 

Art. 39. De tegemoetkoming, aan het lid
maatschap van het College van Gedelegeerden 
verbonden, zoomede de gevolgen van aan
vaarding van het lidmaatschap door een lands
dienaar, worden bij ordonnantie geregeld. 

Art. 40. l. Het lidmaatschap van het 
College van Gedelegeerden houdt op door het 
eindigen van dat van den Volksraad. 

2. De leden van het College van Gedelegeer
den zijn te allen tijde bevoegd als zoodanig hun 
ontslag te nemen ; zij geven daarvan schriftelijk 
kennis aan den voorzitter van den Volksraad. 

Art. 41. 1. Het College van Gedelegeer
den houdt zijne vergaderingen in het openbaar 
te Batavia, tenzij bij ordonnantie een andere 
pleats da.arvoor is aangewezen. 

2. De deuren worden gesloten, wanneer 
minstens vier leden het· v01deren, dan wel de 
voorzitter het noodig oordeelt. 

3. De vergadering beslist, of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd. 

4. Over de punten, in besloten vergadering 
behandeld, kan daarin ook eene beslissing wor
den genomen. 

5. Art. 30 vindt ten aanzien van het College 
van Gedelegeerden overeenkomstige toepassing. 

Art. 42. 1. Wanneer hij dat noodig acht, 
kan de Gouverneur-Generaal de beraadslagingen 
van het College van Gedelegeerden bijwonen. 
Hij heeft alsdan eene wadgevende stem. 

2. De Gouverneur-Generaal kan mede de 
beraadslagingen door gemachtigden doen bij 
wonen ten einde namens hem voorlichting te 
verschaffen. 'ren aanzien van deze gemach
tigden geldt het bepaalde b~i den laatsten zin 
van het tweede lid en bij het derde lid van 
art. 27. 

Art. 43. 1. Het Reglement van Orde voor 
de vergaderingen va-n het College van Gedele
geerden wordt door den Volksraad va.stgesteld. 

2. Het bepaalde bij het tweede lid van 
art. 21a is op dit Reglement van toepassing. 

Art. 44. 1. Het College van Gedelegeer
den oefent de in de artt. 46, 48, 49, 50, 55 
en 56 bedoelde bevoegdheden van den Volks
raad uit, behoudens ten aanzien van ontwerpen, 
welker behandeling de Volksraad zich heeft 
voorbehouden. 

2. Wanneer cle afdoening van eenig ont
werp, waarvan de Volksraad zich de behande
ling heeft vocrbehoucJen, zoozeer spoedeischend 
is, dat niet op het bijeenls:omen va-n dien Raad 
kan worden gewacht, zulks ter beoordeeling 
van den Gouverneur-Generaal. het College van 
Gedelegeerden gehoord, geschiedt de behande
ling door het College van Gedelegeerden. 

3. H et College van Gedelegeerden is , tenzij 
de Volksraad anders beslist, belast met het 
verrichten van voorbereidende werkzaamheden 
ten aanzien van de ontwerpen, welker behan
deling de Volksraad zich heeft voorbehouden. 

4. Is de Volksraad niet bijeen, dan worden 
ook de in de artt. 32 en 33 vermelde bevoegd
heden door het College van Gedelegeerden uit
geoefend. 

18. Een derde hoofdstuk, bevattende de 
artt. 45 tot en met 53, 53a en 54 tot en met 63, 
luidende: 

,,DERDE HOOFDSTUK. 
VAN DE WETGEVING. 

Art. 45. 1. De Gouverneur-Get'e,aal stelt 
r~geeringsverordeningen vast, houdende alge
meene regelingen tot uitvoering van wetten, 
algemeene maatregelen van bestuur en ordon
nanties, voor zoover die vaststelling daarbij 
aan hem is opgedragen. 

2. In de regeeringsverordeningen kan op de 
overtreding van hare voorschriften st.raf worden 
gesteld. . De grenzen van de te bepalen straffen 
worden bij ordonnantie geregeld. 

Art. 46. De Gouverneur-Generaal stelt, be
houdens het bepaalde bij het eerste lid van 
art. 53a, in overeenstemming met den Volks
raad, ordonnanties vast tot regeling van : 

a. onderwerpen, de inwendige aangelegen
heden van Nederlandsch-Indië betreffende, ten 
aanzien waarvan in de Grondwet, in deze wet 
of in andere wetten niet anders is bepaald ; 

b. andere onderwerpen, waarvan de regeling 
ingevolge eene wet of een algemeenen maatregel 
van bestuur bij ordonnantie moet geschieden. 

Art. 47. 1. De Gouverneur-Generaal zendt 
zijne ontwerpen van ordonnanties aan den 
Volksraad. · 

2. De Gouverneur-Generaal kan te allen 
tijde een termijn bepalen, binnen welken de 
Volksraad hem zijn besluit moet mededeelen. 

Art. 48. 1. De Volksraad heeft het recht 
ontwerpen van ordonnanties aan den Gouver
neur-Generaal in te dienen. 

2. H et formulier van indiening luidt : 
,,De Volksraad verzoekt den qouverneur

,,Generaal eene ordonnantie vast te stellen (ver
,,melding van den titel der ordonnantie), _over
,,eenkomstig het bijgaand ontwerp." 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter.) 

Art. 49. De Volksraad heeft het recht 
wijzigingen te maken in eene hem door den 
Gouverneur-Generaal toegezonden ontwerp
ordonnantie. 
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Art. 50. Zoolang omtrent oenige ontwerp
ordonnantie nog niet door den Volksraad of 
door den Gouverneur-Generaal is beslist, kan , 
het ontwerp worden teruggenomen, in het 
geval, bedoeld bij art. 47, door den Gouverneur
Generaal, e.n in dat, bedoeld bij art. 48, door 
den· Raad. 

Art. 51. 1. De Volksraad geeft van zijn 
besluit ten spoedigste kenni~ aan den Gouver
neur-Generaal. 

2. Het formulier va,n kennisgeving luidt : 
a. indien de Volksraad zich met de ontwerp

ordonnantie ongewijzigd kan vereenigen : 
"De Volksraad vereenigt zich met de hem 

"door den Gouverneur-Generaal aangeboden 
"ontwerp-ordonnantie (vermelding van den 
,,titel der ordonnantie)". 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter.) 

b. indien de Volksraad wijzigingen in de 
ontwerp-ordonnantie heeft gebracht : 

"De Volksraad vereenigt zich met de hem 
"door den Gouverneur-Generaal aangeboden 
"ontwerp-ordd'nnantie (vermeldin~ van den 
"titel der ordonnantie). zooals zij door den 
,,Raad is gewijzigd". 

(Dagteekening en onderteekenine van den 
voorzitter.) 

c. indien de Volksraad zich niet kan ver
eenigen met de ontwerp-ordonnantie : 

"De Volksraad kan zich niet vereenigen met 
,,de hem door den Gouverneur-Generaal aan
"geboden ontwerp-ordonnantie (~ermelding ,van 
,,den titel der ordonnantie)". 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter.) 

Art. 52. 1. De Gouverneur-Generaal geeft 
aan den Volksraad kennis, of hjj eene ,ontwerp
ordonnantie, waarmede de Raad zich vereenigd 
heeft, of die door dezen aan hem is ingediend, 
al dan niet vaststelt. 

2. Het formulier van kennisgeving luidt : 
a. in geval van vaststelling : 
"De Gouverneur-Generaal heeft vastgesteld 

"de ordonnantie (vermelding van den titel der 
,,ordonnantie)". 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur-Generaal.) 

b. in geval van niet-vaststelling : 
"De Gouverneur-Generaal heeft bezwaar va.st 

"test-ellen de ordonnantie (vermelding van den 
,,titel der ordonnantie)". 

(Dagteekening en ondert~ekening van den 
Gouverneur-Generaal.) 

Art. 53. 1. Indien omtrent eene door den 
Gouverneur-Generaal aan den Volksraad ge
zonden ontwerp-ordonnantie geen overeen
stemming met den Raad is verkregen, neemt 
de Raad, op uitnoodiging van den Gouverneur 
Generaal, de ontwerp-ordonnantie opnieuw in 
behandeling binnen zes maanden, nadat door 
den Raad besloten werd tot niet-aannemen 
van het ontwerp of van den Gouverneur
Generaal de kennisgeving werd ontvangen, 
dat hij bezwaar had tegen vaststelling van het 
ontwerp, zooals het door den Raa,d wa~ ge
wijzigd. 

2. Voor de tweede behandeling gelden de
zelfde bepalingen als voor de eerste. 

3. Wordt andermaal geen overeenstemming 
verkregen, dan kan de regeling geschieden bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

4. De bij algemeenen maatregel van lJestuu_r 
vastgestelde regeling kan te allen t1Jde b1J 
ordonnantie worden gewijzigd, aangevuld, in
getrokken of door eene andere vsrvangen. 

Art. 53a. 1. D.e Gouverneur Generaal kan 
eene door hem aan den Volksraad gezonden 
ontwerp-ordonnantie op eigen gezag en verant
woordelijkheid vaststellen, wanneer : 

10. de Raad in gebreke is gebleven binnen 
den gestelden termijn mede te deelen, of 
hij zich al dan niet met het ontwerp 
vereenigt; 

2°. overeenstemming met den Raad niet is 
verkregen, doch drin$ende omstandig
heden eene onverwijlde voorziening 
vorderen. 

2. Van de vaststelling wordt aan den Volks
raad kennis gegeven op de wijze, voorgeschreven 
in art. 52, tweede lid, onder a. 

3. In het geval, bedoeld onder 2° van het 
eerste lid, kan de regeling nader geschieden bij 
algemeenen maatregel van bestuur, indien de 
Volksraad binnen twee maanden na den dag 
der inwerkingtreding van de ordonnantie daar
toe het verzoek doet. Het bepaalde bij het 
laatste lid van het vorige artikel is alsdan van 
toepassing. 

Art. 54. l . Onverminderd de f!evallen, 
voorzien in de artt. l 9Z, vierde en viJfde lid ; 
19x, 53, derde lid; 53a, derde lid; 66, tweede 
lid; 95, eerste lid, onder a end; 105, eerste lid, 
en 108, tweede lid, van deze wet, of bij eenige 
andere wet, wordt bij algemeenen maatregel 
van bestuur geregeld al hetgeen betreft : 

a. de met vreemde mogendheden gesloten 
verdragen en andere overeenkomsten en de uit 
het volkenrecht voortvloeiende rechten en 
verplichtingen in het algemeen ; 

b. de verdediging van het grondgebied van 
Nederlandsch-Indië. , 

2. Voorschriften ter uitvoering dezer rege
lingen kunnen bij wet of algemeen:m maatregel 
van bestuur worden overgelaten aan ordon
nantie of regeeringsverordening. 

Art. 55. 1. Onverminderd het geval, voor
zien bij art. 19m, kunnen in dringende om
standigheden, onder nadere bekrachtiging door 
de wet of door een algemeenen maatregel van 
bestuur, ordonnanties worden vastgesteld om
trent onderwerpen, waarvan de regeling bij de 
wet of bij algemeenen maatregel van bestuur 
moet geschieden, zoolang die regeling niet heeft 
plaats gehad. 

2. Zoodanige maatregel wordt, wanneer het 
een onderwerp geldt, ten aanzien waarvan 
regeling door de wet geboden is, door den 
Koning onverwijld oer kennis gebracht van de 
Staten-Generaal. 

Art. 56. 1. Onvenninclerd het geval, voor
zien bij art. 19m, en behoudens de bepalingen 
van deze wet, kunnen in dringende omstandig
heden, voor geheel Nederlandsch-Indië of voör 
bepaalde gl)deelten daarvan, onder nadere 
bekrachtiging door de wet . of door een alge
meenen maatregel van bestuur, bij ordonnantie 
wetten of algemeene maatregelen van bestuur 
geheel of gedeelteljjk buiten werking worden 
gesteld of gewijzigd. 

2. Van deze handelingen wordt door den 
Koning onverwijld kennis gegeven aan de ' 
Staten-Generaal. 

Art. 57. Wanneer de ordonnanties, bedoeld 
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bij de artt. 55 en 56, niet bekrachtigd worden 
door de wet of door een algemeenen maatregel 
v11;n bestuur, of wanneer een onderwerp, waarin 
bu ordonnantie of bij regeeringsverordening is 
voorzien, nader bij de wet of bij algemeenen 
maatregel van bestuur is geregeld, blijven die 
ordonnanties en regeeringsverordeningen niette
min hare verbindende kracht behouden, totdat 
zij zijn ingetrokken. 

Art. 58. 1. De algemeene verordeningen 
(regeeringsverordeningen, ordonnanties, alge
meene maatregelen van bestuur en wetten) 
worden door den Gouverneur-Generaal afge
kondigd en door den algemeenen secretaris of 
een der gouvernements-secretarissen gewaar
merkt. 

2. Die afkondiging wordt gerekend geschied 
te zijn door plaatsing in het taatsblad van 
Nederlandsch-Indië. Zij is, in geldigen vorm 
geschied, de eenige voorwaarde der verbind
baarheid. 

3. De algemeene verordeningen werken ter
stond nadat hare afkondiging bekend kan 
zijn. 

4. Wanneer geen ander tijdstip is vast
gesteld, wordt de afkondiging gerekend bekend 
te zijn op Java en Madoera op den dertigsten 
dag, en in de overige deelen van Nederlandsch
Indië op den honderdsten dag, na dien der 
dagteekening van het Staatsbl,ad van Neder
landsch-Indië, waarin de algemeene verordening 
is opgenomen. 

Art. 59. 1. Het formulier van afkondiging 
der regeeringsverorderungen is als volgt : 

,,In naam des Konings ! 
,,De Gouverneur-Generaal van Neder

,,landsch-Indië ; 
,,Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

,,salut! 
,,doet te weten : 

"Dat H,i, overwegende dat ter uitvoering van 
,,(vermelding van de wet, den algemeenen 
"maatregel van bestuur of de ordonnantie, tot 
,,welker uitvoering de verordening strekt) 

,,het noodig is het navolgende te bepalen; 
"Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord 

,,Heeft goedgevonden en verstaan : 
(Hier volgen de inhoud der regeeringsveror

dening en daarna de woorden : ) 
"En opdat niemand hiervan onwetendheid 

"voorwende, zal deze in het Staatsbl,ad van 
,,Neilerlandsch-Indië worden geplaatst. 

,, Gedaan te den . " 
(Handteekening van den Gouverneur

Generaal en van den algemeenen secre
taris of va,n een der gouvernements
secreta.rissen.) 

2. Het formulier van afkondiging der or
donnanties is als volgt : 

,,In naam des Konings ! 
,,De Gouverneur-Generaal van Neder.Jandsch

,,Indië, 
,,Allen, die deze zullen zien of hooren lezen, 

,,salut! 
,,doet te weten : 

,,Dat Hij enz. (de beweegredenen der ordon
nantie); 

"Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord 
"en in overeenstemming met den Volksraad (of 
"in de gevallen, voorzien in het eerste lid van 
,,art. 53a dezer wet : ,,Den Raad van Neder
"landscb-Indië geboord en gelet op het eerste 

"lid van art. 53a der Wet op de staatsinrichting 
,,van Nederlandsch-Indië"); 

,,Heeft goedgevonden en verstaan : 
(Hier volgen de inhoud der ordonnantie en 

daarna de woorden): 
"En opdat niemand hiervan onwetendheid 

"voorwende, zal deze in het Staatsbl,ad van 
,,Nederlandsch-Indië worden geplaatst. 

,,Gedaan te den ." 
(Handteekening van den Gouverneur

Generaal en van den algemeenen secre
taris of van een der gouvernements
secretarissen.) 

3. De Gouverneur-Generaal, den last tot 
afkondiging van aene wet of van een algemeenen 
maatregel van bestuur ontvangen hebbende, 
zorgt voor de plaatsing daarvan in het Staats
blad van Neilerlandsch-Ind,ië met het volgende 
onderschrift : 

"En opdat niem&.nd hiervan onwetendheid 
"voorwende, bevealt de Gouverneur-Generaal 
"v.,,n Nederlandsch-Indië, dat deze in het 
,,Staatsbl,ad van Nederlandsch-Indië wordt ge
plaatst. 

,,Gedaan te den ." 
(Handtaekerungen van den Gouverneur

Generaal en van den algemeenen secre
taris of van een der gouvernements
secretarissen.) 

Art. 60. 1. De Gouverneur-Generaal kan 
om gewichtige redenen, onder nadere bekrach
tiging door de wet of goedkeuring van den 
Koning, de afkondiging of uitvoering uitstellen 
van wetten of algemeene maatregelen van 
bestuur. 

2. Van deze handelingen wordt, wanneer 
zij eene wet betreffen, door den Koning on
verwijld kennis gegeven aan de Staten-Generaal. 

Art. 61. Wanneer de Gouverneur-Generaal 
gebruik maakt van de macht, hem bij het vorige 
artikel verleend, en zijne handeling niet wordt 
goedgekeurd, is hij tot afkondiging of uitvoering 
verplicht, dadelijk na ontvangst van den 
daartoe strekkenden last des Korungs. 

Art. 62. 1. Ordonnanties kunnen op grond 
van strijd met de Grondwet, met de wet of 
met het algemeen·belang ~ebeel of gedeeltelijk 
door den Koning worden geschorst en bij de 
wet worden vernietigd. 

2. De schorsing wordt door den Koning 
bevolen bij een met redenen omkleed, in het 
Staatsbl,ad van Nederlandsch-Indië te plaatsen, 
besluit. Binnen een jaar na de schorsing wordt 
een voorstel tot vernietiging bij de · Staten
Generaal ingediend. 

3. De schorsing stuit onmiddellijk de wer
king der geschorste bepalingen. 

4. Is binnen den in het tweede lid bepaalden 
tijd geen ontwerp tot verruetiging bij de Staten
Generaal in~ediend, dan wordt de schorsing 
geacht te ziJn opgeheven. Hiervan geschiedt 
kennisgeving in het Staatsbl,ad van Neder
landsch-1 ndië. 

5. Indien het wetsontwerp tot vernietiging 
wordt verworpen, wordt de schorsing mede 
geacht te zijn opgeheven. Hiervan geschiedt 
eveneens kennisgeving in het Staatsblad van 
N ederlandsch-1 ndië. 

6. Bepalingen, die geschorst zijn geweest, 
kunnen niet oprueu w worden 'Jeschorst. 

7. Vernietiging wegens strijd met de Grond
wet of met de wet brengt mede vernietiging 
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van alle gevolgen der vernietigde bepalingen, 
voor zoover die nog voor vernietiging vatbaar 
zijn. 

8. Bij vernietiging wegens strijd mE't het 
algemeen belang kunnen de niet met dat belang 
strijdige gevolgen in stand blijven. 

9. De Gouverneur-Generaal zor$t in geval 
van geheale of gedeeltelijke Fchorsing of ver
nietiging eener ordonnantie, dat a.an het be
paalde in het derde, het vierde, het vijfde, het 
zevende en het acht te lid van dit artikel wordt 
voldaan en dat opnieuw in hetgeen de geschorste 
of vernietigde bepalingen regelden, voor zooveel 
noodig, bij ordonnantie wordt voorzien. 

10. Gedeeltelijke schorsing of vernietiging 
een~r ordonnantie heeft op de $eldigheid der 
in het besluit tot schorsing of m de wet tot 
vernietiging niet genoemde bepalingen geen 
invloed. 

Art. 63. De bepalingen van het vorige 
artikel gelden eveneens ten opzichte van 
regeeringsverordeningen, met dien verstande, 
dat de vernietigin$ daarvan ge~chied.t door den 
Koning, den Raaa van State gehoord. bij een 
met redenen omkleed besluit, en dat de bepaling 
van het negende lid zóó gelezen wordt, dat het 
woord "ordonnantie" tweemaal vervangen 
wordt door: ,,regeeringsverordening". 

19. Een vierde hoofdstuk, bestae.nde uit 
de artt. 63a tot en met 63n, luidende : 

,,VIERDE HOOFDSTUK. 

VAN DE BEGROOTING EN VAN GELDLEENJNGEN. 

Art. 63a. 1. De begrooting bestaat uit 
afdeelingen, elke voor zooveel noodig gesplitst 
in vier hoofdstukken, onderscheidenlijk tot 
regeling van de uitgaven in Nederland, tot 
regeling van de uitgaven in Nederlandsch-Indië, 
tot aanwijzing va,n de middelen in Nederland 
en tot aanwijzing van de middelen in Neder
landsch-Indië. De hoofdstukken worden ge
splitst in posten. 

2. _De afdeelingen, welke betrekking hebben 
op de departementen van algemeen bestuur, 
betreffen elke niet meer dan één departement. 

Art. 63b. 1. De ontwerpen der algemeene 
begrooting worden jaarlijks door den Gouver
neur-Generaal aan den Volksraad bij de opening 
van de eerste gewone zitting aangeboden. Zij 
worden door den Raad, onder mededeeling van 
zijn gevoelen, uiterlijk op 30 Juli aan den 
Gouverneur-Generaal teruggezonden. 

2. Ten aanzien van de ontwerpen van aan
vullingsbegrootingen wordt de termijn van 
terugzending telkenmale door den Gouverneur
Generaal bepaald. 

Art. 63c. 1. De Gouverneur-Generaal stelt 
de algemeene begrooting en de · aanvullings
begrootingen vast, voor zoover hij zich met het 
gevoelen van den Volksraad vereenigt. 

2. De vaststellinjl geschiedt bij bP.sluiten, 
elk niet meer dan éene afdeeling betreffend. 

3. Die besluiten worden ufterlijk binnen 
twee ,veken na afloop van de in het vorige artikel 
bedoelde termijnen openbaar gemaalrt in de 
J avasche Courant. 

Art. 6::ld. 1. Onnrminderd het bepaaltle 
bij het volgende artikel, behoeven de in art. 63c 
bedoelde beslmten, om te kunnen werken, 
goedkeuring bij de wet. 

2. De wetsontwerpen tot al- of niet goed-

keuring vao de besluiten betreffende de alge
.neene begrooting worden uiterlijk op 16 Octo
ber van het jar.r, voorafgaande aan dat, waarop 
de begrooting betrekking heeft, en die tot al
of niet goedkeuring van besluiten betreffende 
aanvullingsbegrootingen zoo spoedig mogelijk, 
aan de Staten-Generaal aangeboden. 

Art. 63e. 1. Wanneer eene uitgaaf zóó 
dringend noodzakelijk is, dat daarmede niet 
kan worden gewacht op goedkeuring bij de wet 
van het besluit, waarin op de uitgaaf is gerekend, 
is de Gouverneur-Generaal bevoegd om haar, in 
afwachting van die goedkeuring, bij een met 
redenen omkleed besluit te bevPlen. 

2. Van dit laatste besluit wordt mededeeling 
gedaan aan den Vo~aad en aan de Algemeene 
Rekenkamer in Nederlandsch-Indië. 

Art. 63/. De in art. 63c bedoelde besluiten 
worden, nadat zij zijn goedgekeurd, in het 
Staatsblad van Nederlandsch-lnd'.'ë geplaatst. 

Art. 63g. Indien en voor zoover de Volks
raad de in art. 63b bedoelde termijnen niet in 
acht heeft genomen, geschiedt de vaststelling 
van de begrooting bij de wet. 

Art. 63h. 1. Indien norens eene geheele 
afdeeling der algemeene begrooting geen over
eenstemming tusschen den Gouverneur-Gene
raal en den Volksraad is verkregen, geschiedt 
de vaststelling van dia afdeeling bij de wet. 

2. Onderdeelen van afdeelingen der alge
meene begrooting, waaromtrent $een overeen, 
stemming is verkregen, .vorden biJ de wet vast
gesteld, iadien en voor zoover daaraan behoefte 
bestaat. 

3. Het in het tweede lid bepaalde geldt 
mede ten aanzien van aanvullingsbegrootingen, 
indien en voor zoover daaromtrent geen over
eenstemming is verkregen. 

Art. 63i. l. _ Wordt een besluit, alB bedoeld 
in art. 63c, betreffende de algemeene begrooting, 
niet bij de wet goedgekeurd, dan wordt de af
deeling, waarop het besluit betrekking heeft, 
nader bij de wet vastgesteld. 

2. Indien een besluit, als bedoeld in art. 63c, 
betreffende eene aanvullingsbegrooting, niet bij 
de wet wordt goedgekeurd, worden de onder
deelen van afdeeling_en, waarop dat besluit be
trekking heeft, alleen dan nader bij de wet 
vastgesteld, wanneer onverwijlde vaststelling 
noodzakelijk is. 

Art. 63j. 1. De goedgekeurde besluiten 
tot vaststelling· van de algemeene begrooting 
treden, evenalP de wetten welke die begrooting 
betreffen, in werkin~ op 1 Januari van het 
diew•tjaar, waarop zij betrekking hebben. 

2. Zij worden geacht op dien d1ttum in 
werking te zijn getreden, indie'l en voor zoover 
zij ee1st daarna in het Staatsblad van Neder
landsch-lndië zijn geplaatst. Zoola,ng dit laat
ste niet is geschied, strekt de begrooting van het 
aan het betrokken dienstjaar voorafgaande 
jaar tot grondslag van het beheer. 

Art. 63k. 1. De Gouverneur-Generaal stelt, 
in overeenstemming met den Volksraad, het 
slot der rekening van Nederlandsch-Indië, over 
elk dienstj"aar afzonderlijk, bij besluit vast. 

2. Op dezelfde wijze beslist hij" omtrent de 
bestemming van de voordeelige en de dekking 
van de nadeelige sloten der rekeningen, telken
male over tijdvakken van ten hoogste tien jaren. 

3. De in het eerste en het twPede lid van 
dit artikel bedoelde besluiten worden openbaar 
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gemaakt in de J avasche Courant. Zij behoeven, 
om te kunnen werken, goedkeuring bij de wet. 

Art. 631. 1. Indien het slot der rekening 
van Nederla,ndsch-Indië, bij gebreke van over
eenstemming tusschen den Gouverneur-Gene
raal en den Volksraad, 11iet bij be•luit kan 
worden vastgesteld, geschie:lt de vaststelling 
bij de wet. 

2. Het slot der rekening wordt eveneens bij 
cle wet vastgesteld, ingeval het besluit van den 
Gouverneur-Generaal, dat daarop betrekking 
beeft, niet wordt goedgekeurd. 

3. Het bij het eerste en het tweede lid van 
dit artikel bepaalde geldt mede ten aRnzien 
van de beslissing over de bestemming van de 
voordeelige en de dekking van de nadeelige 
sloten der rekeningen. 

Art. 63m. De in art. 63k bedoelde besluiten 
worden, nadat zij zijn goedgekeurd, in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst. 

Art. 63n. 1. Geldleeningen ten laste van 
Nederlandsch-Indië kunnen niet worden aan
gegaan of gewaarborgd dan uit kracht van de 
wet of van een door den Gouverneur-Generaal 
in overeenstemming met den Volksraad ·geno
men besluit, goedgekeurd bij de wet. 

2. Met inachtneming van bij ordonnantie te 
stellen regelen, is de Gouverneur-Generaal be
voegd de uitgifte van Nederlandsch-Indi~che 
schatkistbiljetten of schatkistpromessen te 
bevelen. • 

3. Verpanding of beleening van gouverne- . 
mentsproducten geschiedt krachtens machtiging 
van den Gouverneur-Generaal." 

20. Een vijfde hoofdstuk, bestaancle uit de 
artt. 64, 65 en 66, luidende : 

,,VIJFDE HOOFDSTUK. 

VAN DE DEPARTEMENTEN VAN ALGEMEEN 
BESTUUR EN DE ALGEMEENE REKENKAMER. 

Art. 64. De departementen van algemeen 
bestuur worden beheerd door departements
hoofden, wier taak en bevoegdheid, behoudens 
het bepaalde bij art. 19k, door den Gouverneur
Generaal worden geregeld. 

Art. 65. De departementshoofden vormen 
te zamen een Raad van departementshoofden. 
De Gouverneur-Generaal stelt voor dien Raad 
eene instructie vast. 

Art. 66. 1. Er is eene Algemeene Reken
kamer, belast met het toezicht over het beheer 
der lanèlsgeldmiddelen en over de verantwoor
ding der rekenplichtigen. 

2. De instructie van de Kamer wordt bij 
algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld, 
in overeenstemming met de wet tot regeling 
van de wijze van beheer en verantwoording 
der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië". 

§ 13. Het tegenwoordige vierde, vijfde, 
zesde, zevende, achtste en negènde hoofdstuk 
worden achtereenvolgens het zesde, zevende, 
achtste, negende, tiende en elfde hoofdstuk. 

§ 14. In de artt. 68c, derde lid; 75, eerste 
lid; 81 ; 107 ; 109, eerste lid, en 124, tweede lid, 
wordt voor ; ,,dit reglement" gelezen : ,,deze 
wet". 

§ 15. In art. 95, eerste lid, onder a en d, 
wordt voor: ,,door den Koning" 8elezen: ,,bij 
algemeenen maatregel van bestuur' . 

§ 16. a. In de artt. 67a, eerste, tweede, 
derde, zevende, achtste en negende lid; 67b, 

tweede lid; 67c, derde, vierde, vijfde en zesde 
lid ; 68b, eerste lid; 68c, tweede lid; 71, eerste 
en tweede lid; 72; 75, eerste en vierde lid; 77, 
eerste en derde lid ; 82, tweede lid ; 84 ; 87 ; 
91, derde en vierde lid; 101 ; 109, derde, vierde 
en laatste lid; 110 ; 111, tweede lid; 115, 
tweede lid ; 117 ; 125, tweede lid, en 127 wordt 
voor : ,,algemeene verordening" gelezen : ,,or
donnantie". 

§ 16. b. In de artt. 75, tweede, derde, 
vijfde en zesde lid; 76; 85 ; 91, tweede lid, 
en 118, derde lid, wordt voor : ,,algemeene 
verordeningen" gelezen: ,,ordonnanties". 

§ 17. In het derde lid van art. 68c wordt 
voor: ,,57" gelezen: ,,19z". 

§ 18. In art. 85 wordt voor: ,,43, 45 en 47" 
gelezen: ,,19m, 190 en 19q". 

§ 19. Het eerste lid van art. 105 wordt 
gelezen: 

"1. De regelen aopeas de toelating en 
vestiging in Nederlandsch-Indië worden voor 
zooveel noodig bij algemeenen maatregel van 
bestuur. en overigens bij ordonnantie vast
gesteld". 

In het derde en het vierde lid van het artikel 
wordt voor: ,,45" gelezen: ,,19n". 

§ 20. In het twee.:te lid van an. 108 wordt 
voor "algemeene verordenin_g" gelezen : ,,alge• 
meenen ma11,tregel van bestuur". 

§ 21. Het eerste lid van art. 113 wordt 
gelezen: 

,,De ingezetenen zijn verplicht tot mede
werking ter bewaring van rust en orde en, 
indien zij Nederlandsche onderdanen zijn, 
tevens ter verdediging van het grondgebied 
van Nederlandsch-Indië, een en ander op den 
met inachtneming van art. 54 te bepalen 
voet." 

§ 22. In het derde lid van art. 125 worden 
de woorden : ,,eerste lid van art. 60" vervangen 
door: ,,derde lid van art. 60". 

§ 23. Het tweede lid van art. 129 wordt 
gelezen: 

"In dringende omstandigheden kunnen die 
tarieven bij ordonnantie worden gewijzigd, 
onder nadere bekrachtiging door de wet". 

§ 24. Het tegenwoordige tiende hoofdstuk 
,,Van den Volksraad", bestaande uit de artt. 
131 tot en met 144, vervalt. 

§ 25. Het tegenwoordige elfde hoofdstuk 
wordt het twaalfde hoofdstuk. 

§ 26. Na art. 145 wordt, onder het op
schrift "Slotbepaling", een nieuw artikel in• 
gevoegd, luidende : . 

"Art. 146. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Indische Staatsregeling." 

2. De volgende overgangsbepalingen worden 
vastgesteld : 

I. Alle op het tijdstip van de inwerking• 
treding dezer wet verbindende wettelijke ver
ordeningen, reglementen en besluiten blijven 
van kracht, totdat zü door andere, overean
komstig de voorschriften dezer wet, zijn ver
vangen. 

IL Alle bepalingen nopens onderwerpen, 
de inwendige aangelegenheden van Neder
landsch-Indië betreffende, ook die, voorkomen
de in wetten en algemeene maatregelen van 
bestuur, kunnen bij ordonnantie worden ge
wijzigd, aangevuld, ingetrokken of door ~.ndere 
vervangen, met uitzondering van die, voor
komende in:: 
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a. de Wet op de staatsinrchting van 
Nederlandsch-Indië ; 

b. wetten en algemeene maatregelen van 
bestuur, afgekondigd na de inwerkingtreding 
dezer wet, tenzij de algemeene maatregel van 
bestuur strekt tot uitvoerin~ van eene reeds 
vóór die inwerkingtreding atgekondigde wets
bepaling; 

c. wetten en algemeene maatregelen van 
bestuur betreffende onderwerpen, waarvan de 
regeling ingevolge eene wet, afgekondigd na de 
inwerkingtreding van deze wet, of ingevolge 
d e Wet op de staatsinrichting van Nederlandsch
Indië bij de wet of bij algemeenen maatregel 
van bestuur moet geschieden ; 

d. de Indische Comptabiliteitswet (Indisch 
Staatsblad 1917 n°. 521) ; 

e. de Indische Muntwet 1912 : 
/. de Indische Mijnwet ; 
g. de Javasche Bankwet 1922. 
III. De instelling van kieskringen, als 

bedoeld in artikel 20b, vierde lid, van de Wet 
op de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, 
en de bep~ling . van het doé>r eiken kieskring 
af t e vaardigen aa,ntal leclen van den Volksraad, 
alsmede de verdere voorzieningen betreffende 
het jriesrecht voor en de wjjze "van verkiezing 
van uien Raad, geschieden voor d.9 eerste maal 
bij algemeenen maat.regel van bestuur. De 
wijze van verkiezing der leden van het College 
van Gedelegeerden wordt voor de eerste maal 
bij algemeenen ill>tatregel van bestuur geregeld. 
Op de ontwerpen dier algemeene me.atregelen 
van bestuur moet de bij de inwerkingtreding van 
deze wet zitting hebbende Volksraad zijn gehoord. 

IV. Op een door den Koning te bepalen 
tijustip wo-dt dA bjj de inwerkingtreding van 
deze wet zitting hebbende Volksraad vervangen 
door ean Volksraad, samengesteld volgens de 
nielJ we voorschriften. 

V. De bepalinge.a van het <le1de hoofdstuk 
der Wet op de staàtsinrichting van Neder
landsch-Indië en de tweede dezer overgangs
bepalingen blijven buiten werking, totdat het 
College van Gedelegeerden i~ gekozen door een 
volgend de nieuwe voorschriften samengestelden 
Volksraad. Tot zoolang blijven de oude artt. 
20 tot en met 26, 29 tot en met 33, 35 en 131, 
tweede lid, derde lid onder d en e en vijfde lid, 
van het Reglement op het beleid der Regeering 
van Nederlandsch-Indië ongewijzigd van kracht, 
met ilien verstande dat, in stede van : ,,onder
werpen" en van : ,,ontwerpen van algemeene 
verordeningen" wordt gelezen : ,,ontwerpen van 
ordonnanties". 

VI. I. De bepalingen van het vierde 
hoofdstuk der vVet op de staatsinrichting van 
Nederlandsch-Indië worden, voor zoover zij 
de begrooting en het slot va.n rekening betreffen, 
voor de eerste maal toegepast op de begrooting 
en het slot van rekening betreffende het dienst
jaar, dat volgt op het jaar, waarin de naar de 
voorschriften der genoemde wet samengestelde 
Volksraad voor het eerst bijeenkomt. 

2. Ten aanzien van de begrootingen en de 
sloten van rekeningen betreffende vroegere 
dienstjaren blijven de tijdens de totstandkoming 
van deze wet geldende bepalingen van toepas
sing. 

3. De tekst der Wet op de staatsinrichting 
van Nederlandsch-Indië wordt door den Koning 
bekend gemaakt in eene doorloopend genum-

merde reeks van artikelen, -i:net nummering 
voor zooveel noodig van de leden der artikelen, 
wijziging voor zooveel noodig va,n de aanhaling 
van artikelen en leden van artikelen; hetzij in 
deze wet, hetzij in andere wetten, en met in
achtneming van de spelling, gevolgd in de van 
Regeeringswege uitgaa.nde stukken. 

4. Het tijdstip van de inwerkingtreding 
dezer wet wordt door den Koning bepaald. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 7 Juli 1925. ) 

23 Juni 1925. WET, houdende wijziging van 
de artikelen 8, 58, 67b, 67c en 71 van het 
Reglement op het bele~d der Regeering 
van Nederlandsch-Indië. S. 235. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1923/1924, n°. 181 , 
1- 14, }924/1925 n°. 32, 1- 16. 

Hand . . id. 1924/1925, bladz. 1456- 1515, 
'1517- 1539, 1569- 1589, 1592- 1606. 

Hand. i e Kamer 1924/1925, bladz. 534, 
905- 913, 925-949, 951- 959. 

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

dat het noodzakelijk is de artikelen 8, 58, 67b, 
67c en 71 van het Reglement op het beleid 
der Regeering van Nederlandsch-Indië te 
wijzigen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Reglement op het beleid der 

Regeering van Nederlandsch-Indië, vastgesteld 
bij de wet van 2 September 1854 (Nederlandsch 
Staatsblad 1854, n°. 129; Indisch Staatsblad 
1855, n°. 2), zooals het sedert is gewijzigd en 
aangevuld, wordt nader gewijzigd en aan
gevuld als volgt .: 

§ 1. In het eerste lid van art. 8 wordt in 
stede van: ,,Nederlan\lers" gelezen,: ,,Neder
landsch onderdaan". 

§ 2. In art. 58 . wordt in stede van : ,,68c 
en 145" gelezen: ,,68c, 71 en 145". 

§ 3. In art. 67b wordt de eerste volzin van 
het eerste lid gelezen : 

"Voor zoover niet bij of krachtens deze wet 
anders is bepaald, wordt ten aanzien van 
aangelegenheden van bestuurszorg, welke geen 
deel uitmaken van de in het tweedP. lid van 
het vorig artikel bedoelde gewestelijke huis
houding, in de provinciën het bestuur, in naam 
van den Gouverneur-Generaal, uitgeoefend 
door den Gouverneur." 

§ 4. In art. 67c wordt het vijfde lid gelezen : 
,,De besluiten van de besturen dezer gemeen

schappen, die met de wet of het algemeen 
belang strijdig zijn, kunnen op de bij ordon
nantie t e regelen wijze worden geschorst of 
vernietigd." 

§ 5. Art. 71 wordt gelezen : 
,,De Inlandsche gemeenten verkiezen, behou

dens de goedkeuring van het, bij ordonnantie 
daartoe aan te wijzen gezag, hare hoofden en 
bestuurders. De Gouverneur-Generaal hand
haaft dat recht tegen alle inbreuken. 

Bij ordonnantie kunnen gevallen worden 
aangewezen, waarin de hoofden en bestuurder, 
van Inlandsche gemeen.ten worden benoemd 
door het daarbij aan te wijzen gezag. 

Aan de Inlandsche gemeenten worden de 
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regeling en het bestuur van · hare huishouding 
gelaten, met inachtneming van de verordenin
gen, uitgegaan van den Gouverneur-Generaal, 
van het gewestelijk gezag of van de besturen 
der bij ordonnantie aangewezen zelfstandige 
gemeenschappen. 

Waar het bepaalde bij het eerste en het 
derde lid van dit artikel niet overeenkomt met 
de instellingen des volks of met verkregen 
rechten, wordt de invoering daarvan achter
wege gelaten. 

Bij ordonnantie kan de bevoegdheid' worden 
geregelµ van Inlandsche gemeenten om : 

1°. onder het daarbij te bepalen toezicht 
belastingen te heffen ; 

2°. binnen de daarbij te bepalen grenzen 
op de overtreding van hare verordeningen straf 
te stellen. 

Bij ordonnantie kunnen Inlandsche gemeen
ten, die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn binnen 
de grenzen van eene stad, waarvoor een raad 
is ingesteld al~ bedoeld bij het tweede- lid van 
artikel 67c of het tweede lid van artikel 68b, 
voor zoover het binnen die grenzen vallend . 
gebied betreft, worden opgeheven of, voor 
zooveel noodig, worden onttrokken aan de 
werking van het bepaalde hij het derde lid 
van dit ntikel. In de gevolgen van die op
heffing wordt, voor zooveel noodig, bij ordon
nantie voorzien." 

2. Het tijdstip van de inwerkingtreding 
dezer wet wordt door den Koning bepaald. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 7 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. WET, houdende nader e wijziging 
vaQ de Indische Comptabiliteitswet (Staats
blad 1917, n°. 275). • S. 236. 

Bijl. Hand. z e Kamer 1923/1924, n°. 181, 
1- 14, 1924/1925, n°. 32, 1- 16. 

Hawl. id. 1924/1925, bladz. 1456- 1515, 
1517 - 1539, 1569- 1589, 1592- 1606. 

Hand. 1 e Kamer 1924/1925, bladz. 534, 
905-913, 925~ 949, 951-959. 

Wu WILHELMINA, EN>; • •• doen te ,veten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dot het noodzakelijk i~ de Indi~che Compta
biliteitswet te wijzigen in verband met de her
ziening van het Reglement op het beleid der 
Regeering van Nederlandsch-Indië; 

Zoo is het, dat Wii, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De Indische Comptabiliteitswet 

(Staatsblad 1917 n°. 275; Indisch Staatsblad n°. 
521), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 Oc
tober 1922 (Staatsblad n°. 581 ; Indisch Staats
blad 1923 n°. 27), wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

§ 1. De artikehm 2 tot en met 6 worden 
gelezen: 

Art. 2. Nadat de begrooting bij de wet is 
goedgekeurd of vastgesteld, worden de posten 
der hoofdstukken betreffende de uitgaven, voor 
zoover de eerste hoofdstukken betreft, door 
Onzen Minister van Koloniën en, voor zoover 
de tweede hoofdstukken aangaat, door den 
Gouverneur-Generaal gesplitst in artikelen. 

Bij die splitsing worden de artikelen aan
gewezen, welke verhoogd kunnen worden door 

overschrijving uit de sommen, bij de betrokken 
hoofdstukken voor onvoorziene uitgaven toe
gestaan. 

Art. 3. Indien het belang van den dienst 
vordert, dat uitgaven, op het eerste hoofdstuk 
van eime afdeeling gebracht, in Nederlandsch
Jndië worden gedaan of dat uitgaven, op het 
tweede hoofdstuk van eene afdeeling uitgetrok
ken, in Nederland geschieden, wórden de betrok
ken sommen op dat eerste hoofdstuk door den 
Gouverneur-Generaal verminderd, met verhoo
ging met een gelijk bedrag van het tweede 
hoofdstuk der zelfde · afdeeling, of omgekeerd. 
Zoodanige af- en overschrijving betreft alleen 
uitgaven ten behoeve van dezelfde soort onder
werpen. 

Het daartoe strekkend besluit wordt in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en 
aan de Staten-Generaal, den Volksraad en de 
Algemeene Rekenkamers in Nederland en in 
N ederlandsch-I ndië medegedeeld. 

Art. 4. Binnen de grenzen van een post 
kan, voor zoover de eerste hoofdstukken betreft, 
door Onzen Minister van Koloniën en, voor 
zoover de tweede hoofdstukken aangaat, door 
den Gouverneur-Generaal van en op artikelen 
worden af- en overgeschreven. 

Art. 5. De overschrijving, bedoeld in · het 
tweede lid van artikel 2, wordt bevolen, voor 
zoover de eerste hoofdstukken betreft, door 
Onzen Minister van Koloniën en, voor zoover 
de tweede hoofdstukken aangaat, door den 
Gouverneur-Generaal. · 

De in den loop van het dienstjaar opkomende 
behoeften, die in de begrooting niet zijn om
schreven, worden op dezelfde wijze op het 
artikel voor onvoorziene uitgaven van het 
betrokken hoofdstuk aangewezen. Die uit
gaven worden bij de rekening, bedoeld bij 
artikel 77, omschreven en verantwoord in zoo
vele artikelen als zij gelijksoortige onderwerpen 
betreffen. 

Art. 6. Indien eene wet tot goedkeuring 
van een besluit van den Gouverneur-Generaal 
tot vaststelling van wijzigingen van de begroo
ting dan wel eene wet tot vaststelling van 
dergelijke wijzigingen tot stand komt na den 
laatsten dag, waarop ingevolge het laatste lid 
van artikel 17 de dienst geopend blijft, wordt 
zij geacht opdien dag in werking te zijn getreden. 

§ 2. De artikelen 7 tot en met 12 vervallen. 
§ 3. In artikel 15 woidt in plaats van : 

,,a.fdeeliniren" gelezen: ,,hoofdstukken". ., 
§ 4. Artikel 18 vervalt. 
§ 5. In de artikelen 29, 42 en 67 wordt in 

plaats van : ,,het l ste hoofdstuk" gelezen : ,,de 
eerste hoofdstukken" en in de artikelen 42, 
45 en 68 wordt in plaats van : ,,het Ilde hoofd
stuk" gelezen: ,,de tweede hoofdstukken". 

§ 6. In het eerRte lid van artikel 30 wordt 
het voorkomende onder 1°, gelezen: 

,,10. voor de betaling van de uitgaven op 
de eerste hoofdstukken der begrooting of van 
die, welke daarbij worden gevoegd ingevolge 
artikel 3". 

§ 7. Artikel 35 wordt gelezen : 
" De bij de begrooting toegestane kredieten 

worden, behoudens de bepalingen v~n ntikel 36, 
middellijl,: noch onmiddellijk verhoogd door 
eenige bate, den Lande aankomende." 

§ 8. In artikel 36 wordt in plaats van : ,,de 
begrootingspost" gelezen : ,,het artikel". 
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§ 9. In het tweede lid van artikel 50 wordt 
in plaats van: ,,Nederlanders" gelezen: ,,Neder
landsche onderdanen". 

§ 10. In artikel 61 wordt het voorkomende 
onder 1 ° en 2° gelezen : 

,,1°. ,.f het betrokken• artikel van de be
grooting toereikend is ; 

2°. of de aard der uitgave met de omschrij
ving van het artikel overeenstemt;" 

§ ll. Artikel 74 vervalt. 
§ 12. Het tweede lid van artikel 77 wordt 

gelezen: 
,,De rekening wijst, in de volgorde der be

grooting en met gelijke omschrijving van de 
afdeelingen, hoofdstukken, posten en artikelen, 
afzonderlijk aan : 

in uitgaaf, 
het geraamde bedrag en wat daarop is verevend ; 

in ontvang, 
het geraamde bedrag en wat daarop is ont
vangen." 

§ 13. Artikel 80 wordt gelezen : 
"Art. 80. De gedeelten der rekening omtrent 

de uitgaven en ontvangsten in Nederland worden, 
na behp,ndeling als in artikel 78 voorgeschreven, 
zoo spoedig mogelijk aan den Gouverneur
Generaal gezonden, die vervolgens de rekening 
in haar geheel doet samenstellen. 

Het ontwerp-besluit tot va0 tstelling van het 
slot der rekening wordt door den Gouverneur
Generaal aan den Volksraad aangeboden uiter
lijk bij de opening van de eerste gewone zitting 
van het derde ja,ar, volgende op de afsluiting 
der begrooting. 

Wanneer door onvermijdelijke omstanc:J.ig• 
heden de aanbieding ruet vóór of op dat tijdstip 
kan plaats vinden, wordt daarvan aan den 
Volksraad mededeeling gedaan. 

Bij het ontwerp-besluit tot vaststelling van 
het slot der rekening worden, nevens de rekening 
en hare toelichting, nog overgelegd : 

1°. een staat, aantoonende het gebruik, dat 
is gemaakt van de kredieten, vermeld in het 
eerste lid sub 2°. van artikel 30 ; 

2°. een staat, die naar onderscheiding van 
de dienstjaren aantoont, welke sommen wegens 
op vroegere dienstjaren verevende uitgaven in 
het afgesloten dienstjaar eensdeels uitgegeven 
of door verjaring vrij~evallen, anderdeels ver
schuldigd gebleven zun ; 

3°. de mededeelingen van de Algemeene 
Rekenkamers in Nederland en N ederlandsch-
1 ndië, bedoeld aan het slot van artikel 78, 
benevens de t 3r beantwoording daarvan door 
Onzen Minister van Koloniën en den Gouver
!leur-Generaal opgemaakte nota's." 

2. De voorschriften der Indische Compta
biliteitswet ten aanzien van de begrooting en 
de rekening van Nederlandsch-Indië, zooals zij 
luiden volgens deze wet, worden voor de eerste 
maal toegepa.st op de begrooting en de rekening 
betreffende het dienstjan, dat volgt op bet jaar, 
waarin de naar de voorschriften der Wet op de 
<itaatsinrichting va-n Nederlandsch-Indië samen
gestelde Volksraad. voor hat eerst bijeP,nkomt. 

Ten aanzien van de begrootingen en reke
ningen betreffende vroegere diePstjaren blijven 
de voorschriften der Indische Comptabiliteits. 
wet, zooals zij vóór de totstandkoming van 
deze wet luidden, toepassing vinden. 

3. De tekst der herziene Indische Comp
tabiliteitswet wordt door den Koning bekend-

gemaakt in eene doorloopend genummerde reeks 
van artikelen, met nummering voor zooveel 
noodig van de leden der artikelen, wijziging 
voor zooveel noodig van de a.anha,ling van 
artikelen en leden van artikelen, hetzij in deze 
wet, hetzij in andere wetten, en met inacht
neming van de spelling, gevolgd in de van 
Regeeringswege uitgaande stukken. 

4. Het tijdstip van de inwerkingtreding 
dezer wet wordt door den Koning bepaald. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Koloniën. DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 7 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. WET, houdende intrekki g der 
aanwijzing van het Staatsboschbeheer als 
Staatsbedrijf. S. 237. 

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

dat het wenschelijk is de a.anwijzing van het 
Staatsboschbeheer als Staatsbedrijf in den zin 
der wet van 16 Februari 1912, Staatsblad n°. 85, 
in te trekken ; ' 

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

De aanwijzing bij de wet van 19 Maart 1921, 
Staatsblad n°. 619, van den tak van dienst 
omvattende het Staatsboschbeheer, als Staats
bedrijf in den zin der wet van 16 Februari 1912, 
Staatsblad n°. 85, wordt voor zooveel betreft 
het dienstjaar 1926 en volgende dienstjaren, 
ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 14 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor uitbreiding 
van het gemeenteziekenhuis te 's-Graven
hage. S. 238. 

23 Juni 1925. WET, houdende· goedkeuring 
van de overeenkomst van ruiling van 
domeingrond in de boschwachterij Nieuw
Soerel met de gemeente Ermelo. S. 239. 

23 Juni 1925. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigerung van eigen
dommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor het ver
beteren van den verkeersweg, genaamd 
::Je "Dragt" te Heerenveen, gemeente 
Schoterland, en voor den aanleg van een 
verbindingswe~ tusschen de Decamalaan 
en een zuideltjk daarvan gelegen bouw
t errein aldaar. S. 240, 

23 Juni 1925. WET tot wijziging en verhooging 
van het vij fde hoofdstuk der Staatsbegroo
ting voor het dienstjaar 1925. S. 241. 
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23 Juni 1925. WET, houdende wijziging en 
aanvulling der Loterijwet 1905. S. 242. 

Bijl. Hand.1923/1924 n°. 401, 1- 3 ; 1924/1925 
n°. 97, 1-4. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 2079. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 915-967. 

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

dat het wenschelijk is gebleken in de Loterijwet 
1905 eenige wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De wet van 6 Juni 1905 (Staatsblad 

n°. 171), houdende ·wettelijke bepalingen be
treffende loterijen, zooals die wet gewijzigd is 
bij de wet van 19 Maart 1913 (Staatsblad n°. 106), 
wordt nader gewijzigd als volgt : 

1. Artikel 1 tweede lid onder 3° dier wet 
_ vervalt, terwijl onder 2° als volgt wordt ge
lezen : ,,de tegen eenen niet hoogeren dan den 
parikoers door een publiekrechtelijk lichaam 
voor het publiek opengestelde werkelijke geld
leening, die een jaarlijksche en jaarlijks ter 
beschikking te stellen rente geeft van ten minste 
drie ten honderd, terwijl aan de schuldbewijzen 
van die leening bijkomstig een kans op het 
winnen van premiën is verbonden". 

2. In artikel 2 onder 2° wordt in plaats 
van de woorden : ,,aandeelen in een loterij tot 
het aanleggen en houden waarvan de bij deze 
wet vereischte toestemming niet is verleend," 
gelezen : ,,aandeelen in eene andere loterij dan 
de zoodanige tot het aanleggen en houden 
waarvan de bij dezë wet vereischte toestemming 
is verleend,". 

3. Tusschen artikel 2 en artikel 3 wordt 
een nieuw artikel ingevoegd : 

Art. 2bis. ,,Door Ons kan op voordracht van 
Onzen Minister van Justitie aan eene naamlooze 
vennootschap, eene coöperatieve of andere, 
rechtspersoonlijkheid bezittende vereeniging of 
eene stichting toestemming worden verleend tot 
het openstellen van een tegen eenen niet hoo
geren dan den parikoers uit t e geven werkelijke 
geldleening, welke eene jaarlijksche en jaarlijks 
ter beschikking te stellen rente geeft van ten 
minste drie ten honderd, t erwijl aan de schuld
bewijzen van die leening bijkomstig een kans 
op het winnen van pnmiën is verbonden." 

4. Aan het slot van artikel 3 wordt in plaats 
van "door Ons op voordracht van Onzen 
Minister van Justitie" gelezen : ,,door Onzen 
Minister van Justitie". 

5. a. In artikel 4 wordt in den aanvang 
een nieuw lid ingevoegd luidende als volgt : 
" Door Ons kunnen bij algemeenen maatregel 
van bestuur voorschriften worden gegeven met 
betrekking tot de wijze waarop en de middelen 
waarmede prijs- en premietrekkingen van 
loterijen en premieleeningen moeten plaats 
hebben, alsook t en aanzien van de hoegrootheid 
van de waarde der gezamenlijk uit te geven 
aandeelen in die loterijen en premieleeningen." 

b. In het oorspronkelijke eerste lid, thans 
tweede lid van artikel 4 wordt in plaats van 
de woorden : ,,in a rtikel 3" gelezen : ,,in de 
artikelen 2bis en 3". 

c. Achter het oorspronkelijke tweede lid, 
thans derde lid, van artikel 4'wordt een nieuw 
lid ingevoegd luidende ais volgt : 

" BiJ verleening van een toestemming, als in 

artikel 2bis bedoeld, kunnen door Ons geldelijke 
waarborgen van de aanleggers van zulk een 
loterij worden verlangp., welke eventueel worden 
gesteld en verbeurd op een wijze en om redenen 
bij algemeenen ·maatregel van bestuur te be
palen." 

6. In artikel 5 onder 1 ° wordt thans gelezen : 
"eene loterij, tot het houden en aanleggen 
waarvan de bij deze wet vereischte toestemming 
is verleend, zonder inachtneming van de voor
schriften van een krachtens deze wet uitge
vaardigden algemeenen maatregel van bestuur, 
van de bepaling van het tweede lid van artikel 4 
of van eenige mgevolge het derde lid van dat 
artikel aan die toestemming verbonden voor
waarde aan te leggen of te houden;" 

b. In artikel 5 onder 2° wordt in plaats 
van "het eerste lid van artikel 4" gelezen "het 
tweede lid van artikel 4 ;" 

c. In artikel 5 onder 3° wordt in plaats 
van "het tweede lid van artikel 4" gelezen "het 
derde lid van artikel 4" . 

7. Achter artikel 6 wordt een nieuw artikel 
ingevoegd: 

Art. 6bis. ,,Indien een feit, bij deze wet 
strafbaar gesteld, wordt begaan door of vanwege 
eene naamlooze vennootschap, eene coöpera
tieve of andere, r echtspersoonlijkheid bezittende 
vereeniging of eene stichting, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgesproken 
t egen de leden van het bestuur of commissa
rissen . 

Geene straf wordt uitgesproken tegen den 
bestuurder of commissaris, van wien blijkt, 
dat het feit buiten zijn toedoen is begaan. " 

8. In artikel 7, moet in plaats van "Artikel 
3" worden gelezen "de artikelen 2bis en 3". 

Overgangsbepaling. 
Art. II. Op den dag van het inwerking

treden van deze wet bestaande premieleeningen,. 
loterijen zijnde in den zin der wet. · zooals deze 
thans gewijzigd is en niet wettiglijk aangelegd 
vóór 1 Juli 1905, mogen geen voortgang hebben, 
t enzij alsnog toestemming overeenkomstig de 
gewijzigde wet wordt gevraagd en verkregen, 
met dien verstande echter, dat voor premie
leeningen, aangelegd niet in strijd met de 
LoteriJwet 1905, met verhandeling der vóór 
eerstvermelden dag uitgegeven aandeelen, met 
de daaraan verbonden aflossing alsmede met 
de bij de uitgifte van die stukken bekend
gemaakte premietrekkingen regelmatig kan 
worden voortgegaan, doch geen andere of 
verdere uitgifte van aandeelen en geen andere 
of verdere premietrekkingen mogen plaats 
hebben. 

De toestemming, in het vorige lid van dit
artikel bedoeld, moet zijn gevraagd binnen 
drie maanden na den dag van het inwerking
treden van deze wet . 

Art. III. Deze wet t reedt in werking op· 
een door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 8 Juli 1925.) 
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23 Juni 1025. WET, houdende wijziging van 
de bepalingen var het Wetboek van Stiaf
recht in zake valschheid in bankbiljetten, 
in muntspeciën en muntpapier en in post
zegels en postmerken. S. 243. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 322, 1- 7. 
Hand. id. 1924/1925 bladz. 2248. 
Hand. 1• Kamer 1924/1925, bladz. 917, 967. 
WrJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is de bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht in zake va.lschheid in 
bankbiljetten, in muntspeciën en muntpapier 
en in postzegels en poatmerken, en in verband 
daarmede artikel 2 van de wet van 6 April 
1875 (Staatsblad n°. 66) te wijzigen ; 

Zooi' het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In artikel 4 van het Wetboek van 

Strafrecht wordt onder 2°. in plaats van "r;jk~
muntpapier", ge,ezen: ,,rijksmuntbiljetten, bil
jetten eener Nederland sche circulatiet ank",. 

In artikel 56 van dat Wetboek worden in 
het tweede lid telkens geschrapt de woorden 
,, , valsche munt". 

In artikel 71 van dat Wetboek worden onder 
1 °. telkenb geschrapt de woorden ,, , valsche 
munt". 

Het opschrift van titel X van het Tweede 
Boek van dat Wetboek wordt gelezen: ,,Valsch
heid in muntspeciën en munt- en bankbil
jetten". 

Artikel 208 van dat Wetboek wordt gelezen : 
,,Hij die muntspeciën of munt- of bankbil

jetten IHJ.maakt of vervPlscht, met het oogmerk 
om die mun~tspeciön ot munt- of bankbiljetten 
als echt en on,ervalscht uit te geven of te doen 
uitgeven, wordt gestraft met gevangenisstraf 
van ten l>oogste negen jaren." 

Artikel 209 van dat Wetboek wordt gelezen : 
"Hij die opzettelijk als echte en onvervalschte 

munstspeciën of munt- of bankbiljetten uit
geeft muntspeciën of munt- of bankbiljetten, 
die hij zelf heeft nagemaakt of vervalscht of 
waarvan de valschheid of vervalsching hem, 
toen hij ze ontving, bekend was, of dez.e, met 
het oogmerk om ze als echt en onvervalscht uit 
te geven d te doen uitgeven, in voorraad 
heett of binnen het rijk in Enrcipa in voert, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogste negen jaren." 

In artikel 211 van dat Wetboek wordt na 
"uitgeeft muntspeciën" ingelascht : ,,die hij 
'zelf in waarde heeft verminderd of". 

In artikel 212 van dat Wetbc,ek worctt in 
plaats van "buitenlandsch muatpapier" ge

· lezen: .,buitenlandsche munt- of bankbil
jetten". 

Artikel 213 van dat Wetboek wordt gelezen: 
"Hij die opzettelijk valsche, verrnlschte of 

geschonden muntspeciën of valsche of ver
valschte munt- of bankbiljetten uitgeeft, w9rrlt, 
behoudens het bepaalde in de artikelen 209 
en 211, gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogatc drie maanden of geldboete van ten 
hoogste driehonderd gulden." 

H et eerste lid van artikel 214 van dat Wet
boek wordt gelezen: 

"Hij die stoffen of voorwerpen voorhanden 
heeft waarvan hij weet dat zij bestemd zijn tot 
het plegen van een der in de artikelen 208-211 
omschreven misdrijven, wordt gestraft met 
gevangenisstraf van te.i hoogste vier jaren 

of geldboete van ten hoogste driehonderd 
gulden". 

De artikelen 232 en 233 van dat Wetboek 
vervallen. 

In artikel 234 van dat Wetboek wordt in 
plaats van "werktuigen" gelezen: .,voor-
werpen". . 

In artikel 235 van dat Wetboek vervallen 
de woorden "en 232". 

In a.rtikel 421 van dat Wetboek vervalt "232". 
Art. II. Na artikel 222 van het Wetboek 

van Strafrecht wordt ingela.scht een nieuw 
artikel 222bis, aldus luidende : 

.,De bepalingen van de artlkelen 216, 219, 
220 en 222 zijn naar de daar gemaakte onder
scheidingen mPde van toepassing, indien de 
daarin omschreven feiten worden gepleegd met 
betrr kking tot zegels of merken, in gebruik bij 
dPn postdienst hetzij van Neder!andsch-Indië, 
Suriname of Curaçao, hetzij van eene buiten
landsche mogendheid. In het laatste geval 
wordt echter het maximum der hoofrlstraf op 
het misdrijf gesteld met een derde verminderd." 

In artikel 223 van drt Wetboek wordt in 
plaats van "werktuigen" gelezen: ,.voorwerpen" 
en wordt na "artikel 216" ingelascht : .,of in 
artikel 222bis in verband met artikel 216". 

In artikel 224- van dat Wetboek wordt in 
plaats van "222" gelezen : .,222bis". 

Io artikel 421 van dat Wetboek wordt in 
plaats van . .,222" gelezen : .,222bis". 

In artikel 4.40 van dat Wetboek wordt in 
plaats van "munt- of bankpapier of op munt
speciën" gelezen : .,munt- of b1mkbiljetten, op 
muntspeciën of op postzegels". 

Art. III. In artikel 2 van de wet van 6 April 
1875 (Staatsblad n°. 66), tot regeling der alge 
meene voorwawrden, op welke, ten aanzit>n van 
de uitlevering van vrefmdelingen, verdragen 
met vreemde Mogendheden kunnen worden ge
sloten, laatstelijk gewijzigd bij de wet van l O Fe
bruari 1910 (Staatsblad ,1°. 56) worden de vol
gende wijzigingen aangebracht : 

1. het onder 11 °. bepaalde wordt gelezPn : 
.,valschheid in muntsp, ciën en munt- en bank
biljetten strafbaar gesteld bij de artt. 208 en 
209 van het Wetboak van Strafrecht,"; 

2. onder 12°. wordt na "217" ingelascht : 
., , zoomede in artikel 222bis in verband met 
artikel 216" ; 

3. het onder 13°. bepaalde wordt gelezen : 
"valschheid in geschriften, strafbaar gesteld 
bij de artt. 225 tot en met 227 van het Wet
boek vaL Strafrecht;". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 2:lsten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
(Uitgeg. 8 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. WET tot tijdelijke schorsing 
van de heffing van een recht op de mijnen, 
ingevolge de wet van 26 Maart 1920 
Staatsblad n°. 157). S. 244. 

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

dat het wensch elijk is, tijdelijk te schorsen de 
heffing van het recht op de mijnen, ingevolge 
de wet van 26 MaHt 1920, Staatsblad n°. 157 ; 
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Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De heffing van het recht op de mijnen, 

ingevolge de wet ,van 26 Maart 1920, Staatsblad 
n°. 157, wordt, te rekenen van 1 April 1925 af, 
tijdelijk geschorst. 

Wij behouden Ons voor deze schorsing te doen 
ophouden, zoodra vVij meenen, dat daartoe 
aanleiding bestaat. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met den 
dag volgende op dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen·, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
ÜH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 14 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. WET tot w*iging van de 
Registratiewet 1917. S. 245. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925 n°. 340, 1-5. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 2196. 
Hand. I • Kamer 1924/1925, bladz. 920- 967. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige wijzigingen te 
brengen in de Registratiewet 1917; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van 22 Maart 1917, 

(Staatsblad n°. 243), Registratiewet 1917, zoo
als die is gewijzigd bij de wetten van 23 Maart 
1918, (Staatsblad n°. 170) en van 11 Mei 1923, 
(Staatsblad n°. 200), worden de volgende ver
anderingen en aanvullingen gebracht : 

§ J. Het tweede lid van art. 14 wordt ge
lezen als volgt : 

,,De verklaring van registratie houdt in : 
plaats en dagteekening der registratie, het deel, 
blad en vak of andere aanduiding van het 
register, waarin zij heeft plaats gehad of is 
aangevangen, het aantal renvooien of eene 
ontkennende opgave daaromtrent, het bedrag 
van het geheven recht of de vermelding, dat 
de registratie kosteloos is geschied en bij 
registratie van eene akte van een notaris, van 
het aantal daaraan gehechte onderhandsche of 
in het buitenland opgemaakte akten.". 

§ 2. Aan art. 16 worden een derde en vierde 
lid toegevoegd, luidende als volgt : 

"Bij de registratie eener akte van een notaris 
worden de daaraan gehechte onderhandsche of 
in het buitenland opgemaakte akten genum
merd en door 's Rijks ambtenaar gewaarmerkt. 

De bepalingen van het eerste en tweede lid 
van dit artikel gelden ook voor d9 in artikel 
100b genoemde akten.". 

§ 3. Art. 100b wordt gelezen als volgt : 
,,de aan akten van notaris8en gehechte on

derhandsche of in het buitenland opgemaakte 
akten, voor zoover deze volgens, het tweede 
lid van artikel 61 kosteloos zouden worden 
geregistreerd;". 

De thans onder b, c en d opgenomen vrij
stellingen worden aangeduid met de letters 
c, d en e. 

Art. U. Deze wet treedt in werking met 
ingang von een nader door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

( Uitgeg. 23 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. WET tot wijziging van de wet 
tot regeling van de inkomsten en uitgaven 
van het Staatsmuntbedriif voor het dienst
jaar 1924. S. 246. 

23 Juni 1925. WET tot wijzif;ing van het 
ze1•ende Iloofdstuk B der Staatsbegro0ting 
voor het dienstjaar 1925. (Diverse onder
werpen.) S. 247. 

23 Juni 1925. WET, houdende goedkeuring 
van het op 2 Juli 1924 te Riga tusschen 
Nederl,and en Letl,and gesloten handels
verdrag. S. 248. 

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

dat het op 2 Juli 1924 te Riga tusschen Neder
land en Letl,and gesloten handelsverdrag, inge
volge artikel 58 der· Grond,vet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij , den ,Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde verdrag tusschen Nederland en Letl,and 
op ? Juli 1924 te Riga gesloten, wordt goed
gekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landb., 
ÛH. R UYS DE BEERENBROUCK. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN Sw.u.Y. 

De Minister van Arbeid, Harulel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
(Uit,geg. 20 Juli 1925.) 

TRAITÉ DE COMMERCE ENTRE LES 
PAYS-BAS ET LA LETTONIE. 

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine 
des Pays-Bas et Ie Gouvernement de la Répu
blique de Lettonie, désireux de favoriser Ie 
développement des relations commerciales 
entre leurs pays, ont decidé de conclure w;i, 
traité de commerce et ont nommé à eet effet 
pour leurs Plénipotentiaires, savoir: 

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine 
des Pays-Bas, 

Chevalier WILLEM LOUIS FREDERIK CHRIS
TIAAN DE RAPPARD, Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté la 
Reine des Pays-Baa auprès du Gouvernement 
de la République de Lettonie, 

Le Gouvernement de la République de Let
tonie, 

Loms SEJA, Ministre des Affaires Etrangères, 
lesquels, après s'être communiqués teurs 

pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et 
due forme, sont coavenus des dispositions 
suivantes: 

Art. I . 1. Les ressortissants, les sociétés 
(anonymes et autres) commerciales, industrielles 
et financières, y compris les compagnies de 
navigation et les produits du sol et de !'industrie 
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de l'une des deux Parties Contractantes, jouiront 
dans Ie territoire de l'autre partie d'un trai
tement sous tous les rapports au moins aussi 
favorable que celui accordé ou à accorder aux 
ressortissants, aux sociétés et aux produits 
du sol et de l'industrie du pays étranger Ie plus 
favorisé, bien entendu toutefois à la réserve des 
restrictions exprimées aux articles 5, 6 et 7. 

~- Ce traitement sera accordé en tout ce 
qui concerne l'établissement des ressortissants 
et des sociétés de l'une cl.es deux Parties Con
tractantes clans le territoire de l'autre; l'exer
cice du commerce, de l'incl ustrie et des professi
ons, ainsi qu'en tout ce qui concerne les affaires 
de commerce et de navigation, à l'égard de 
l'importation, de l'exportation et du transit; 
les droits et formalités de douane et les opé
rations commerciales; Ie paiement des impöts. 

Art. IL 1. Les batiments de l'une des 
deux Parties Contractantes jouiront dans les 
ports, · rivières et eaux territoriales de l'autre 
parti<" d'un traitement non moins favorable que 
celui accordé ou à accorder aux batiments 
nationaux ou à ceux de la nation étrangère la 

· plus favorisée. 
2. Les Parties Contractantes se réservent 

Ie droit de ne permettre l'exercice du cabotage 
qu'aux batiments nationaux. 

Art. III. 1. Les Parties Contractantes 
s'engagent en outre à concéder, à condition de 
réciprocité, Ie libre passage à travers leurs 
territoires, y compris les eaux territoriales, aux 
personnes, marchandises, batiments, voitures, 
wa~ons et envois postaux, venant de ou des
tines à l 'autre partie et à leur accorder en ma
tière de facilités, frais, restrictions etc. un trai
tement au moins aussi favorable que celui 
accordé ou à accorder aux personnes, mar
chandises, batiments, voitures, wagons et 
envois postaux de leur propre nationalité, ori
gine, importation ou propriété ou à ceux d 'une 
autre nationalité, origine, importation ou 
propriété plus favorisée. 

2. Cette disposition pour autant qu'elle 
concerne Ie libre transit de marchandises, ne 
préjudiciera en rien aux prescriptions légales 
sur Ie transit cl" armes et de provisions de guerre. 

Art. IV. Les dispositions du présent traité 
sont applicables aux Indes néerlanclaises, au 
Surinam et au Curaçao, ainsi qu'aux ressor
tissants, sociétés et batiments et aux produits 
du sol et de !'industrie de ces pays. 

Art. V. Il est bien entendu que les dis
positions du présent traité n'accordent à au
cune des Pa.rties Contractantes aucun droit 
ou ne 1eur imposent aucune obligation déro
geant à une convention générale internationale 
à laquelle une des deux Parties Contractantes 
a adhéré ou adhérera à l'avenir. 

Art. VI. Les Pays-Bas ne pourront par 
suite des dispositions précitées exiger les faveurs 
que la Lettonie a accordé ou accordera à l'avenir 
à un des Etats Baltiques (JJ'inlande, Esthonie, 
Lithuanie) ou à ces trois pa;ys, tant que ces 
avantages n'auront été accordes à un Etat tiers. 
· Il en est de même en ce qui concerne les pri
vilèges que la Lettonie pourrait accorder 
à l'Union des Républiques Soviétistes Socia
listes en vertu de conventions ou d'accords 
limitrophes. 

Art. VIL Il est entendu que Ie présent 
traité ne déroge en rien aux faveurs relatives 

aux communications, au trafic et au commerce 
de frontière, qui pour des raisons locales seraient 
accordées par un e des Parties Contra~tantes à 
des Etats douaniers spéciaux.r 

Art. VIII. Tout différend sur l'intorpré
tation. l'application ou l'exécution clu presènt 
arrangement qui n'a pu être résolu entre les 
H autes Parties Co"ntra~tantes par la voie 
diplomatique sera soumis à la Cour Permanente 
de Justice Internationale. 

Art. IX. Le présent traité sera ratifié et 
les ratifü,ations seront échangées à Riga aussitöt 
que faire se pourra. Il entrera en vigu'3ur 
quinze jours après ]'échange des ratifications et 
demeurera obligatoire pendant une année à 
partir du jour de son ertrée en vigueur avec 
tacite réconduction pour une même périocle 
chaque fois ou il ne sera pas dénoncé par une 
des Hautes Parties Contractantes au moins 
six mois avaut l'échéance. 

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé 
Ie présent traité. 

Faite en double à Riga, Je 2 juillet mil neuf 
cent vingt-quatre. 

W. L. F. C . VAN RAPPARD. LOUIS SEJA. 

23 Juni 19"5. WET, houclenc1 e goedkeuring 
van het op 22 Juli 1924 te Reval tusschen· 
Nederland en E8tland gesloten v,,orloopige 
handelsverdrag . . S. 219. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . • • doen te weten : 
A,zoo Wij in overweging genomen hebber, 

dat het op 22 Juli 1924 te Reval tusscben Neder
land en Estland gPsloten voorwopig handels
verdrag, ingevolge art. 58 der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-GeTteraal behoeft. 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I . Het nevens deze wet in afa ruk ge

voegde voorloopig verdrag tusscben Nederland 
en Estlanc', op 22 Juli 19i4 te Reval gesloten, 
wordt goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegf'ven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De .Minist,er van Buitenlandsche Zaken, • 

VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De Min. van Binnenlandsche Zaken en Landb., 
ÜH. RUYS DE B EERENBROUCK. 

De Minister van Financiën; H. COLIJN. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. ' 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitgeg. 20 Juli 1925.) 

TRAITÉ DE COMMERCE PROVISOIRE 
ENTRE LES PAYS-BAS ET L'ESTHONIE. 

Le Gouvernement de Sa Majesté la Reine 
des Pays-Bas et Ie Gouverr>ement de la Ré
publique d 'Estbonie, désireux de favoriser 
Je développement des re,ations commerciales 
entre leurs pays, ont décidé de conclure un 
traité c1e commerce et ont nommé à eet effet 
pour leurs Plénipotentiaires, savoir : 
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Le Gouvernement de Sa llfajesté la Rein · 
des Pays-Bas : 

Chevalier WILLEM LOUIS FREDERIK CHRIS· 
TliAN DE RA:PPARD, Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire de Sa llfajesté la 
Reine de Pays-Bas auprès du · Gouvernement 
de la R épublique d'Esthonie; . 

Le Gouvernement de la République d'Est
honie: 

ÜH.ARLES ROBERT PuSTA, Ministre des 
Affaires Etrangères, lesquels, après s' être com
muniCJ,ués leurs pleins pouvoirs respectifs, 
trouves en bonne et due forme, sont conveaus 
des dispositions suivantes : . 

Art. I . 1. Les ressortissants, les sociétés · 
(anonymes et autres) co=erciales, indust.rielies 
et financières, y compris les compagnies de 
navi~ation, et les produits du sol et de !'industrie 
de l'une des deux Parties Contractantes, 
jouiront sur le t erritoire de l'autre partie d'un 
traitement sous tous les ra.pports au moins 
aussi ravorable que celui accordé ou à ac
corder aux ressétrtissa.nts, aux sociétés et aux 
produits du sol et de i 'industrie du pays étranger 
Ie plus fa.vorisé sous la ré erve bien entendu des 
restrictions exprimées aux articles 5, 6 et 7. 

2. Oe traitement sera accordé en tout ce qui 
concerne !'etablissement des ressortissants et 
des sociétés de l 'une des deux Parties Con
tractantes sur le territoire de l'autre l'exercice 
du co=erce, de !'industrie et des professions, 
ainsi qu'en tout ce qui concerne les affaires de 
commerce et de navigation, à l 'égard de l'im
portation, de l'exportation et du transit ; les 
droits et formalités de douane et les opérations 
commerciales ; Ie paiement des impóts. 

Art. II. 1. Les batiments de l'une des 
deux Parties Contractantes jouiront dans les 
ports, r ivières et eaux territoriales de l'autre 
partie d 'un traitement non moins favora ble 
que celui accordé ou à accorder aux batiments 
nationa.ux ou à ceux de la. na.tion étrangère la 
plus favorisée. 

2. Les Parties Contractantes se 1éservent 
Ie droit de ne permettre l'exercice du cabotage 
qu'aux batiments nationa.ux. 

Art. III. 1. Les Parties Contractantes 
s'engagent en outre à concéder, à. condition de 
réciprocité, le libre passage à travers leurs 
territoires, y compris les eaux territoria.Jes, aux 
personnes, marcha.ndises, batiments, voitures, 
wa~ons et envois postaux, venant de ou des
tines à l 'autre partie-et à leur accorderen ma
tière de facilités, frais, re trictions, etc. un trai
tement au moins aussi favorable que celui 
accordé ou à accorder aux personnes, marchan
dises, batiments, voitures, wagons et envois 
postaux de leur propre nationalité, origine, 
importation ou proprieté ou à ceux d'nne autre 
nationalité, origine, importation ou propriété 
plus favorisée. 

2. Oette disposition, pour autant qu'elle 
concerne le libre transit de marchandises ne 
préjudiciera en rien aux prescriptions légales 
sur Ie transit d ' armes et de provisions de guerre. 

Art. IV. Les dispositions du présent traité 
sont applicables aux Indes néerlandaises, au 
Surinam et au Curaçao, ainsi qu'aux ressor
tissants, sociétés et batiments et aux produits 
du sol et de !'industrie de ces pa.ys. 

Art. V. Il est bie.n en tendu que les dispo
sitions du présent traité n'accordent à aucune 

des Parties Contractantes aucun droit ou ne 
leur imposent aucune obligation dérogeant 
à une convention générale internationale à 
laquelle une des deux Parties Contractantes 
a a.dhéré ou adhérera à l'avenir. 

Art. VI. Les Pays-Bas ne pourront par suite 
des dispositions précitées exige.r les faveurs que 
l 'Esthonie a accordé ou accordera à l'avenir 
à la Finlande, la Lettonie, la Lithuanie et l'Union 
des R épubliques Socialistes Soviétistes ou à 
tous ces pays, tant que ces avantages n 'auront 
été accordes à un Etat tiers. 

Art. VII. Il est entendu que le présent 
traité ne déroge en rien aux faveurs relatives 
aux communications, au trafic et au commerce 
de frontière, qui pour des raisons locales seraient 
accordées par une des Parties •Contractantes 
à des Etats limitrophes. 

Art. VIII. Tout différend sur l'interpré
tation, l'application ou l'exécution du présent 
arrangement qui n'a pu être résolu entre les 
Ha.utes Parties Contractantes par la voie di
plomatique sera soumis à la Cour P ermanente 
de Justice Internationale. 

Art. I X. Le présent traité sera ratifié et
les ratifications seront échangées à Tallinn 
aussitót que faire se pourra. Il entrera en 
vigueur quinze jours après !'échange des 
ra.tifications et demeurera obligatoire jusqu'à 
l'expiration d 'un délai de trois mois à da.ter du 
jour de la. dénonciation. 

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé 
le présent traité. 

Fait en double à Tallinn, Ie 22 juillet mil 
neuf cent vingt-quatre. 

W. L. F . 0. DE RA:PPARD. 
OH. R. P USTA. 

23 J uni 1925. WET, houdende goedkeuring 
van het op 11 Juli 1924 te Ottawa tusschen 
Nederland en Canada gesloten handels
verdrag. S. 250. 

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

dat het 11 Juli 1924 te Ottawa tusschen Neder
land en Canada gesloten handelsverdrag, inge
volge art . 58 der Grondwet, de goedkeuring der 
Staten -Generaal behoeft ; , 

Zoo is het, dat, Wij, den Raad van ta.te, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde verdrag tusschen Nederland en Canrula, 
den llen Juli 1924 te Ottawa gesloten, wordt 
goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet t reedt • in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Ohamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELllITNA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Min. van Binnenlandsche Zalcen en Landb., 

ÜH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
( Uitge.g. 20 Juli 1925.) 

Ris Majesty the King of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland and of the British 
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Dominions beyond the Seas, Emperor of India, 
and Her Majesty the Queen of the Netherlands, 
being desirous of improving and extending t he 
commercial relations between the Nether
lands and Canada, have resolved to conclude 
a Convention with that object and have named 
as their re·spective Plenipotentiaries, that is to 

sa1lis Majesty the King of the United Kingdom 
of Great Britain and Ireland and of the British 
Dominions beyond the Seas, Emperor of India : 

The Honourable JAMES ALEXANDER ROBB, 
a Member of His Majesty's Honourable Privy 
Council for Canada, a Member of the Parliament 
of Canada, Acti.ng Minister of Finance and 
Receiver General of Canada ; 

The Honourable THOMAS ANDREW Low, 
a Member of His Majesty's Honoura ble Privy 
Council for Canada, a Member of the Parliament 
of Canada, Minister of Trade and Commerce 
of Canada; 

And Her Majesty the Queen of the Nether
Jands : 

Monsieur THEODORE HERMAN DE MEESTER, 
Consul Genera! of the Netherlands in Montreal; 

Who, after co=unicating to each other 
their respective full powers, found in good and 
due form, have agreed upon the following 
Articles: 

Art. 1. Articles the produce or manufacture 
of Canada imported into the Netherlands and 
articles the produce or manufacture of the 
Netherlands imported into Canada shall not 
bes ubjected to other or higher du ties or charges 
than those paid on the like articles the produce 
or manufacture of any other foreign country. 
Nor sha!l any prohibition or restriction be 
maintained or imposed on the importation of 
any article the produce or manufacture of 
Canada into the Netherlands, or of any article 
the produce or manufacture of the Netherlands 
into Canada which shall not equally extend 
to the importation of like articles being the 
produce or manufacture of any other foreign 
country. This last provision is not applicable 
to the sanitary and other prohibitions occasioned 
by the necessity of protecting the safety of 
persons or of cattle, or of plants useful to agri
culture. 

2. Articles the produce or manufacture of 
Canada exported to the Nether!ands and 
a1ticles the produce or manufacture of the Ne
therlands exported to Canada shall not be sub
jected to other or higher duties or charges than 
those paid on the like articles exported to any 
other foreign country. Nor shall any pro
hibition or retriction be imposed on the export
ation of any article from Canada to the Nether
lands or from the Netherlands to Canada which 
shall not eq ually extend to the exportation 
of the like articles to any other foreign country. 

3. Articles the produce or manufacture of 
Canada passing in transit through the Nether
lands and articles the produce or manufacture 
of the Netherlands passing in transit through 
Canada shall be reciprocally free from all transit 
duties whether they pass through direct or 
whether during transit they are unloaded, ware
housed or reloaded. 

4. It is understood that in all matters go
verning the import, export and transit of mer
chandise the Netherlands grants to Canada 

192b. 

and Canada grants to theNetherlandsthetreat
ment of the most favoured nation. 

5. The name "Netherlands" whereever used 
in this Convention shall be held to include the 
Netherlands Indies, Suri.riam and Curaçao. 

The present Convention, after being approved 
by the Parliament of Canada and by the com
petent authority on the part of the Netherlands, 
shall be ratified and the ratifications shall be 
exchanged at Ottawa as soon as possible. It 
shall come into force immediately upon the 
exchange of ratifications and shall be binding 
upon the Contracting Parties during four years 
from the date of its coming into force. In case 
neither of the Contracting Parties shall have 
given notice to the other twelve months before 
the expiration of the said period of four years 
of its intention to terminate the present Con
vention it shall remain in force until the expi
ration of one year from the date on which either 
of the Contractinct Parties shall have given to 
the other notice of its intention to terminate it. 

In witness whereof the respective Pleni
potentiaries have signed this Convention in the 
English and the French languages and have 
affixed thereto their seals. 

Done at Ottawa, this 11th day of July in the 
year 1924. 

(sgd.) TH. DE MEESTER. 
JAMES A. ROBB. 
TROS A. Low. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et Sa 
Majesté Ie Roi du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande et des Possessions bri
tanniques d'au delà des mers, Empereur des 
Indes, voulant améliorer et étendre les rela
tions commerciales entre les Pays-Bas et le 
Canada, ont résolu de conclure une Convention 
à cette fin et nommé pour être leurs Pléni
potentiaires respectifs, Ravoir : 

Sa .M:ajesté, la Reine des Pays-Bas: 
Monsieur THÊODORE HERMAN DE MEESTER, 

Consul-Général des Pays-Bas, à .M:ontréal; 
Et Sa :i\fajesté, le Roi du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande et des Possessions 
britanniques d'au delà des mers, Empereur 
des Indes: 

L'honorable J,4ll1ES ALEXANDER ROBB, mem 
bre de l'honorable Conseil privé de Sa Majesté 
pour le Canada, membre du P arlement du 
Canada, faisant fonction de Ministre des Fi
nances et de Receveur Général du Canada : 

L'honorable THOMAS ANDREW Low, membre 
de l'honorable Conseil privé de Sa Majesté 
pour le Canada, membre du Parlement du 
Canada, Ministre du Commerce ; 

Lesquels, après s'être communiqué leurs 
pleins pouvoirs respectifs trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus des articles sui
vants : 

Art. 1. Les produits du sol ou de !'industrie 
des Pays-Bas importés au Canada et les pro
duits du sol ou de !'industrie du Canada im
portés aux Pays-Bas ne seront pas soumis à des 
droits ou taxes autres ni plus élevés que ceux 
qui sont ou seront appliqués aux produits simi
laires de tout autre pays étranger. Par ailleurs 
il ne sera maintenu ni établi aucune prohi
bition ni restriction à-l'importation tl 'un produit 
quelconque du sol ou de !'industrie des Pays
Bas au Canada ou à l'importation d'un produit 

32 
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quelconque du sol ou de l'industrie du Canada 
aux Pays-Bas qui ne soit applicable en même 
temps à 1'importation des produits du so] ou 
de !'industrie similaires de tout autre pays 
étranger. Cette dernière disposition ne s'ap
plique pas aux prohibitions d'ordre sanitaire 
ou autre reconnues nécessaires pour la pro
tection des personnes, ou des bestiaux ou des 
plantes utiles à l 'agricultu1-e. 

2. Les produits du sol ou de ]'industrie des 
Pays-Bas exportés vers Je Canada, et les pro
duits du sol ou de l'indust rie du Canada ex
portés vers les Pay;,-Bas ne seront pas assu
jettis à des droits ou taxes autres ni plus élevés 
que ceux qui seront perçus à l'exportation des 
articl~s similaires vers tout autre pays étranger. 
Par ailleurs il ne sera etabli aucune prohibition 
ni restriction à l 'exportation d'un produit 
quelconque des Pays-Bas vers Ie Canada ou 
du Canada vers les Pays-Bas qni ne soit en même 
temps applicable à l'exportation d'artic]es simi
laires vers tout autre pays étranger·. 

3. Les produits du sol ou de !'industrie des 
Pays-Bas en transit à travers Ie Canada, et les 
produits du sol ou de l'indust,rie du Canada en 
transit à travers les Pays-Bas seront réci
proquement exempts de tous droits de transit, 
soit qu'il s traversent directement lesdits ter
ritoires, soit que, en cours de transit, ils soient 
t,:ansbordés, entreposés ou rechargés. 

4. Il est entendu que pour tout ce qui re
garde l'importation, l'exportation et Ie tranFit 
des marchandiseF, Ie Canada accorde aux Paye
Bas et les Pays-Bas accordent au Canada Ie 
traitement de la nation la plus favorisée. 

5. Le terme "Pays-Bas", chaque foiR qu'il 
est mentionné dans la présente Convention, com
prendra les Indes néerlandaises, Ie Surinam et 
Ie Curaçao. 

La présente Convention, après avoir été 
approuvée par l 'autorité compétente de la 
part des Pays Bas et par le Parlement du Ca
nada, sera ratifiée et les ratifications en seront 
échangées à Ottawa dans Ie plus bref délai 
possible. Ella sera mise en vigueur immé
diatement après l'échange desdites ratificat,ions 
et engagera les Part ies Cc,ntractantes pour une 
période de quatre années à partir de la date de 
son entrée en vigueur. Si aucune des Parties 
Contractantes n'a notifié à l 'autre, douze mois 
avant l'expiration de ladite période de quatre 
années, son intention de mettre fin. à la presente 
Convention, celle-ci restera en vigueur et ne 
ces~era ses effets qu'un an ap1ès que l'une 
des Parties Contractantes aura signifié à l'autie 
son intention de la dénoncer. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs 
out signé cette Convention rédigée en fran çais 
et en anglais, et y ont apposé leurs sceaux. 

Fait à Ottawa, Ie 11 juillet 1924. 
(sgd.) TH. DE MEESTER. 

JAMES A. ROBB. 
TROS A. Low. 

23 Juni 1925. WET, houdende goedkeuring 
van het op 16 Augustus 1924 te Angora 
tusschen Nederland en de Turksche Repu
bliek gesloten verdrag van vriendschap. 
s. 251. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 16 Augustus 1924 te Angora tusschen 
Nederland en de Turksche Republiek gesloten 
verdrag van vriendschap ingevolge artikel 58 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het nevens deze Wet in afdruk 

gevoegde, op 16 Augustus 1924 te Angora 
tusschen Nederland en de Turksche Republiek 
gesloten verdrag van vriendschap wordt goed
gekeurd. 

2. Deze Wet treedt in werking met den dag, 
volgende op dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 15 Juli 1925. ) 

PAYS-BAS-TURQUTE. 
TRAITÉ n ' AMn ·IÉ. 

Angora, Ie 16 août 1924. 

Les Pays-Bas, d'une part, 
et 

La Turquie, d'autre part, 
animés du désir d'établir et de concilier les 

liens de sincère amitié entre Ie Royaume des 
Pays-Bas et la République T urque et pénétrés 
de la même conviction que les relations entre 
les deux Etats, une fois établies, serviront à 
Ja prospérité et au bien-être de leurs natious 
respectives, ont résolu de conclure un Traité 
d'Amitié et ont, à eet effet, nommé pour leurs 
Plénipotentiaires, savoir: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Son Excel lence Ie Baron de Welderen Rengers, 

Envoyé Extraordinaire et l\finistre Plénipoten
tiaire de. Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; 

et 
Le Président de la République Turque : 
Son Excellence Tewfik K iamil Bey, Sous

Secrétaire d'Etat au Ministère des Affaires 
Etrangères, . 

Lesquels, après s'être communiqué leurR 
Pleins Pouvoirs trouvés en bonne et due forme, 
ont convenu des dispositions suivantes : 

Article 1. ll 7. aura paix inviolable et amitié 
sincère et perpetuelle entre Ie Royaume des 
Pays-Bas et la République Turque. 

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes 
sont d'accord pour établir les relations diplo
matiques entre les deux Etats conformément 
aux principes du droit des geus. Elles con
viennent que les Représentants Diplomatiques ~ 
de chacune d'Elles recevront, à charge de réci
procité, dans Ie territoire de !' Autre, Ie traite
ment consacré par les principes généraux du 
droit international public général. 

Art. 3. Les Hautes Parties Contractantes 
sont d'accord pour régler les relations consu
laires et commerciales entre leurs pays respectifs 
ainsi que les conditions d'Etablissement et de 
séjour, dans Ie territoire de chacune d'Elles, 
des ressortissants de l'autre Partie par des con
ventions qu'Elles se réservent de conclure con
formément aux règles du droit international 
public général sur la base d'une parfaite réci
procité.-



499 23 JUNI. 1925 

Art. 4. Le présent Traité sera ratifié et les 
ratifications en seront échangées à Constanti
nople Ie plus töt que fair& se pourra. Il entrera 
en vigueur le quinzième jour après !'échange 
des ratifications. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs 
ont signé le Présent Traité et y ont apposé 
leurs sceaux. 

Fait en double à Angora, Je seize août mil 
neuf cent vingt quatre. 

(L. S.) W. V. WELDEREN RENGERS. 
(L. S.) TEWFIK K :IA_l\'IIL. 

23 J-uni 1925. WET, nopens toetreding tot de 
conventie betreffende de inrichting van 
het statuut der zone van Tanger, gesloten 
te Parijs op 18 December 1923 tus
schen Frankrijk, Groot-Britannië en Spanje. 
s. 252. 

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

dat het wenschelijk is, toe te treden tot de 
conventie betreffende de inrichting van het 
statuut _der zone van Tanger, gesloten te Parijs 
op 18 December 1923 tusschen Frankrijk, 
Groot-Britannië en Spanje, welke toetreding op 
grond van artikel 58 derde lid der Grondwet, 
alleen kan geschieden krachtens de wet ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1, Toetreding tot de bij deze wet

gevoegde conventie betreffende de inrichting 
van het statuut der zone van Tanger, gesloten 
te Parijs op 18 December 1923 tusschen Frank
rijk, Groot-Britannië en Spanie, artikel 9 dier 
conventie uitgezonderd, wordt goedgekeurd. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
( Uitg,g. 9 Jiili 1925. l 

CONVENTION RELATIVE A L'ORGANI
SATION DU STATUT DE LA . ZONE DE 

TANGER. 
Le Président de la République Française, 

Sa Majesté Ie Roi du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande et des territoires Britanni
ques au delà des mers, Empereur des Indes, 
Sa llfajesté Ie Roi d'Espagne, désireux d'assurer 
à la ville de Tanger et à sa banlieue le régime 
prévu par les Traités en vigueur, ont nommé à 
eet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: 

Le Président de la République Française : 
M. Maurice Paul Jean Delarüe Caron de 

Beaumarchais, Ministre Plénipotentiaire, Sous
Directeur au Ministère des Affaires Etrangères. 

Sa llfajesté Ie Roi du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et des territoires 
Britanniques au delà des mers, Empereur des 
Indes. 

M. Malcolm Arnold Robertson, Ministre Plé
nipotentiaire, Agent et Consul-Général de 
Sa llfajesté Britannique à Tanger; 

Et M. Gerald Hyde Villiers, Con~dller d'Am
bassade, Chef de Section au Foreign Office. 

Sa Majesté Ie Roi d 'Espagne: 
M. Mauricio Lopez Roberts y Terry, Marquis 

de la Torrehermosa, Chambellan de Sa Majesté 
Je Roi d'Espagne, Ministre Plénipotentiaire, 
Chef de la Section Coloniale du Ministère 
d'Etat, Son Plénipotentiaire à la Couférence 
relative à l'orga,nisation du statut de Tanger, 

Et M. Manuel Aguirre de Carcer, Ministre 
Résident de Sa Majest? Ie Roi d'Espagne, Chef 
de la Section du Maroc au llfinistère d'Etat, 
Sou Plénipotentiaire Adjoint à cette Conférence. 

Lesquels, après s'être communiqué leu.rs 
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et 
due forme, ont arrêté et s igné les articlea sui
vants: 

Article premier. Conformément aux disposi
tions de l'arti0le l er du Traité de Protectorat 
du 30 mars 1912 et de l'article 7 de la Con
vention franco-espagnole, relative au Marcic, 
du 27 novembre 1912, les trois Gouvernements 
contractants conviennent que, dans la région 
définie à l'article 2 ci -apr Ó8 et qualifiée de zone 
de Tanger, il appartient aux autorités et orga
nismes désignés 11.'autre part et par délégation 
de Sa Majesté Chérifienue d'assurer l'ordre 
public et l' administration générale de la zone. 

Art. 2. La zone de Tanger est comprise 
dans les limites fixées par le paragraphe 2 de 
l 'article 7 de la Convention franco-espagnole du 
27 novembre 1912. 

Art. 3. La zone de Tanger est placée sous 
Ie régime de la neutralité permanente. En 
conséquence, aucun acte d'hostilité sur teu-e, 
sur mer ou pai- air ne pourra être accompli par 
ou contre la zone, ni dans ses limites 

Aucun établissement militaire terrestre, na val 
ou aéronautique, aucune base d'opérations, 
a ucune installation susceptible d'être utilisés 
d~ns ~n but de guerre ne pourront être ni créés 
m mamtenus dans la zone. 

Sont interdits tous dépöts de munitions et de 
matériel de guerre. 

Sont toutefois autorisés ceux qui seront 
constitués par l'Administration de la zone pour 
les besoins de la défense locale contre les incur
sions de tribus ennemies. D'autre part, l'Ad
ministration pourra, dans la même limite. 
prendre toutes mesures autres qu'un groupe
ment de farces aériennes et même élever des 
ouvrages et fortifications peu important,s de 
défense sur Ie front de terre. · 

Les approvisionnements militaires et les for
tifications ainsi autorisés sant soumis à l'in
spection des officiers mentionnés au dernier 
paragraphe du présent article. 

Les aérodromes civils établis dans Ja zone 
de Tanger sont également soumis à l'inspection 
des mêmes officiers. 

Aucun approvisionnement aéronaut ique ne 
dépassera les quantités nécessaires à l'aviation 
civile et commerciale. 

Toute l'aviation civile ou commerciale à 
destination, en provenauce ou à l'intérieur de 
la zone de Tanger sera a ssujettie aux lois et 
dispositions de la Convention portant réglemen
tation de la na vigation aérienne. 

Toutefois, les convois de ravitaillement et les 
troupes à destination ou en provenance des 
zones française et espagnole pourront, après 
avis préalable à !'administrateur de la zone 
de Tanger, utiliser Ie port de Tanger et les 
voies de communication reliant ce port à leur 
zone respective pour Ie passage à l'entrée et à 
la sortie. 

32* 
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Les Gouvernements français et espagnol 
s 'engagent à n 'user de cette faculté qu'en cas 
de nécessité réelle et pendant Ie délai stricte
ment nécessaire à la mise en route et aux opéra
tions du transbordement. En aucun cas, Ie 
délai ne devra dépasser quarante-huit heures 
pour une troupe armée. · 

Aucune taxe ni aucun droit spéciaux de 
transit ne peuvent être perçus pour ce passage. 

L'autorisation de l'Admi.nistration de Tanger 
n'est pas nécessaire pour les visites de vaisseaux 
de guerre, mais avis préalable de ces visites 
doit néanmoins être donné à l'Administration 
si les circonstances le permettent. 

Les Gouvernements contractants ont la 
faculté d'affecter à leurs Consulats à Tanger un 
officier chargé de les renseigner sur l'observation 
des engagements d'ordre militaire qui précèdent. 

Art. 4. La surveillance de la contrebande 
des armes et des munitions de gueire dans les 
eaux territoriales de la zone de Tanger est exer
cée conjointement par les forc-~s navales britan
niq ues, espagnoles et françaises. 

Les délinquants seront déférés au Tribunal 
mixte de Tanger. 

Art. 5. La zone de Tanger dispose, par 
délégation de Sa Majesté Chérifienne et sous 
réserve des exceptions prévues, des pouvoirs 
législatifs et administratifs les plus étendus. 
Cette délégat ion est permanente et générale, 
sauf en matière diplomatique ou il n'est pas 
dérogé aux dispositions de J'a1 ticle 5 du traité 
de Protectorat du 30 mars 1912. 

Toutefois les autorités qualifiées de la zone 
peuvent traiter avec les Consuls les questions 
intéressant la zone dans les limites de son 
autonomie. 

Art. 6. A l'étranger, la protection des sujets 
marocains de la. zone de Tanger et de leurs 
intérêts est confiée aux agents diplomatiques 
et consulaires de la République française, con
formément aux dispositions de l'article 5 du 
traité de Protectorat du 30 mars 1912. 

Art. 7. La zone de Tanger respecte les 
traités en vigueur. 

L'égalité économique entre les nations, telle 
qu'elle résulte de ces traités, continuera à être 
observée à Tanger, même si lesdits traités 
venaient à être abrogés ou modifiés. 

Art. 8. Les accords internationaux conclus 
à l'avenir par Sa llfajesté Chérifienne ne s'éten
dront à la zone de Tanger qu'avec l'essentiment 
de l'Assemblée lógislative internationale de la 
zone. 

Par exception. s'étendent de plein droit à 
la zone les accords intnnationaux auxquels 
toutes les Puissances signataires de !'Acte 
d' Al~ésiras sont parties contractantes ou auront 
adheré. 

Les dispositions des art,icles 141 et suivants 
du Traité de Versailles continuent à s'appliquer 
à la zone de Tanger. Les dahir~ chérifiens pris 
en conséquence de ces textes ne peuvent être 
modifiés qu'après accord avec Ie Pouvoir centml 
chérifien. 

Art. 9. Par application des dispositions des 
articles 141 et suivants du Traité de Versailles, 
des articles !l6 et suivants du Traité de Saint
Germain-en-Laye, des articles 80 et suivants du 
Traité de Trianon, les dispositions du présent 
statut ne pourront en aucun cas être invoquées 
par les ressortissants allemands, autrichiens et 
hongrois. 

Art. 10. Il est interdit de se livrer dans la 
zone de Tanger à aucune agitation, propaganda 
ou préparntion d'entreprise contre l'ordre établi 
dans les zones française et espagnole du Jl,faroc. 

Il est de même interdit de se livrer à aucun 
agissement analogue contre tout pays étranger. 

Art. ll. Sous réserve du respect de l'ordre 
public, Ie libre exercice des différents cultes est 
assuré dans la zone de Tanger. 

Art. 12. Les Puissances signataires del' Acte 
d'Algésiras out Je droit de maintenir dans la 
zone de Tanger les écoles et tous les établisse
ments qui leur appartiennent ou qui appartien
nent à leurs ressortissants à la date de la mise 
en vigueur de la p1-ésente Convention. 

Les établissements qui viendraient à être 
créés devront se conformer aux règlements qui 
seront promulgués. Les principes généraux de 
ces règlements devront s'inspirer des disposi
tions en usage dans les zones fran çaise et espag
nole de !'Empire Chérifien. 

Art. 13. Par l'effet de l'établissement à 
Tanger du Tribunal mixte prévu à l'article 48, 
les Capitulations sont abrogées dans la zone. 
Cette abrogation entraine la suppression du 
régime de la protection. 

Les sujets marooains, dont les droits à la 
p10tection auront été préalablement reconnus, 
sont personnellement et leur vie durant justicia
bles du Tribunal mixte de Tanger. 

Les listes de wotection actuelles seront 
revisées dans un delai qui ne dépassera pas six 
mois, à dater de la mise en vigueur de la pré
sente Convention, d'un c'ommun accord entre Ie 
Représentant du Gouvernement chérifien et Ie 
Consulat intéressé. 

Les dispositions de la Convention de Madrid 
du a juillet 1880 demeurent en vigueur en ce 
qui concerne la naturalisation. La liste des 
sujets marocains natura!isés à Tanger sera 
revisée de la même manière et dans Ie même 
délai. 

Art. 14. A défaut de l'institution d'un Office 
Postal, Télégraphique et Téléphonique interur
bain propre à la zone de Tanger, iastitution 
qui ne pourra être provoquée qu'avec l'appro
bation unanime du Comité de controle, les 
Puissances signataires de !'Acte d'Algésiras 
pourront conserver, à Tangt"r, les bureaux pos
taux et les stations decables qu 'ellesypossèdent 
à la date de la mise en vigueur de la présente 
Convention. 

En cas de création d'un Office Postal Télé
graphique et Téléphonique interurbain propre 
à la zone de Tanger, !'Office chérifien de~ Postes 
et des Télégr-aphes transférera à eet Office les 
droits exclusi(s qu'il détient en matière de télé
graphe et de téléphone interurbain en vertu 
des accords intervenus entre Ie Gouvernement 
chérifien et, la Société concessionnaire des Télé
graphes et Téléphones interurbains. 

Il ne sera pas porté atteinte aux droits des 
Etats ou Compagnies qui possèdent actuelle 
ment des cables télégraphiques atterrissant à 
Tanger. 

L'établissement de nouveaux càbles devra 
être concerté avec l'Administration de la zone. 

Art. 15. D'accord entre un représentant du 
Gouvernement chérifien et Ie Consulat intéressé 
et dans un délai quine dépassera pas six mois 
à compter de la mise en vigueur de la présente 
Convention, la révision des détentions des biens 
habous et domaniaux, prévue à l'article 63 de 
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!'Acte d 'Algésiras, sera effectuée dans la zone 
de Tanger. 

A détaut d 'entente, Ie représentant du _fagh
zen et Je Consul intéressé s'en remet tront à 
!'arbit rage d'un membre du Tribunal mixte 
choi si par Jes parties ou désigné par le sort. 

Art. 16. L'Etat chérifien remet son domaine 
public et privé, , compris ses rlruite Sl'r les 
terraios ,.guich", à la zone de Tanger qui l'ad
minist:e, en perçoit les revenus à son profit 
et en a ssure la conservation sa,n s pouvoir en 
alièner aucune partie. 

Cette remise prend fin à J'expirat ic .1 de la 
présente convent ion et Ie domaine remis à la 
zone fait retour à l'Etat ehérifien. 

Art. 17. Le domaine public comprend : 
a. Domaine maritime : la mer et ses rivages 

avec un franc-bord de 6 m ètres, déjà grevé de 
la concession consentie à la Compagnie conces
sionnaire du port que la zone de Tanger devra 
respecter. Les revenus de Ia p êche, y compris 
les redevances prévues en faveu r de l'Etat dans 
Jes concessions de p êche déjà accordées par Ie 
Gouvernement chérifien, reviendront, ainsi que 
les obligations dérivant de ces eoncessions, à 
la zone de Tanger. 

b. Domaine t errestre : 
La route de Tanger à Tétouan ; 
La route de Tanger à Larache et à R abat ; 
La route du cap Spartel ; 
La route de la gare au port et en bordure du 

port; 
Les voies publiques urbaines; 
Les égo uts et adductions d'eau et leurs dépen

dances, étant réservés les droits de tout con
cessionnaire des eaux. 

La zone doit : 
1 °. Entretenir en priorité sur les fond s 

provenant des ressources de la t axe spéciale les 
routes de Tanger à Tétouan et de Tanger à 
La1ache et à R abat dans la zone de Tanger ; 

2°. Lai~ser à la disposition gratuite de la 
Compagnie du Chemin de fe r franco-espagnol 
de Tanger à Fez les terrains du domaine qui 
seront nécessaires à ses installation s. 

c. Domaine fluvial : 
Les cours d 'eau. 
Tous les droits antérieurs et tous Jes droits 

d 'usage au profit des t iers sont réservés. 
d. Domaine minier : 
Les redevances mw.ières dans la zone de 

Tanger et les perceptions sur Ja sortie des 
minerais extraits dans ladite zone reviennent 
à l'Administration de la zone. 

e. Domaine forestier. 
Art. 18. Le domaine privé co mprend tous 

les immen bles batis et non batis inscrits sur Jes 
registres des bien s Maghzen et non visés à 
l 'art,icle 17, ainsi que les abat toirs. 

Sous réserve des disposit ions de l'article 1/'i 
ci-dessus, les locations ou détent ions de biens 
l\faghzen par des particulier s, de m ême que 
tous les d roits de gza, ou aut rcs, établis sur 
lesdits immeubles, sont respecté . 11 en est de 
même des afiect ation s d'intérêt publir dont ces 
biens sont grévés. 

Toutefois, l'Etat chérifien entend se réserve r 
pour les services publics qu 'il conservera à 
Tanger les immeubles suivant s : 

L'ancienne Légation d' Allemagne et ses dépen
dances : Ie P alais du Sultan ; la Kasbah et ses 
dépendances ; Ie Bordj des Mokbaznis sur les 

remparts ; Ie Terrain et le bordj de la mont ée 
du Marshan, actuellement occupés par Ia Com
pagnie cherifienne. 

Toute location nouvelle en dehors de celles qui 
existent ne pourra dépasser Ie terme de la 
pré ente convention. 

Art. 19. En vue de 1éserver à chaque zone 
le produit des redevances minières qui doivent 
lui revenir, les redevances propo11;ionnelles 
d'extraction appartiennent à la zone ou la 
mine est située, alors même qu'elles seraient 
recouvrées à la Rortie par un bureau de douane 
d 'une autre zone. 

Art. 20. La douane de Tanger ne perçoit 
que Je droits et t axes afiérents aux marcban 
dises destinées à, la consommation exclusive de 
la zone. 

Les march~ndiseR débarqnées à Tanger et 
destinées à être u tilisées ou livrées à la con
sommation dans les zones fran çaise et espagnole 
bénéficient des régimes ol'dinaires du transit, 
de l'entrepöt ou de l'admission temporaire, les 
droits de douane y afiéren ts devant être per çus 
aux bureaux de douane de la zone de consom
mation. 

Le régime du transit s'inspirera des conclu
sions de la Conférence de Barcelone de 1921. 

Les marchandises d 'importation transitant 
par les zones fran çaise et espagnole acquittent, 
de leur cöté, les droits de douane à l'importa 
tion à Tanger. 

Les droits d 'exportation ne portent que sur 
les marchandises originaires de Ia zone. 

Art. 21. La zone de Tanger participe pour sa 
part au service des emprunts de 1904 et de 1910. 

Cette pa rticipation est proportionelle au 
montaut des recettes douanières encaissées par 
la zone par ra ppÖ rt aux recettes totales encais
sées dans les ports des t rois zones du Maroo 
pendant l'année précédente. 

Le montant en est annuellement fixé sur les 
chifires des recettes douanières après entente 
avec les autorités des deux autres zones. 

Pour la première année, cette participation 
ne se ra définitivement établie qu 'en fin d 'exer
cice et les prélèvements de la douane s'exerce
ront jusqu'à concurrence d 'un forfait de 500,000 
francs et donneront lieu, ultérieurement, à répé
t it ion ou restitution. 

Art. 22. L'autonomie de la zone de Tanger 
ne pouvant porter atteinte aux droits et privi
l èges concédés, conformément à !'Acte d 'Algési
ras, à la Banque d 'Etat du l\faroc pour tout Ie 
te l'ritoire de l'Empfre, la Banque d 'Etat conti
nue de jouir dans la zone de t ous les droits 
qu 'elle tient de son acte de concession et du 
r èglement du 9 novembre 1906 sur ses rappm t s 
avec Ie Gouvernement chérifien. 

La Banque d'Etat remplit d 'aut re pa rt à 
l 'égard de l'administ ration de la zone toutes 
les obligations qu i lui incombent en ver t u des 
actes précités. 

Elle désigne un représentant chargé d 'assurer 
ses relations avec l'administration de la zone. 

Au cas ou Ie st atut judiciaire de la Banque 
d'Etat viendrait à être modifié dans Je zones 
française et espagnole, Ie Tribunal mixte de 
Tanger aura, à l'égard de la Banque d'Etat, la 
même compétence que les juridictions fran
çaises et espagnoles de ces zones. 

Art. 23. Le franc marocain a cours légal et 
va:eur libératoire dans la zone de Tanger. 
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Le budget de la zone, tous tarifs et opérations 
comptables qui s 'y rat tachent sont établis en 
francs marocains. 

Conformément à l'arti cle 37 de l'Acte d'Algé
siras, la monnaie espagnole continue à être 
a dmise dans la circulation avec valeur libéra
toire. 

Le taux d''échange ent re les deux monnaies, 
notamment pour leur admission dan s les caisses 
publiques, sera déterminé chaque jour par la 
Banque d 'Etat du Maroc, après controle et 
visa du Directeur des Finances, qui aura mission 
de veiller à l'exactit ude du taux fixé. Ce t aux 
devra correspondre ·au change moyen entre les 
prix d 'achat et de vente pratiqués sur la place 
Ie jour de l'opération. 

Les déclarations de valeurs imposables pour
ront toujours êt re souscrites dans les deux 
monnaies. Les percepteurs et collecteurs se
ront tenus d 'aflicher dans leurs locaux les 
tarifs exprimés dans les deux monnaies. 

Art. 24. L'autonomie administ rative de la 
zone ne pouvant porter atteinte aux droits, 
prérogatives et privilèges concédés, confor
mément à l'Acte d 'Algésiras, à la Société inter
nationale de régie co-intéressée des Tabacs au 
Maroc, ladite Sociét é continue de jouir dans la 
zone de tous les droit s qu 'elle tient des actes 
qui la régissent. L'autonomie de la zone de 
Tanger ne pourra pas faire obstacle à son action 
et les autorités lui faciliteront Ie libre et complet 
exercice de ses droits. 

Les tabacs importés à Tanger et qui y seront 
admis sous Ie régime de la suspen sion des droits 
de douane, conformément à l'article 20 ei- des
sus, n 'y acquitteront ni droit de porte ni taxe 
indirecte locale. 

Le droit de 2 ½ p. 100, dctnt sont passibles 
les t abacs importés par Tanger, est intégrale
ment acquis à la zone. 

Le tarif des prix de vente des t abacs en zone 
de Tanger est celui de la zone fran çaise. Il ne 
peut être modi.fié que pa r un accord de l'Assem
blée législa tive avec la R égie. 

Pour Ie partage de la redevance fixe annuelle 
et des bénéfices (articles 20 à 23 du cahier des 
cha rges), on applique un pourcentage déter
miné par la consommation effective de la zone 
dans J'année précédente par rapport à la consom
mation totale de !'Empire. 

Le même pourcentage s'appliquerait à la 
charge de la zone de Tanger en cas de m chat 
anticipé de la Société. 

Art . 25. L 'autonomie de la zone ne pouvant 
porter atteinte aux droits de souveraineté de 
Sa Majesté Ie Sultan, ni à son prestige et à ses 
prérogatives de Chef de la communauté musul
mane de !'Empire et de Chef de la fa.mille 
chéri.fienne en résidence à Tanger, l'administra
t ion de la population indigène et des intérêts 
musulmans dans la zone ainsi que l'exercice du 
}JOUvoir judiciaire continuant à être assurés, 
en respectant les formes tradit ionnelles, par un 
personnel marocain nommé directement par Ie 
Sultan et controlé par ses agents. 

Art. 26. Sous réserve du maintien de l'ordre 
public, Ie respect et Ie libre exercice de la 
r eligion des indigènes et de ses pratiques Îradi
t ionnelles, l'observation des fêtes religieuses 
musulmanes et israélites traditionnelles et de 
leur cérémonial sont garantis dan s la zone. 

Art. 27. Les t rois Puissances contractantes 

s'engagent à faire élaborer dan s Ie plus b ref 
délai possible Ie st atut administratif et juridique 
de la communauté israélite marocaine de 
T anger. 

Art. 28. Les suj et s marocains, Musulmans 
et I sraélites jouissent en matière d'impots et 
de t axes de toute nature d 'une complète égalité 
par rapport aux ressortissants des P uissances. 

lis doivent acquitter exactement ces taxes et 
impots. 

lis bénéfi cient dans les mêmes condit ions 
que les ressortissan ts étrangers des oeuvres 
d'assistance, d'hospitalisation et d'enseignement 
que la zone viendrait à créer ou à subventiori 
ner. 
. Art . 29. Sa Majesté Chérifienne désigne 
pour la représenter à Tanger un Mendoub qui 
promulgue les textes législatifs votés par l' As
semblée internationale avec Ie visa, pour con
treseing, du PréRident du Comité de cont role. 
Le Mendoub administ re directement la popula 
tion indigène. Il remplit les fonctions de Pacha 
et exerce les attributions d 'ordre administratif 
et judiciaire normalement dévolues à cette 
charge dans !'Empire. Il a droit d 'expulsion à 
l'égard des sujets marocains. Il exerce Ie 
m ême droit à l'encont re des just iciables du 
Tribunal mixte, après avis conforme de l'As
semblée générale des membres t itulaires du 
Tribunal. 

Lorsqu'il s'agit d 'un individu appartenant à 
une nationalité non représentée dans Ie Tribu
nal, son Consul a Ie droit de prendre part à la 
délibérat ion. 

L 'expulsion est de droit lorsqu 'elle est de
mandée par Ie Con sul de l'intéressé. 

Le Mendoub vise dans les considérants de 
l'arrêté d 'expulsion !'avis du Tribunal. 

Il a Ie devoir de faire o bserver et exécuter 
par ses administrés les clauses générales du 
st a.tut de la zone et notamment d 'assurer, par 
les moyens administ ratifs et j udiciaires à sa 
disposition, !'exacte rent rée des impot s et t axes 
dus par la population indigène. 

Le Mendoub préside l'Assemblée législative 
internationale et peut intervenir dans ses déli 
bérations, mais sans prendre part au vote. 

Art . 30. Le Comité de controle se compose 
des Consuls de carrière des Puissances signa
t aires de !'Acte d'Algésiras ou de leurs intéri
maires de carrière. 

Les fonctions de Président du Comité de 
controle sont assumées à t our de role par cha 
cun des Consuls de ces Puissances. Ces fon c
t ions durent un an. Elles consistent à provo
quer les réunion s du Comité, à lui transmettre 
toutes les communications qui lui sont adressées 
et à suivre les affaires de sa compétence. 

Le Con sul appelé Ie premier à remplir les fonc
t ions de Président est désigné par Ie sort. Le 
t our des Consuls en ce qui. concerne Ie p résidence 
est ensuite réglé d 'après l'ordre alphabétique 
des Puissances représenteés au Comité. Si Ie 
Consul désigné pour la présidence ne pouvait, 
pour une raison quelconque, en accepter ou 
remplir les fonctions, e!les seraient exercées par 
Ie Con sul de la Puissan ce 9.ui suit immédiate
ment dans l'ordre alphabét1que. Il en est de 
même en cas de suppléance du Président pour 
absence, maladie ou tout autre empêchement. 

Chaque membre du Comité de controle ne 
dispose que d'une voix. 
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Le Comité de contröle a pour mission de 
veiller à l'observation du régime de l'égalité 
économique et des dispositions insérées dans Ie 
statut de Tanger. 

Le Président, soit de sa prop re initiati ve, soit 
à la demande d'un des membres, convoque Ie 
Comité de contröle et lui soumet les questions 
qui relèvent de sa compétence. 

Art. 31. Le Comité de contröle reçoit, par 
Jes soins de !'Administrateur, dans un délai 
maximum de huit jours, les textes législatifs ou 
règlements votés par l'Assemblée. 

Dans un délai de quinze jours à compter de 
cette notification, Ie Comité de contröle a de 
droit d'opposer son veto à la promulgation du 
texte. 

Dans ce cas, ses décisions sont prises à la 
majorité. Elles doivent invoquer dans leurs 
motifs la non-observation des clauses et prin
cipes du statut de Tanger. 

Sauf stipulation contraire. les votes du 
Comité de contröle sont acquis à la majorité 
des voix. 

En cas d'égalité, une seconde délibération 
doit avoir lieu dans un délai maximum de huit 
jours. 

Si, au co urs de la seconde délibération, aucune 
majorité n'est acquise, la voix du Président est 
prépondérante. 

La décision du Comité est notifiée au Men
doub par Ie Président. 

Art. 32. Les po_uvoirs législatifs et régle
mentaires appartiennent à une Assemblée légis
lative internationale présidée par Ie Mendoub 
et composée des représentants des Communau
tés étrangères et indigènes. 

Toutefois, les Codes visés à l 'article 48 ei
dessous ne peuvent être ni abrogés. ni modifiés 
qu'après accord entre les zones française et 
espagnole de !'Empire chérifien et Ie Comité de 
contröle statuant à l'unanimité. 

Les textes réglementaires et fi scaux dont la 
liste fait !'object de l'article suivant ne peuvent 
être ni abrogés ni modifiés pendant une pre
mière période de deux ans. A l'expiration de 
cette période, ils pourront être abrogés ou 
modifiés avec l'assentiment du Comité de 
contröle votant à une majorité de trois quarts 
des voix. 

Les codes. ainsi que les textes réglementaires 
et fiscaux ci-dessus, seront rédigés par des Com
missions de techniciens britanniques, espagnols 
et français <lont les travaux devront être ter
minés dans un délai de trois mois à dater de la 
signatnre de la présente Convention. 

Art. 33. Les textes réglementaires et fis
caux prévus au paragraphe 3 de !'art.iele pré-
cédent sont les suivants , · 

Dahir sur le régime des associations ; 
Dahir réglementant !'ouverture et l'exploita

tion des débits de boissons ; 
Dahir réglementant l'exercice des professions 

de médecin, pharmacien, dentiste, vétérinaire 
et saue-femme; 

Dahir réglementant !'ouverture et l'exploita 
tion des établissements insalubres, incommodes 
et dangereux ; 

Dahir sur la protection des monuments 
historiques et des sites ; 

Dahir sur les alignements, plans d'aménage
ment et d'extension, servitudes et taxes de 
voirie; 

Dahir fixant Ie régime de l'expropriation et 
de l'occupation temporaire pour cause d'utilité 
publique; 

Cahier des clauses et conditions générales 
imposées aux entrepreneurs de travaux publics; 

Dahir déterminant les conditions de l'occu
pation temporaire des parcelles du domaine 
public; 

Dahi..t· établissant une procédure de délimi
tation des biens du domaine privé de l'Etat; 

Dahir sur l'exploitation des carrières; 
Dahir mettant au point Ie régime minier de 

1914; 
Règlement de comptabilité publique ; 
Dahir fixant la taxe et déterminant le régime 

des alcools ; 
Dahir réglementant les taxes de consomma

tion sur les sucres, les principales denrées colo
niales et leurs succédanés (thé. café, cacao, 
vanille, etc.), les bougies, les bières ; 

Dahir sur l'enregistrement (droits de muta
tion) et Ie timbre' ; 

Dahir précisant les conditions de la trans
mission de la propriété foncière selon Ie droit 
commun (chraa). 

Art. 34. En considération du nombre des 
ressortissants, des chiffres du commerce général, 
des intérêts immo biliers et de l'importance du 
trafic à. Tanger des différentes Puissances sii;;
nataires de !'Acte d'Algésiras, !'Assemblee 
législative internationale comprend : 

4 membres français, 
4 membres espagnols, 
3 membres britanniques, 
2 membres italiens, 
1 membre américain, 
I mem bre beige, 
I membre hollandais, 
I membre portugais, 

désignés par leurs Consulats respectifo et en 
outre: 

6 sujets musulmans du Sultan désignés par 
Ie Mendoub et 

3 sujets israélites du Sultan désign!Ss par Ie 
Mendoub et pris sur une liste de 9 noms pré
sentée par Ie Communauté israélite. 

L'Assemblée nomme, parmi ses membres. 
trois vice-présidents, un citoyen français, un 
sujet britannique et un sujet espagnol, chargés 
d'assister Ie Mendoub dans la présidence tle 
l'Assemblée et de le suppléer en cas d'absence 
ou d'empêcbement. 

Art. 35. Un Administrateur exécute les 
décisions de l'Assemblée et dirige l'Administra
tion internationale de la zone. 

L'administrateur a sous ses ordres deux 
administrateurs-adjoints et deux ingénieurs. 

Un des administrateurs-adjoints est plus 
spécialement chargé, avec Ie titre de directeur, 
des services d'hygiène et d'assistance; l'autre 
administrateur-adjoint est plus specialement 
chargé, avec Ie titre de directeur, des services 
financiers. 

Pour une première pér-iode de six ans. !'ad
ministrateur est de nationalité française; l'ad
mini strateur-adjoint, chargé des services d'hy
gièn e et cl' assistance, est de nationalité espag
nole ; l'administrateur-adjoint, chargé des 
services financiers. est de nationalité britanni
que. L'administrateur, les deux administra
teurs-adjoints et les deux ingénieurs sont nom
més par Sa l\fajesté Chérifienne sur la demande 
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du Comité de controle, à qui ils sont présentés 
par leurs Consulats respectifs. 

Après cette prémière période de six ans, 
l 'Assemblée nomme !'administrateur et les 
administ rateurs-adjoints parmi les ressortis
sants des Puissances signataire~ de l'Acte 
d' Algésiras. Toutefois, les trois postes ne 
pourront être confiés qu'à des ressortissants de 
nationalité différente. 

En raison des int,érêt s particuliers de la France 
et de l'Espagne dans les travaux publics, dans 
les entreprises et dans les concessions de travaux 
publics de la zone de Tanger. l'ingénieur 
des travaux publics d'Etat est de nationalité 
française ; l'ingénieur char~é des travaux 
municipaux est de nationalite espagnole. Les 
deux ingénieurs sont présentés au Comité de 
controle par leurs Consulat s respectifs. 

Le Comité de contröle pourra, -le cas échéant, 
à la majorité des trois quarts des voix, sou
mettre une demande motivée de remplacement 
de !'administrateur à Sa Majesté Chérifienne 
qui nommera un candidat de m ême natio
nalité. 

Si la collaboration d 'un des administrateurs
adjoints ou d'un des deux ingénieurs ne donne 
pas satisfaction à !'administrateur, celui-ci 
soumet une demande mot ivée de remplacement 
au Comité de controle qui présentera à Sa 
Majest é Chérifienne un candidat de la m ême 
nationalité. 

Art. 36. Les traitements des fonctionnaires 
sont fixés par l' Assem blée. 

Toutefois, pour une première période de six 
ans, les traitements annuels de !'administrateur, 
des administrateurs-adjoints et des ingénieurs 
sont fixés comme suit : 

Administrateur : 50,000 francs marocains ; 
Administrateurs-adj oints : 40,000 francs ma

rocains; 
lngénieurs : 38,000 francs marocains. 
L'Administration pourvoit, en outre, au 

logement de ces fonctionnaires. 
Au cours de la première période de six ans, 

visée ci-dessus, ces t raitements peuvent, à titre 
exceptionnel, être modifiés, su r la demande de 
!' Assemblée par une décision motivée du Comité 
de controle statuant aux trois quarts des voix. 

Art. 37. Le recrutement des fonctionnaires 
de , l'Administration internationale aut res que 
ceux prévus à l'article 36 ci-dessus est effectué 
par une Commission présidée par !'administra
teur et composée des trois vice-présidents de 
l'Assemblée et du chef du ser vice intéressé. 

Les candidat s agréés sont nommés par !'ad
ministrat eur après approbation de l'Assemblée. 

Art. 38. Le produit de la taxe spéciale 
rev~nant à la zone de Tanger est versé à la 
Banque d'Etat pour le compte de la zone. 

Cette recette est affectée par priorité : 
Aux travaux et à l'entretien dan s la zone 

de Tanger des routes de Tanger à Tétouan et 
de Tanger à Larache et à R abat : 

Aux travaux d 'amélioration et d 'en t retien de 
l'écla irage maritime et du balisage aut res que 
les feux du port et le balisage du port. 

Le surplus des disponibilités sera affecté, 
conformément à l'art icle 66 de l'Acte d'Algé
siras, aux dépen ses et à l'exécut ion de t ravaux 
publics intéressant le développement de la 
navigation et du commerce en général. 

Art. 39. L'Administration du Cont role de 

la Dette conserve les droits, privilèges et o bli 
gations qu'elle tient de la Convention du 21 mars 
1910. 

Cette administration demandera au Gouver
nement chérifien de désigner Ie chef du Service 
de la Douane de Tanger qui relèvera de l'admi
nist ration des Douanes marocaines. 

Le Service des Douanes et R égies de Tanger 
perçoit et encaisse les droits de douane sur les 
marchandises importées pour la consommation 
de la zone et sur les marchandises exportées de 
la dite zone. 

Il ,Perçoit et encaisse également les redevances 
et benéfices du monopole des Tabacs et le droit 
de 2 ½ p. 100 établi par !'Acte d 'Algésiras au 
titre de la taxe spéciale des travaux publics. 

Il p erçoit et encaisse en outre Ie produit d es 
diverses t axes de consommation. 

Il ne perçoit pas les aut res impots et produits 
notamment la taxe urbaine, le t ertib, les droits 
aux portes, les revenus du domaine et les 
produits du mostafadat. 

Le service des douanes • et régies p rélève 
d 'office sur les sommes qu'il encaisse, et après 
remboursement de ses frais de régie, le montant 
des diverses dépenses o bligat oires de la zone 
de Tanger qu'il remet à !'échéance aux créan 
ciers auxq uels elles reviennent : 

1 °. à la délégation des porteurs de t itres de"i; 
emprunts de 1904 et de 1910 : la part de Tanger 
dans le service desdits emprunts ; 

2°. à l'E tat Chérifien : 
les droits de douane payés par Ie Monopole 

des tabacs et ne correspondant pas à la con
sommation tangéroise ; 

3°. à la Compagnie du Tanger-Fez : 
la part de Tanger dan s la garantie de ses 

emprunts; 
4°. à la Compagnie du port de Tanger : 
les annuités du service de ses emprunts. 
Le Service des Douanes et R égies remet, 

d'autre part , Ie p roduit de la t axe spéciale à 
la Banque d'E tat du Maroc. 

Si les recet tes encaissées demeuraient infé, 
rieures au total des prélèvements ci-dessus, le 
déficit serait imputé par p référence sur !'en
semble des recettes de Tanger ou, Ie cas echéant , 
sur son fonds de réserve ; 

Si elles leur étaient supérieures , l'excédent 
serait versé à la Banque d'Etat à la disposition 
de l' Administ ration de la zone. 

Le budget du service de la douane est pré
senté chaque année, avant Ie 15 novembre. à 
!'administrateur qui le soumet à l'approbation 
de l'Assemblée. En oas de désacoord, le diffé, 
rend entre l 'Administration de la zone et le 
service de la Douane est arbitré pa r Ie Comité 
de controle 4,ui statue à la majorité des voix. 

Une majon té des trois quarts est nécessaire 
pour les différends relatifs à la création et à la 
suppression d 'emplois. 

Si l'approbation du budget du service de la 
Douane n 'intervient pas avant le premier 
janvier. les p révisions budgét aires de l'année 
antérieure s'appliquent d 'office au nouvel 
exeroioe. 

Le Comité de controle pourra, Ie oas échéant . 
et à la majorité des trois quart s, soumettre au 
Gouvernement chérifien une demande motivée 
de remplacement du chef du Service de la 
Douane. 

Art. 40. Sous les condit ions expresses ei-
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aprèR, Ie Gouvernement chérifien délègue à la 
zone de Tanger : 

1 °. Les droits et charges qu'il tient du con
trat de concession du port en date du 21 juin 
1921 ; 

2°. La reprise par déchéance, rachat ou fin 
de concession au profit de la zone de Tanger. 

La zone s'acquittera intégralement des obli
gations incombant au Gouvernement chérifien 
d'après Ie contrat de concession. Les annuités 
du capita! garanti par Ie Gouvernement chéri
fien seront payées par la zone de Tanger par 
prélèvement en priorité sur les produits des 
douanes et les bénéfices de l'exploitation et des 
terrains du port. 

Seront soumis à l'approbation du Gouver
nement chérifien : 

a. toutes modifications aux clauses du 
contrat et aux statuts de la Société conces
sionnarie du port ; 

b. toute cession partielle ou totale de l'en-
treprise; 

c. la déchéance ; 
d. Ie rachat. 
Tant que la garantie du Gouvernement chéri

fien restera en jeu, seront également soumis à 
son approbation: 

a. toute transformation d'actions nomina
tives en actions au porteur; 

b. tous traités, dispositions ou arrangements 
conformes aux dispositions du contrat et ayant 
pour effet d'augmenter Ie capita! fourni par la 
Société comme il est dit à l'article 10 de la 
Convention du port. 

L'approbation du Gouvernement chérifien 
pourra être donnée en son nom par son repré
sentant à la Commission du Port. 

A défaut d'exécution par l'Administration 
de Tanger des obligations prévues aux para
graphes ci-dessus, Ie Gouvernement chérifien 
reprendra seul Ie controle financier de la Con
cession. 

Sur Ja demande de l'Administration de 
Tanger, Ie Gouvernement chérifien exercera Ie 
droit qu'il tient du dernier alinéa de l'article 6 
de la Convention de concession du port de 
Tanger, étant entendu que cette Administration 
aura l'obligation expresse de rembourser au 
Gouvernement chérifien les charges nées de 
l'exercice de ce droit. 

Sur la demande de l'Administration de 
Tanger, Ie Gouvernement chérifien exercera 
également Ie droit qu'il tient de l'article 6 de la 
Convention du port de Tanger d'accélérer 
l'amortissement des obligations garanties, dans 
la mesure ou cette Administration, par ses 
propes moyens, assurera les frais de ladite 
accélération. 

Les titres, tant actions qu'obligations, émis 
par la Compagnie concessionnaire seront, dans 
la zone de Tanger, exempts de tous impöts, 
taxes et contributions. 

Art. 41. Il sera constitué une Commission 
du Port qui aura les attributions du Service du 
Controle telles qu'elles sont définies à !'Acte de 
concession et sous réserve des dispositions de 
J'article 40 ci-dessus. 

En ce qui concerne l 'exécution des travaux 
de construction et d'entretien, la Commission 
prendra ses décisions sur !'avis de l'ingénieur 
chargé des travaux d'Etat de la zone et de la 
surveillance des travaux du port à qui appar-

tient la responsabilité technique. Dans Ie cas 
ou la Commission serait en désaccord avec 
l'ingénieur, !'avis de ce dernier sera annexé au 
procès-verbal. 

Sous l'autorité du Comité de controle. la 
Commission veille à l'observation du régime de 
l'égalité économique dans l'exploitation du port. 

La Commission est composée : 
d'un représentant du Gouvernement chérifien; 
d'un représentant de l'Assemblée législative; 
d'un représentant du Comité de controle. 
L'ingénieur assiSte aux séances avec voix 

déJibérative. 
L' administrateur de la zone a Ie droit d'a c;sis

ter avec voix. consuitative aux séances de la 
Commission. 

Y sont également appelés de droit, avec voix 
consultative : 

Un représentant des intérêts commerciaux 
de Tanger, élu par les Chambres de Commerce 
et les Directeurs ou Chefs de service de l'admi
nistration internationale pour les affaires qui 
les intéressent. 

Le Directeur local de la Société concession
naire pourra aussi être entendu. 

Sur leur demande, les Consuls seront entendu 
sur les questions qui les intéressent. 

En dehors des réunions périodiq ues q u 'elle 
aura décidé de tenir, la Commission nourra être 
convoouée sur l'initiative d'un de ses membres, 
et, en ·cas d'urgence, sur celle de l'administia
teur de Ja zone. 

Le règlement intérieur de la Commission sera 
approuvé par Ie Comité de controle. 

La Commission désignera son Président. A 
défaut de désignation, la présidence sera exer
c<'e à tour de role par chacun des trois mem bres. 

Les fournitures de matériaux importés ainsi 
que Ie matériel de l'exploitation (abstraction 
faite de toute fourniture ou achat de matériel 
relevant d'un contrat d'adjudication publique) 
feront l'objet d'appels à la concurrence, sous Ie 
controle de la Commission du Port. 

La Commission, dans Ie cas de marchés de 
fournitures dont Ie montant excédera vingt 
mille francs sans être supérieur à cent mille 
francs: 

1 °. arrê'tera Ie mode de passation des mar
chés et les conditions suivant lesquelles il se ra 
procédé, soit aux appels d'offres en vue de 
marchés de gré à gré, soit aux adjudications 
publiques; 

2°. approuvera les marchés et adjudications. 
Pour les fournitures dont l'importance dé

passera cent mille francs, il sera procédé à une 
adjudication publique. 

Art. 42. Les droits d'ancrage existant en 
vertu des anciens traités de commerce sont 
remplacés par les droits de stationnement 
prévus au contrat de concession du port. 

Art. 43. L'Administration de Tanger veil
lera à ce que les Jitiges qui pourraient survenir 
entre la Société concessionnaire du port de 
Tanger et la Compagnie du Chemin de fer de 
Tanger à Fez soient réglés par arbitrage comme 
il est respectivement prévu aux contrats des 
deux concessionnaires: 

Art. 44. L'Administration de Tanger aura, 
en ce qui concerne Ie chemin de fer de Tanger 
à Fez, tous les droits et obligations qui lui 
reviennent dans l'étendue de la zone, d'après 
Ie Protocole Franco-Espagnol du 27 novembre 
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1912 et la Concession du 18 mars 1914 et ses 
annexes. 

Tout avenant à la concession, intervenu après 
accord entre les Gouvernements françai~ et 
espagnol, avant la mise en vigueur du présent 
statut, ~•appliquera à Ia zone de Tanger. 

Art. 45. Sauf stipulation contraire dans la 
présente convent ion, les droits et obligations 
résultant de toutes les concessions accordées 
dans la zone de Tanger avant la mise en vigueur 
de la présente convention reviennent à la dite 
zone. 

Toute concession accordée, à l'avenir. par la 
zone de Tanger pour un délai dépassant Ie durée 
de la présente convention et celle des périodes 
pour les9,uelles elle pourra être êventuellement 
renouvelee, n'engagerait Ie Gouvernement 
chérifien. en cas de non-renouvellement du 
statut. que si !edit Gouvernement avait au 
préablable, formellement approuvé cette con
cession, à la diligence du soumissionnaire. 

Art. 46. Il est créé un budget de la zone de 
Tanger. 

Ce budget est établi et exécuté suivant les 
règles déterminées par Ie dahir ol'ganique 
ei-joint. 

Art. 47. La sécurité dans la zone est exclu
sivement assurée par un corps de ?endarmerie 
indigène mis à la disposition de 1 administra
teur. Cette force, commandée par un officier 
beige, du grade de capitaine, assisté de cadres 
français et espagnols, ne dépassera pas 250 
hommes. Elle peut tenir garnison dans la ville 
de Tanger et entretenir des postes dans la 
banlieue. 

Le règlement concernant la gendarmerie est 
annexé à la présente convention. 

Art. 48. Une juridiction internationale, dé
nommée Tribunal mixte de Tanger et compo
sée de magistrats français, britanniques et 
espagnols, est chargée d'administrer la justice 
aux ressortissants des Puissances étrangères. 

Le i\lini tère public est confié à deux magis
trats, l'un français et l'autre espagnol. 

Le Tribunal mixte de Tanger fait l'objet du 
dahir spécial ei-joint. Il remplace les juridic
tions consulaires existantes. 

Le dahir instituant Ie Tribunû mixte de 
Tanger ne pourra être modifi.é qu'avec l'assenti
ment de toutes les Puissances signataires de 
!'Acte d'Algésiras. 

Les relations des autorités judiciaires de la 
zone fran çais(;l ou de la zone espagnole avec Je 
Tribunal mixte de Tanger sont réglées par 
l'Accorcl du 29 décembre 1916 touchant les 
rapports entre les antori.té jucliciaires de ces 
deux zones. 

Le~ trois Gouvernements s'engagent à faire 
établir dans un délai de trois mois à compter 
de la sign11.ture de la présente Convention les 
codes nécessaires ponr le fonctionnement du 
tribunal. Ces codes sont Ie suivants : 

Code sur la condition ciV1Je des étrangers clan 
la zone; 

Code de commerce ; 
Code pénal; 
Code cle procédure cri.minelle ; 
Code des o bligations et contrats ; 
Code de procédure civile avec une annexe 

fixant les frais de justice; 
Code de l'immatriculation. 
Art. 49. A <later de la mise en vigueur du 

nouveau régime, les Agences uiplomatiques à 
Tanger seront remplacées par des Consulats. 

Art. 50. Les Commissions et Comités ac
tuels de Tanger sont supprimés. 

Le soin de fixer Ie tarif des valeurs douanières 
applicable dans les trois zones, qui incombe 
actuellement à la Commission des valtmrs doua
nières, est confié à une Commission composée 
de représentants dos trois zones, Cette Com
mission se réunira à Tanger au moins deux 
fois par an. 

Art. 51. L'arabe. l'espagnol et Ie français 
sont les seul s langues officie!les clans la zone 
de Tanger. L'Assemblée législative réglemen
tera leur emploi. 

Les textes législatifs et réglementaires devront 
être publiés dans les trois langues. 

Art. 52. Les jeux de basard sont interdits 
dans la zone de Tanger. 

Il ne pourrait être dérogé à cette interdiction 
que par une clécision du Comité de contröle 
statuant à l'unanimité. 

Art. 53. Les Gouvernements contractants 
reconnaissent que Ie Gouvernement chérifien 
conserve la propriété du phare du Cap Spartel, 
la Convention du 31 mars 1865 demeurant pro
visoirement en vigueur. 

Art. 54. Les différends qui viendraient à 
s'élever au sujet de l'interprétation et de l'appli
cation des di positions de la presente Conven
tion seront portés soit <levant la Cour perma
nente de Jnstice internationale, soit, du commun 
accord des parties, clevant la Cour permanente 
d'arbitrage de la Haye. 

Art. 55. Sont abrogées tontes clauses des 
traités, conventions on accords antérieurs qui 
seraient contraires aux stipulations du présen t 
statut. 

Art. 56. La présente Convention sera com
muniquée aux Puissances ignataires de !'Acte 
d'Algesiras près cles9,uelles les trois Gouverne
ments contractants s engagent à se prêter mu
tuellement appni ponr obtenir leur adhésion. 

La Convention sera ratifiée et les ratifi.cations 
seront échangées à P aris aussitöt que faire ~e 
pourra. 

Elle est conclue pour une durée de douze an
nées à partir de sa ratification. 

Elle sera renouvelée de plein droit ponr une 
ou plusieurs périodes égales, si au moins six 
mois avant son expiration, aucune des Puis
sances contractantes n'a demandé qn'elle soit 
révisée. En ce cas, elle continuera à s'appli 
quer pendant la durée de la revision effectuée 
d'un commun accord. 

EN FOI DE QUOT' les Plénipotentiaires SOUS· 
signés ont signé le présent Traité. 

Fait à Paris, Je dixhuit décembre dix neuf 
cent vingttrois en trois exemplaires. 

23 Juni 1925. WF.T, houdende goedkeuring 
van het Protocol van 24 September 1923, 
betreffende arbitrage-clausules. S. 253. 

WIJ WILHELMTNA, ENZ ••• doen tew-eten: 
Alzoo w;j in over.veging genomen hebben, 

dat het Protocol van 2-! September 192:1, be
treffende arbitrage-clausules, vanwege Ons op 
20 September 1924 voor Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao onderteekend , alvoren~ 
te kunnen worden bekrachtigd, ingevolge arti-
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kei 58 der Grondwet, de goedkeuring der Staten-
Generaal behoeft ; · 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State . enz. 
Art. 1. H et in afdruk nevens deze wet ge

voegd Protocol van 24 September 1923, be
treffende arbitrage-clausules, vanwege Ons op 
31 Maart 1924 voor het Rijk in Europa en op 
20 September 1924 voor Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao onderteekend, met het 
daarbij krachtens het tweede lid van artikel 1 
gemaakte voorbehoud, wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare at
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23Rten Juni 1925. 

WILHELllllNA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
(Uitge,g. 9 Juli 1925.) 

PROTOCOLE RELATIF AUX CLAUSES 
D'ARBITRAGE. 

Les soussignés, dûment autorisés, déclarent 
accepter, au nom des pays qu'ils représentent, 
les dispositions suivantes : 

1. Chacun des Etats contractants reconnaît 
la validité, entre parties soumises respective
ment à la juridiction d'Etats contractants diffé
rents. du compromis ainsi que de la clause 
compromissoire par laquelle les parties à un 
contrat s'obligent, en matière commerciale ou 
en toute autre matière susceptible d'être réglée 
par voie d 'arbitrage par compromis, à soumettre 
en tout ou partie les différends qui peuvent 
surgir dudit contrat, à un arbitrage, même si 
]edit arbitrage doit avoir lieu dans un pays 
autre que celui à la juridiction duquel est 
soumise chacune des parties au contrat. 

Chaque Etat contractant se réserve la liberté 
de restreindre l'engagement visé ci-dessus aux 
contrats qui sont considérés comme commer
ciaux par son droit national. L'Etat con
tractant qui fera usa~e de cette faculté en 
aviEera Ie Secrétaire genéral de la Société des 
Nations aux fins de communication aux autres 
Etats contractants. 

2. La procédure de !'arbitrage, y compris la 
constitution du tribunal arbitral, est réglée par 
la volonté des pat ties et par la loi du pays su r 
Je territoire duquel l'arbitrage a lieu. 

Les Etats contractants s'engagent à faciliter 
les actes de procédure qui doivent intervenir 
sur leur territoire, conformément aux disposi
tions réglant, d'après leur législation, la procé
dure d 'arbitrage par compromis. 

3. Tout Etat contractant s'engage à assurer 
l'exécution, par ses autorités et conformérnent 
aux dispositions de sa loi nationale, des sen
tences arbitrales rendues sur son territoi.re en 
vertu des articles précédents. 

4. Les tribunaux des Etats contractants , 
saiEis d'un liti~e relatif à un contrat conclu entre 
personnes visees à l'article premier et compor
tant un compromis ou une clause compromis
soire valable en vertu dudit article et susceptible 
d'être mis en application, renverront les inté
ressés, à la demande de l'un d'eux, au jugement 
des arbitres. 

Ce renvoi ne préjudicie pas à la co mpétence 
de tribunaux au cas ou, pour un motif quel
conque, Ie compromis, la clause compromissoire 
ou l'arbitrage sont devenus caducR ou inopé
rants. 

5. Le présent Protocole, qui restera ouvert 
à la signature de tous les Etats, sera ratifié. 
Les ratifications seront déposées aussitót que 
possible auprès du Secrétaire général de la 
Société des Nations qui en notifiera Ie dépót à 
tous les Etats signataires. 

6. Le présent Protocole entrera en vigueur 
aussitöt que deux ratifications auront été 
déposées. Ultérieurement, ce Protocole en 
trera en vigueur, pour chaq ue Etat contractant, 
un mois après la notification, par Ie ecrétaire 
général de la Société. du dépót cle ~a ratifi
cation. 

7. Le présent Protocole pourra être dénoncé 
par tout Etat contractant moyennant préavis 
d'un an. La dénonciation sera effectuée par 
une notification ad ressée au Secrétaire général 
de la Société des Nations. Celui-ci transmettra 
irnrnédiatement à tous les autres Etats igna
taires des exemplaires de cette notification, en 
indiquant la date de réception. La dénoncia
tion prendra effet un an après la date de 
notification au Secrétaire général, E lle ne sera 
valable que pour l'Etat contractant qui !'aura 
notifiée. 

8. Les Etats contractants seront libres de 
déclarer 9,ue leur acceptation du présent Proto
cole ne s'etend pas à !'ensemble ou à une partie 
des territoires ei-après mentionnés, à savoir : 
colonies, possessions ou territoires d'outre-mer, 
protectorats ou territoires sur lesquels ils exet
cent un mandat. 

Ces Etats pourront, par la suite, adhéi:er an 
Protocole séparément, pour l'un quelconque 
des territoires ainsi exclus. Les adhésions 
seront communiquées aussitót que possible au 
Secrétaire général de la Société des Nations qui 
les notifiera à tous les Etats signataires et elles 
prendront effet un mois après leur notification 
par Ie Secrétaire générnl à tous les Etats signa
t aires . 

.Les Etats contractants pourront également 
dénoncer Ie Protocole séparément pour l'un 
quelconque des territoires visés ci-dessus. 
L'article 7 est applicable à cette dénonciation. 

Une copie certifiée conforme d u présent 
Protocole sera transmise par Ie ecrétaire 
général à tous les Etats contractants. 

Fait à Genève, Je vingt-quatrième jour de 
septembre mil neuf cent vingt-trois, en un 
seul exemplaire, dont les textes anglais et 
français feront également foi, et qui restera 
déposé dans les archives de la Société des 
Nations. 

PROTOCOL ON ARBITRATION CLAUSES. 

The undersigned, being duly authorised, 
deciare that they accept, on behalf of the 
countries which they represent, the following 
pro visions : 

l. Each of the Contracting States recog
nises the validity of an agreement whether 
relating to existing or future differences between 
parties subject respectively to the jurisdiction 
of different Contracting States by which the 
parties to a contract agrne to submit to arbitra-
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tion all or any differences t hat may arise in 
connection with such contract relating to com
mercial matters or to any other matte-r capable 
of settlement by arbitration. whether or not the 
arbitration ic. to take place in a country to whose 
jurisdiction none of the parties is subject. 

Each Contracting State reserves the right to 
limit the obligation mentioned above to con
tracts which are considered as commercial under 
its nat ional law. Any Contracting State which 
avail s itself of this right will notify the Secre
tary-General of the League of Nations, in order 
that the other Contracting States may be so 
informed. 

2. The arbitral procedure, including the 
constitution of the Arbitral Tribunal, shall be 
governed by the will of the parties and by 
the law of the country in whose territory the 
arbitration takes place. 

The Contracting States agree to facilitate all 
st eps in the procedure which require to be taken 
in their own territories, in accordance with the 
provisions of their law governing arbitral pro
cedure applicable to existing differences. 

3. E ach Contracting State undertakes to 
ensure the execution by its authorities and in 
accordance with the provisions of its national 
laws of arbitral awards made in its own terri
tory under the pmceding articles. 

4. The Tribunals of t he Contracting Parties, 
on being seized of a dispute regarding a contract 
made between persons to whom Article 1 
applies and including an Arbitration Agreement 
whether referrin~ to present or future differen
ces which is valid in v:irtue of the said article 
and capable of being carried into effect, shall 
refer the P arties on the application of either of 
thom to t he decidon of t he Arbitrators. 

Such reference shall not prejudice t he com
petence of the judicia! tribunals in case the 
agreement or the arbitration cannot proceed or 
bccomes inoperative. 

5. The present P rotocol, which shall remain 
open for signature by all States, shall be rati
fied. The ratifications shall be deposited a 
soon as possible with the Secretary-General of 
t he League of Nations, who shall notify such 
deposit to all the Signatory States. 

6. The present P rotocol wil! come into 
fo rce as soon as two ratifications have been 
deposited. Thereafter it will take effect, in the 
case of each Contracting State. one month 
after the notification by the Secretary-General 
of the deposit of its ratification. 

7. The present Protocol may be denounced 
by any Contracting State on giving one year's 
notice. Denunciation shall be effected by a 
notification addressed to the ecretary. Genera! 
of the League, who will immediately transmit 
copies of such notification to a ll the other 
Si<piat,ny States and inform them of the date 
on which it was received. The denunciation 
shall take effect one year after the date on 
wbich it was notified to the Secretary-General, 
and shalJ opomte only in respect of the notifying 
State. 

8. The Contracting States may deciare that 
their acceptance of the present Protocol does 
not include any or a ll of the undermentioned 
territories : t hat is to say their colonies, over
seas possessions or territories, protectorates or 
the torritories over which they exercise a man
date. 

The said States may subsequently adhere 
separately on behalf of any territory thus 
excluded. The Secretary-General of the League 
of N'ations shall be informed as oon as possible 
of such adhesions. He shall notify such adhe-
ions to all Signatory States. They will take 

effect one month after the notification by the 
Secretary-General to all Signatory States. 

The Contracting States may also denounce 
the Protocol separately on behalf of any of the 
territories referred to above. Article 7 applies 
to such denunciation. 

A certified copy of the present Protocol will 
be t ransmitted by the Secretary-General to 
all the Contracting States. 

Done at Geneva on the twenty-fourth day 
of September, one thousand ni.ne hundred and 
twenty-three, in a single copy, of which the 
French and English texts are both authentic, 
and which will be kept in the archives of the 
Secretariat of the League. 

23 J uni 1925. WET, houdende overbrenging 
in beheer en onderhoud gedeeltelijli bij 
den polder "het K oegras", gedeeltelijk bij 
de gemeente Callantsoog van den bij het 
Rijk in beheer en onderhoud zijnden weg 
van Middenvliet onder de gemeente Helder 
naar Groote Keet1m onder de gemeente 
Oall,antsoog. S. 254. 

23 J uni l 925. WET tot wijziging der Inva
liditeitswet. S. 255. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, bladz. 
no. 217, 1- 8. 

Hand. id. 1924/ 1925, bladz. 2050-2057, 
2061. 

Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 916, 967. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .•• • doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wensohelijk is in de artikelen 75, 119, 
156 en 328 der Invaliditeitswet eenige aanvul
lingen en wijzigingen van technischen aard, 
waarvan de wensohelijkheid in de pract ijk is 
gebleken, te brengen : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Aan het tweede lid van artikel 75 

der Invaliditeitswet worden toegevoegd de 
woorden: ,,Onder aantal weken, dat de ver
zekering geduurd heeft, wordt verstaan het 
aantal kalenderweken, dat de verzekering heeft 
geduurd, waarbij een gedeelte van een kalen
derweek voor een geheele week is te rekenen.". 

Art. II. Artikel 119 der Invaliditeitswet 
wordt als volgt gelezen : 

,,(1) Een rente wordt ingetrokken bij be
slissing, waarvan gelijktijdig afschrift wordt 
uitgereikt aan den Raad van Arbeid en aan 
hem, die het genot der rente heeft. 

(2) De intrekking begint te werken op den 
tweeden betaaldag na den dag der uitreiking 
van het afschrift . 

(3) Indien een rente, toegekend op grond 
van tijdelijke invaliditeit, als bedoeld in artikel 
71, sub b, wordt ingetrokken op grond dat de 
rentetrekker opgehouden heeft invalide te zijn, 
begint de intrekking echter te werken op den 
eersten Dinsdag na den dag, welke in de be
slissing wordt genoemd, als de dag, waarop de 
invaliditeit is geëindigd. •·. 

Art. III. Het bepaalde in artikel 156, sub b 
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der Invaliditeitswet wordt als volgt gelezen : 
"b. een aanwijzing tot ontvangst van het 

bedrag der rente; de eerste uitbetaling van 
de rente omvat zooveel wekelijksche termijnen 
als na den dag van ingang der rente verschul
digd zijn;". 

Art. IV. In het tweede lid van a,·tikel 328 
der Invaliditeitswet wordt het woord: ,,een" 
vervangen door het woord: ,,twee". De 
woorden : ,,of die zijn voorafgegaan aan de 
vereffening van de ten tijde der ontdekking 
laatst vereffende rentekaart.,, ,vorden vervan. 
gen door de woorden: ,,of die zijn gelegen 
binnen den geldigheidsduur van een ten t ijde 
der ontdekking reeds vereffende rentekaart.". 
Aan dat lid worden toegevoegd de woorden : 
,,Indien vóór de vereffening aan de navorde
ring een begin van uitvoering is gegeven, kan 
:i:ii ook na de vereffening worden voortgezet.". 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Chamonix, den 23sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

AALBERSE. 
De Minister van Financiën, H . COLIJN. 

( Uitgeg. 10 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT tot toepassing der 
artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staats
blad 1919, n°. 581). S. 256. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 Juni 
1923, n°. 243 D, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n° . 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juni 1925, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 17 Juni 1925, n°. 550 D, Afdeeling Volks
gezondheid ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan 
ouder: 

melkproducten, alle uit melk verkregen vloei
bare producten, behalve gecondenseerde melk
producten en wei. 

2. In dit besluit wordt verstaan onder : 
a. ,,melkveehouder", ieder die het houden 

van melkvee als bedrijf of nevenbedrijf uit
oefent, onverschillig of dit geschiedt voor eigen 
rekening of voor rekening van anderen ; 

b. ,,melkverkooper• ·, 1°. ieder die er zijn be
drijf of nevenbedrijf van maakt melk en/of 
melkproducten rechtstreeks aan verbruikers 
te verkoopen, onverschillig of dit geschiedt 
voor eigen rekening of voor rekening van an
deren, 2°. ieder, die melk en/of melkproducten 
inkoopt of ten verkoop ontvangt en tevens ten 
verkoop of ter aflevering in voorraad heeft, 
onverschillig of dit geschiedt voor eigen reke
ning of voor rekening van anderen; 

c. ,,keuringsdienst", den keuringsdienst van 
waren, als bedoeld bij art. 2 der Warenwet, 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

d. ,,centrale gemeente", de gemeente, waar de 
keuringsdienst is gevestigd ; 

e. ,,inspecteur van de volksgezondheid", de 

inspecteur van den dienst, welke in het bijzon 
der is belast met de handhaving van de wet
telijke bepalingen van de Warenwet (Staats
blad 1919, n°. 581); 

/ . febris typhoïdea mede paratyphus. 
2. 1. De aanduiding melk mag uitsluitend 

en moet gebezigd worden voor melk, die vol
doet aan de eischen, bij dit besluit voor melk 
gesteld, behoudens het bepaalde bij artikel 11 . 

2. Melk en de als melk aangeduide waar 
moet behoudens het bepaalde bij artikel 11 
voldoen aan de volgende eischen : 

a. er mag niets aan zijn toegevoegd of ont
trokken; 

b. het vriespunt mag niet dichter bij het 
nulpunt liggen dan - 0,53° c., behalve bij ge
steriliseerde melk, waarvan het vriespunt niet 
dichter bij het nulpunt mag liggen dan 
-0,52° C. ; 

c. van het serum mag het soortelijk gewicht 
niet lager zijn dan 1,0240 bij 15° /15° c. of de 
brekingsindex niet lager dan l,342Ö bij 17,5° c. ; 

d. de zuurgraad mag niet hooger zijn dan 9,0 ; 
e. kleur, reuk, smaak en consistentie moeten 

normaal zijn ; 
f. bij koken mag geen schiften optreden; 
g. een halve li ter of gedngere hoeveelheid 

melk mag bij filtratie door watten daarop niet 
meer dan geringe sporen vuil achterlaten: 

h. conserveermiddelen, kleurstoffen of scha
delijke stoffen mogen niet aanwezig zijn ; 

i . streptococcen mogen niet in aanmerke-
1 ijke hoeveelheid aanwezig zijn; pathogene 
micro-organismen moeten afwezig zijn ; 

i- zij moet verkregen zijn door het volledig 
uitmelken van dieren, die niet lijden aan een 
der in artikel 20 tweede lid genoemde ziekten. 

3. Wij behouden Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften te geven 
met betrekking tot het gebruiken van aan
duidingen van melk en/of melkproducten, die 
verkregen zijn door verbeterde melkwinning. 

4. De aanduiding tapte melk, afgeroomde 
melk of ondermelk mag uitsln:itend en moet ge
bezigd worden voor het product verkregen 
door aan melk, die voldoet aan de eischel" , bij 
dit besluit voor melk gesteld, room te ont
trekken. Overigens moet dit product en de 
als tapte melk, afgeroomde melk of ondermelk 
aangeduide waar voldoen aan de eischen in 
artikel 2 onder a tot en met i genoemd. Het 
vetgehalte mag niet hooger zijn dan 1.0 procent. 

5. 1. De aanduiding room of koffieroom 
mag uitsluitend en moet gebezigd worden voor 
het vetrijke product, dat zich afscheidt bij 
staan of centrifu~eeren van melk, die voldoet 
aan de eischen, biJ dit besluit voor melk gesteld. 

2. Room en koffieroom en de als room of 
koffieroom aangeduide waar moet voldoen aall: 
de eischen in artikel 2 onder d tot en met i 
genoemd, met uitzondering van "zure" room, 
welk product moet voldoen aan de eischen in 
artikel 2 onder e, g, h en i genoemd. 

3. Het vetgehalte van room en koffieroom 
mag niet lager zijn dan 20 procent en de reactie 
van Storch moet negatief zijn. 

6. 1. De aanduiding slagroom mag uitslui
tend en moet gebezigd worden voor het pro
duct, verkregen op de wijze in artikel 5 voor 
room aangegeven. 

2. Slagroom en de als slagroom aangeduide 
waar moet voldoen aan de eischen in artikel 5 
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voor room aangegeven, behalve wat het vet
gehalte betreft, dat ten minste 40 procent 
moet bedragen. 

7. 1. De aanduiding karnemelk mag uit
sluitend en moet gebezigd worden voor het 
vloeibare deel, verkregen door karnen - al 
of niet na toevoeging van melkzuurbacteriën -
uit room of melk en voor het product, ver
kregen bij het doelmatig verwerken van zuur 
geworden taptemelk. 

2. Karnemelk en de als karnemelk aan
geduide waar moet voldoen aa.n de volgende 
eischen: 

a. het gehalte aan vetvrije droogrest mag 
niet lager zijn dan 7.3 procent; dat aan melk
suiker niet lager dan 3.0 procent; 

b. de zuurgraad mag niet lager zijn dan 
20 en niet hooger dan 40 ; 

c. kleur, reuk, smaak en consistentie moeten 
normaal zijn ; 

d. gasontwikkeling moet afwezig zijn. 
8. 1. De aanduiding karnemelkspap mag 

uitsluitend en moet gebezigd worden voor het 
product, verkregen door karnemelk met gort, 
boekweitmeel, roggebloem, rijst, tarwebloem of 
havermout, al of niet onder toevoeging van 
zout en water, doelmatig tot een pap te ver
werken. 

2. Karnemelkspap en de als karnemelkspap 
aangeduide waar moet voldoen aan de vol
gende eischen : 

a. per liter pap mag niet minder aan vaste 
karnemelkbestanddeelen aanwezig zijn dan in 
0.8 liter karnemelk worden aangetroffen ; 

b. zij mag niet eenig kenmerk van bederf 
vertoonen; 

c. de grondstoffen, waaruit zij bereid is, 
moeten deugdelijk geweest zijn ; 

d. gasontwikkeling moet afwezig zijn. 
9. 1. De aanduiding yoghurt mag uitslui

tend en moet gebezigd worden voor het pro
duct verkregen door melk, die voldoet aan de 
eischen, bij dit besluit voor melk gesteld, en 
die tot het 2/ 3 van het oorspronkelijk volumen 
of sterker is uitgedampt, te enten met Maya 
en daarna gedurende eenige uren bij 40°-50° c. 
te bewaren. 

2. Yoghurt en de als yoghurt aangeduide 
waar moet voldoen aan de volgende eischen : 

a. kleur, reuk, smaak en consistentie moe
ten normaal zijn ; 

b. andere micro-organismen dan de bacillus 
bulgaricus en de streptococcus lacticus Kruse 
mogen niet in aanmerkelijke hoeveelheid aan
wezig zijn. 

10. 1. De aanduidin~ melkyoghurt mag uit
sluitend en moet gebezigd worden voor het 
product, op overeenkomstige wijze als yoghurt 
verkregen uit melk, die voldoet aan de eischen, 
bij dit besluit voor melk gesteld, en die niet 
of Ininder dan 1/ 3 van het oorspronkelijk 
volumen is uitgedampt. 

2. Melkyoghurt en de als melkyoghurt aan
geduide waar moet voldoen aan de eischen in 
artikel 9 onder a en b genoemd. 

11. 1. De aanduiding kindermelk onder-
3cheidenlijk zuigelingenmelk mag uitsluitend en 
moet gebezigd worden voor melkproducten, 
die bestemd zijn tot voedsel voor kinderen, 
zuigelingen of zwakken. 

2. De melkproducten, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, en de als kindermelk of zuigelin-

genmelk aangeduide waar moeten voldoen aan 
de volgende eischen : 

a . die, welke gesteld zijn voor melk in artikel 
2 onder letters e, f en h ; 

b. een halve liter of geringere hoeveelheid 
kindermelk mag bij filtratie door watten daarop 
geen zichtbaar vuil achterlaten ; 

c. streptococcen mogen niet in aanmerke
lijke hoeveelheid aanwezig zijn ; pathogene 
Inicro-organismen moeten afwezig zijn ; het 
sediment mag niet meer bedragen dan 0,2 
procent; 

a. de samenstelling moet overeenkomen met 
de analysecijfers op het etiket vermeld, met 
dien verstande, dat afwijkingen van ten hoogste 
10 procent naar boven en 10 procent naar 
onder van elk der analysecijfers niet ab afwij
kingen worden beschouwd ; 

e. zij moet gepaeteuriseerd of gesteriliseerd 
zijn. 

3. De melkproducten, bedoeld in lid 1 vac. 
dit artikel, en de als kinderro.elk of zuigelingen
melk aangeduide waar moeten verpakt zijn in 
hermetisch gesloten voorwerpen, welke niet 
geopend kunnen worden dan met verbreking 
van een zegel en welke voorzien zijn van een 
etiket waarop een der aanduidingen "gepasteu
riseerd" of "gesteriliseerd", benevens naam en 
woonplaats van den fabrikant en een schei
kundige analyse, vermeldende het gehalte aan 
vet, totaal eiwit en melksuiker. 

4. Wij behe,,;,den Ons voor bij algemeenen 
maatregel van bestuur nadere voorschriften te 
geven voor het bezigen van de aanduiding 
kindermelk voor rauwe melk. 

12. De aanduiding aangezuurde marktvee
melk mag uitsluitend en moet gebezigd worden> 
voor melk van marktvee ; daaraan mag niets 
zijn onttrokken of toegevoegd, behoudens dat 
karnemelk tot een hoeveelheid van ten minste 
10 deelen op 100 deelen melk moet zijn toe
gevoegd. 

13. 1. De aanduiding "rauw" mag bij melk 
en melkproducten uitsluitend gebezigd wor
den, indien zij geen verhitting hebben onder
gaan. 

2. De aanduiding "gepasteuriseerd" mag bij 
melk en melkproducten uitsluitend gebezigd 
worden, indien : 

a. zij geen kweekbare coli-bacillen bevatten; 
b. het aantal kweekbare micro-organismen 

minder bedraagt dan 25 000 per cM3• 

3. De aanduiding "gesteriliseerd" mag bij 
melk en melkproducten uitsluitend gebezigd 
worden, indien zij voldoen aan den eisch, dat 
van tien of meer uit een partij genomen mon
sters ten minste 8/10 steriel is. 

4. Gepasteuriseerde of gesteriliseerde melk 
en melkproducten moeten verpakt zijn in be
hoorlijk gesloten voorwerpen, voorzien van een 
opschrift waarop duidelijk leesbaar staat ver
meld : naam en woonplaats van den fabrikant, 
een der aanduidingen "gepasteuriseerd" of 
"gesteriliseerd", alsmede de hoeveelheid der 
melk of van het melkproduct in het voorwerp 
aanwezig. 

Het voorwerp moet niet geopend kunnen 
worden dan met verbreking van een zegel of 
sluitetiket; deze eisch geldt niet voor gesteri
liseerde melk of melkproducten, verpakt in 
hermetisch gesloten blik. · 

5. De aanduiding "zuur" mag bij room uit-
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sluitend gebezigd worden als de zuurgraad 
hooger is dan 9.0. 

14. 1. Melkproducten mogen niet dan met 
Onze toe temming en onder door Ons te stel
len voorwaarden worden aangeduid met namen, 
waaruit de aard en de samenstelling niet of 
niet voldoende blijken. 

2. Die aanduiding moet op de verpakking 
duidelijk leesbaar zijn aangebracht. 

3. Incücn hij , die bij het in werking treden 
van dit beslwt een naam, bedoeld in lid 1 van 
dit artikel, voor eenig melkproduct bezigt, 
binnen een maand na genoemd tijdstip voor 
het bezigen van dien naam Onze in lid 1 be
doelde toestemming verzoekt, mag hij dien 
naam blijven bezigen, totdat Wij op zijn ver
zoek hebben beschikt. 

15. 1. De verpakking, waarin melk of 
melkproducten door melkverkoopers of per-
80nen, in een bedrijf van melkverkooper werk
zaam, worden vervoerd of ter aflevering of ten 
verkoop in voorraad worden gehouden, moet 
als opschrift dragen den naam, waarmede de 
melk of het melkproduct in· die verpakking 
aanwezig, moet worden aangeduid of den naam, 
die volgens artikel 14 mag worden gebezigd. 
Deze opschriften mogen niet door vegen zijn 
uit te wisschen en moeten bestaan uit duide
lijke, onmiddellijk voor den kooper goed lees
bare, zwarte hoofd-drukletters op een witten 
achtergrond. Op een verpakking van een in
houdsmaat van meer dan 2 Liter moeten deze 
letters een hoogte hebben van ten minste 3 
cm bij een lijndikte van ten minste 3 mm, 
terwijl de hoogte der letters ten minste 0.2 cm 
moet bedragen, incüen de inhoudsmaat van de 
verpakking 2 liter of minder bedraagt. Het 
opschrift moet op de verpakking zelf zoo zijn 
aangebracht, dat het daarmede een geheel 
vormt of daarvan niet verwijderd kan worden 
dan met verbreking van een zegel of merk of 
met opening van een slot en moet voor den 
kooper duidelijk zichtbaar zijn. Het opschrift 
moet, zoo het is aangebracht op een p1aatje 
of bordje, waarvan weerszijden voor het pu 
bi iek zichtbaar zijn, aan beide zijden voor
komen. Bij vervoer in gesloten wagens, waar
bij de melk uit kannen met kranen wordt 
getapt, moet een zelfde opschrift onmiddellijk 
boven de kraan aanwezig zijn. 

2. Indien een der in artikel 13 genoemde 
aanduidingen aan den naam is toegevoegd, 
moeten deze met letters van gelijke afmetingen 
en kleur zijn aangegeven als de naam. 

3. De burgemeester der gemeente, waarin 
het bedrijf van den melkverkooper gevestigd 
is, kan van het in het eerste lid bepaalde onder 
het stellen van bepaalde voorwaarden ontheffing 
verleenen, voorzoover betreft het vervoer bin
nen die gemeente. Deze ontheffing luidt op 
naam en kan te allen tijde worden ingetrokken. 

16. 1. Melk en tapte melk en de als melk 
en taptemelk aangeduide waren mogen door 
den melkverkooper of personen, in een bedrijf 
van melkverkooper werkzaam, niet op een 
zelfde vaar- of voertuig of rijwiel gelijktijdig 
worden vervoerd, tenzij de verpakking, waarin 
zich melk of als melk aangedwde waar be
vindt, van bwten geel gekleurd of van geel 
koper vervaardigd is en de verpakking, waarin 
zich tapte melk of als taptemeUr aangeduide 
waar bevindt, van buiten voorzien is van een 

donkerblauw gekleurden band van ten minste 
15 cm breedte. 

2. De burgemeester der gemeente, waarin 
het bedrijf van den melkverkooper gevestigd 
is, kan van het in het eerste lid bedoelde ver
bod onder het stellen van bepaalde voorwaar
den ontheffing verleenen, voorzoover betreft 
het vervoer binnen die gemeente. Deze ont
heffing luidt op naam en kan te allen tijde 
worden ingetrokken. 

17. De eischen, gesteld in de artikelen 4 en 
5, zijn niet va.n toepassing : 

a. op tapte melk, welke vervoerd wordt, 
om uitslwtend te dienen voor de bereicüng van 
kaas, kaasstof, boter, margarine, melkpoeder, 
of gecondenseerde melkproducten en op room, 
welke vervoerd wordt van een zuivelfabriek, 
of een ontvangstation voor melk naar een 
zwvelfabriek indien de vervoerder op eerste 
aanvrage van een der ambtenaren, bedoeld in 
artikel 18 der Wai·enwet !Staatsblad 1919, n°. 
581) een machtiging vertoont, waarbij dit ver
voer wordt toegestaan, geteekend door of van
wege den burgemeester der gemeente, waarin 
de inrichting, waarvan de melk afkomstig is, 
is gelegen ; . 

b. op tapte melk en/of room, aanwezig in 
bergplaatsen, werkplaatsen, fabrieken of op 
erven bij melkveehouders of melkverkoopers, 
wanneer deze personen aanneme~jk kunnen 
maken, dat genoemde melkproducten uitslui
tend dienen als grondstof voor de bereiding 
van kaas, kaasstof, boter, margarine, melk
poeder of gecondenseerde melkproducten. 

18. Het bepaalde in de artikelen 2 tot 11 
en 15 en 16 is niet van toepassing op melk en 
melkproducten : 

a. vervoerd van een verkoopplaats eener 
melkinrichting naar de melkinrichting zelf, 
indien de verpakking voorzien is van het op
schrift "oude melk" en de melk, op het ver
voermiddel aanwezi~, noch geheel, noch ge
deeltelijk aan verbruikers wordt verstrekt. De 
letters van dit opschrift moeten voldoen aan 
de eischen, in artikel 15 gesteld ; 

b. ongeschikt gemaakt voor menschelijk ge
bruik door toevoeging van keukenafval, kracht
voedermiddel, meel of kleurstof. 

19. De melk, die de melkveehouder ver
koopt, aflevert of ten verkoop of t er a.flevering 
in voorraad heeft moet voldoen aan de vol
gende eischen : 

a. zij moet gewonnen ziju van melkvee. 
waarvan tijdens het melken de uiers en de 
naaste omgeving daarvan niet verontreinigd 
zijn; 

b. zij moet op zindelijke wijze gemollrnn, be
waard en behandeld zijn ; 

c. zij moet onmiddellijk na het melken doel
matig gefiltreerd zijn ; 

d. zij moet onmiddellijk na het melken uit 
den stal verwijderd zijn ; 

e. zij moet in een stankvrije omgeving be
waard zijn. 

20. 1. De melk, die de melkveehouder ver
koopt, aflevert of ten verkoop of ter aflevering 
in voorraad heeft, mag niet afkomstig zijn van 
dieren, waarvan de melkveehouder redelijker
wijze geacht kan worden te weten of te ver
moeden, dat zij lijden aan een der in het tweede 
lid van dit artikel genoemde ziekten, tenzij 
afgezonderd van andere melk, in verpakking 
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met het opschrift "melk van zieke dieren" of 
nadat de melk ongeschikt is gemaakt voor 
menschelijk gebruik door toevoeging van keu
kenafval, krachtvoedermiddel, meel of kleur
stof ; de letters van het opschrift moeten vol
doen aan de eischen, in artikel 15 gesteld. 

2. De in het eerste lid van dit artikel be
doelde ziekten zijn : 

a. uierontsteking ; 
b. darmontsteking, waarbij hevige diarrhee 

optreedt; 
c. baarmoederontsteking, gepaard met her

haaldelijk optredende uitvloeilngen ; 
d. tuberculose, waarbij de smetstof van deze 

ziekte wordt uitgescheiden (open tuberculose); 
e. wonden, waarbij de uier, de tepel of de 

melk met etter of andere uit de wond afkom
stige stoffen ernstig verontreinigd kunnen 
worden. 

3. Het bepaalde in het eerste lid van dit 
artikel, geldt bij uierontsteking alleen voor de 
melk, die uit het ontstoken kwartier ( of de 
ontstoken kwartieren) wordt verkregen. 

21. l. Behandeling van melk en/of melk
producten in en vervoer van melk en/of melk
producten uit een melkveehoudersbedrijf of 
melkverkoopersbedrijf of van de daarbij be
hoorende landerijen mag niet plaats hebben 
door personen, in wier woning een geval van 
febris typhoïdea voorkomt; evenmin wanneer 
in het perceel, waarin de melk behandeld of 
bewaard wordt, zoodanig ziektegeval voor
komt, in beide gevallen behoudens steriliseeren, 
na sterilisatie of vervoer naar een inrichting 
ter sterilisatie. De inspecteur van het Staats
toezicht op de Volksgezondheid, in het bijzon
der belast met de handhaving van de wette
lijke bepalingen betreffende besmettelijke ziek
ten, kan schriftelijk ontheffing van dit voor
schrift geven. 

2. Is de lijder aan febris typhoïdea ver
voerd, genezen of overleden. dan wordt het in 
het eerste lid bedoelde verbod niet eerder be
schouwd als opgeheven, voordat blijkens een 
aan den directeur van den keuringsdienst, 
waarin het bedrijf gelegen is, overgelegde ge
neeskundige verklaring, het gevaar voor be
smetting geacht kan worden geweken te zijn. 

22. 1. Behandeling van melk en/of melk
producten in en vervoer van melk en/of melk
producten uit een melkveehoudersbedrijf of 
melkverkoopersbedrijf of van de daarbij be
hoorende landerijen, mag niet plaats vinden 
door personen, te wier ae.nzien de inspecteur, 
bedoeld in lid 1 van artikel 21, of een genees
kundige ter plaatse schriftelijk aan den bur
gemeester der gemeente, waarin het bedrijf 
gelegen is, heeft verklaard, dat zij lijden aan 
een ziekte aan hoofd, handen of huid, op grond 
waarvan zij van de behandeling moeten zijn 
buitengesloten. 

2. Deze verklaring blijft van kracht, totdat 
een verklaring van genoemden inspecteur of 
van een geneeskundige ter plaatse aan den in 
lid 1 genoemden burgemeester wordt over
gelegd, waaruit blijkt, dat da ziekte hem niet 
meer van de behandeling behoeft uit te sluiten. 

23. 1. Het bepaalde in de artikelen 2, 19, 
20 en 22 geldt niet ten aanzien va.n de melk, 
welke melkveehouders leveren aan door Onzen 
Minister, met de uitvoering van dit besluit 
belast, aangewezen zuivelbedrijven, welke de 

melk, die zij ontvangen, hoofdzakelijk ver
werken tot boter, kaas, melkpoeder en/of ge
condenseerde melkproducten, zoodat de ver
koop van melk als nevenbedrijven is te beschou
wen ; Onze Minister wijst slechts die zuivel
bedrijven aan, welke voldoenden waarborg 
stellen, dat de melk, welke zij verkoopen, ge
lijkwaardig zij aan die, welke voldoet aan de 
eischen van dit besluit. 

2. De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid 
van dit artikel, kan ten allen tijde worden 
ing?trokken. 

24. 1. Vervoer van melk en/of melk
producten en van als zoodanig aangeduide 
waren door of vanwege hem, die het bedrijf 
van melkverkooper uitoefent, mag in die ge
meenten, waarvan Burgemeester en Wethou
ders dit bij openbaar gemaakt bealuit noodig 
hebben verklaard, niet plaats vinden zonder 
een door of vanwege den burgemeester van de 
gemeente, waarin het bedrijf gevestigd is, ver
strekt geleibiljet, behoudens door Bur~emees
ter en Wethouders voor bepaalde bedrgven te 
verleenen ontheffing. 

2. Dit geleibiljet moet worden afgegeven, 
als de melkverkooper schriftelijk juiste opgave 
heeft gedaan van de ligging van het perceel en 
de perceelsgedeelten, waarin het bedrijf zal 
worden uitgeoefend met vermelding, of de 
melk en melkproducten geheel of ten deele 
zullen worden rondgebracht of gevent, dan wel 
alleen in het aangegeven perceel zullen worden 
verkocht, alsmede welke behandeling of be
werking zij zullen ondergaan vóór de aflevering 
aan de koopers. 

3. Dit geleibiljet is slechts geldig, zoolang 
geen verandering is ingetreden in den toestand 
overeenkomstig de opgaven van lid 2 van dit 
artikel, tenzij van die veranderingen aan den 
burgemeester schriftelijk is kennis gegeven. 

4. De bepaling van het eerste lid van dit 
artikel is niet van toepassing op winkeliers, 
die uitsluitend melk en/of melkproducten in 
blik- of glasverpakking aan verbruikers ver-
koo~~ . 

25. 1. Verpakking, bewaring of behande
ling van melk en/of melkproducten en van als 
zoodanig aangeduide waren mag niet door 
melkverkoopers of personen, in een bedrijf van 
melkverkooper werkzaam, plaats hebben: 

a. indien hij voor zijn bedrijf niet beschikt 
over een winkel of een lokaal, waarin melk 
en/of melkproducten op deugdelijke wijze kun
nen worden verwerkt, behandeld of bewaard ; 
een winkel of lokaal wordt geacht daarvoor 
geschikt te zijn, zoolang Burgemeester en Wet
houders van de gemeente of ingevolge het 
vijfde of zesde lid van dit artikel Gedepu
teerde Staten der provincie, waarin de winkel 
of het lokaal gelegen is, aan den melkver
kooper een verklaring van het tegendeel niet 
hebben afgegeven ; . 

b. indien het bedrijf wordt uitgeoefend in 
lokalen of ruimten : 

1 °. die als woon-, slaap- of ziekenkamer 
worden gebruikt of van een dergelijk vertrek 
niet gescheiden zijn ; 

2°. die in onmiddellijke verbinding staan 
met, privaten, urinoirs, beerputten of mest
vaalten; 

3°. die niet voorzien zijn van gewitte, ge
verfde of met gladde tegels bedekte wanden, 
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of waarvan de wanden bedekt zijn met eenige 
stof, die <>iet besta.ud is tegen het afwasschen 
met warm zeepwater of warm sodawater ; 

4°. waarvan de zoldering niet stofdicht is; 
5°. die niet voldoende gelucht, verlicht of 

gereinigd zijn ; _ 
c. in lokalen of ruimten, waarin - behou

dens door Burgemeester en Wethouders der 
gemeente, waar het bedrijf is gevestigd, in 
bijzondere gevallen te verleenen vrijstelling en 
onverminderd het bij de Drankwet bepaalde 
- beh a lve melk en/of melkproducten andere 
waren dan die in blik- of glasverpakking, boter, 
margarine, kaas, eieren, brood, zout, cacao, 
chocolade, koffie, thee en suiker worden be
waard of ten verkoop in voorraad gehouden. 

2. Verpakking, bewaring of behandeling van 
melk en/of melkproducten en als zoodanig 
aangeduide waren mag niet door melkveehou
ders of melkverkoopers plaats hebben, indien 
in die gedeelten van gebouwen of erven, waar 
melk en/of melkproducten bewaard of bewerkt 
worden, dieren worden gehouden. 

3. De bepalingen in het eerste en tweede 
lid van dit artikel zijn niet van toepassing op 
winkeliers, die uitsluitend melk en/of melk
producten m blik- of glasverpakking aan ver
bruikers verkoopen. 

4. Burgemeester en Wethouders nemen geen 
besluit, op grond van het in het eerste lid van 
dit artikel onder a of c bepaalde dan na inie
wonnen advies van den Directeur van cten 
keuringsdienst, waartoe hun gemeente behoort. 
Zij deelen hul). besluit binnen 4 weken na ont
vangst van bovenbedoeld advies mede aan den 
Directeur van den keuringsdienst en aan den 
betrokken Inspecteur van de Volksgezondheid. 

5. De belanghebbende melkverkooper als
mede de betrokken Inspecteur van de Volks
gezondheid kunnen tegen het door Burge
meester en Wethouders op grond van het hier
boven in het eerste lid onder a bepaalde geno
men besluit binnen drie weken, nadat hun dit 
besluit is medegedeeld, in beroep gaan bij 
Gedeputeerde Staten van de provincie, waarin 
de winkel of het lokaal is gelegen ; de betrok
ken Inspecteur van de Volksgezondheid kan 
dat mede doen tegen het verleenen van vrij 
stellingm als bedoeld in lid 1, onder c. 

6. tlbuben Burgemeester en Wethouders de 
in lid 1 onder a bedoelde verklaring op een 
daartoe strekkend schriftelijk verzoek van den 
I nspecteur van de Volksgezondheid niet binnen 
2 maanden aan den betrokken melkverkooper 
afgegeven, dan kan de Inspecteur een gelijk 
verzoek schriftelijk indienen bij Gedeputeerde 
Staten der provincie, waarin de winkel of het 
lokaal is gelegen, die daarop binnen 2 maanden 
beschikken en overeenkomstig die beschikking 
de gevraagde verklaring al of niet aan den 
betrokken melkverkooper afgeven. 

26. Artikel 25 is niet van toepassing op 
melk en melkproducten, uitsluitend voor ge
bruik ter plaatse van verkoop bestemd. 

27. 1. Verpakking, bewaring en behan
deling van melk en/of melkproducten en als 
zoodanig aangeduide waren mag door melk
verkoopers of personen in een bedrijf van melk
verkooper werkzaam uitsluitend plaats vinden, 
indien voor het bedrijf een perceel of erf in 
gebruik is, waarin een of meer middelen van 
watervoorziening aanwezig zijn, die water in 
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voldoende hoeveelheid en deugdelijk voor het 
gebruik in verband met het bedrijf opleveren, 
en waarin middelen van watervoorziening, die 
ander water opleveren niet aanwezig zijn. De 
aanwezige middelen van watervoorziening wor
den geacht water overeenkomstig de gestelde 
eischen op te leveren, zoolang Burgemeester 
en Wethouders der gemeente of ingevolge het 
vierde of vijfde lid van dit artikel Gedepu
teerde Staten der provincie, waarin het perceel 
of erf is gelegen, aan den betrokken melkver
kooper een verklaring van h et t egendeel niet 
hebben afgegeven. 

2. Burgemeester en Wethouders der ge
meente, waarin het perceel of erf gelegen is, 
kunnen van den eisch van aanwezigheid van 
een middel van watervoorziening. dat water 
in voldoende hoeveelheid en deui:;delijk voor 
het gebruik in verband met bedqjf oplevert, 
ontheffing verleenen onder het stellen van be
paalde voorwaarden, indien naar hun oordeel 
de omstandigheden zoodanig zijn, dat het 
bezwaarlijk is, het perce!)l of het erf aan dien 
eisch te laten voldoen. 

3. Burgemeester en Wethouders nemen geen 
besluit op grond van het in het eerste of tweede 
lid van dit artikel bepaalde, dan na ingewon
nen advies van den Directeur van den keurings
dienst, waartoe hun gemeente behoort. Zij 
deelen hun besluit binnen vier weken na ont
vangst van bovenbedoeld advies mede aan den 
Directeur van den keuringsdienst en aan den 
betrokken Inspecteur van de Volksgezondheid. 

4. De belanghebbende melkverkooper als
mede de betrokken Inspecteur van de Volks
gezondheid kunnen tegen het door Burge
meester en Wethouders op · grond van het 
hierboven in het eerste lid bepaalde genomen 
besluit binnen drie weken, nadat hun dit besluit 
is medegedeeld, in beroep gaan bij Gedepu
teerde Staten van de provincie, waarin de 
perceelen en erven gelegen zijn ; de betrokken 
Inspecteur van de Volksgezondheid kan dat 
mede doen tegen het verleenen van ontheffingen, 
a,ls bedoeld in het tweede lid van dit artikel. 

5. Hebben Burgemeester en Wethouders de 
in lid 1 bedoelde verklaring op e!ln daartoe 
strekkend schriftelijk verzoek van den Inspec
teur van de Volksgezondheid niet binnen 2 
maanden aan den betrokken melkverkooper 
afgegeven, . da.n kan de Inspecteur een gelijk 
verzoek schriftelijk indienen bij Gedeputeerde 
Staten der provincie, waarin het perceel of er
is gelegen, die daarop binnen 2 maanden bet 
schikken en overeenkomstig die beschikking 
de ge':J'aagde verklaring al of niet aan den 
betrokken melkverkooper afgeven. 

6. De bepaling van het eerste lid van dif 
artikel is niet van toepassing op winkeliers, 
die uitsluitend melk en/of melkproducten in 
blik- of glasverpakking aan verbruikers ver
koopen. 

28. De bepalingen van de artikelen 24, 25 
en 27 zijn niet van toepassing op den melkvee
houder, die niet meer dan 20 -liter melk per 
dag uitsluitend aan verbruikers, woonachtig 
in de onmiddellijke omgeving zijner hofstede, 
verkoopt. 

29. 1. De burgemeester geeft van elke 
ontheffing, door hem verleend ingevolge de 
artikelen 15, 16, 19 of 24, van elke machtiging, 
door hem ingevolge artikel 17 gegeven, en van 
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elke door Burgemeester en Wethouders inge
volge artikel 24 verleende ontheffing zoo spoe
dig IQ.Ogelijk schriftelijk kennis aan den Direc
teur van den keuringsdienst, waartoe zijn 
gemeente behoort . 

2. Gedeputeerde Staten eener provincie 
kunnen een in die provincie verleende ont
heffing of gegeven machtiging, als bedoeld in 
het vorige lid, intrekken op schriftelijk verzoek 
van den Inspecteur van de Volksgezondheid, 
den burgemeester gehoord. 

30. Melk en/of melkproducten en als zoo
danig aangeduide waren mogen niet worden 
vervoerd: 

a. met voertuigen, waarop st,erk riekende 
voorwerpen of afvalstoffen aanwezig zijn ; 

b. per bespannen voertuig, indien het trek
dier met eenig lichaamsdeel met het vaatwerk 
of de kranen in aanraking kan komen. 

31. Behandeling of vervoer van melk en/of 
melkproducten en als zoodanig aangeduide 
waren mag na verloop van zes maanden na 
het in werking treden van dit besluit, door 
den melkverkooper of door personen in een 
bedrijf van melkverkooper werkzaam, niet 
plaats hebben, indien : 

1. op den openbaren weg voor den verkoop 
aan verbruikers melk en/of melkproducten op 
andere wijze aan het vaatwerk worden ont
nomen dan door middel van kranen ; 

2. voor het afmeten van melk en/of melk
producten maten of andere hulpmiddelen wor
den gebezigd, welke niet voorzien zijn van 
zoodanig handvat, dat bij het afmeten de melk 
niet met de hand in aanraking behoeft te 
komen. 

3. hij met de melk onreine melkmaten ver- . 
voert of melkmaten op zoodanige wijze vei·
voert of bewaart, dat zij door insecten, stof 
of vuil verontreinigd kunnen worden. 

32. Melk en/of melkproducten en als zoo
danig aangeduide waren mogen niet worden 
vervoerd of bewaard : 

a. in vaatwerk, dat niet stofdicht is ge
sloten, tenzij, voor zooveel bewaring betréft, 
in koellokalen, waarin zich niet stoffen bevin
den, die melk of melkproducten in ondeug
delijken toestand zouden kunnen brengen ; 

b. in vaatwerk, dat met of met behulp van 
stroo, hooi, lappen, ongeparaffineerd papier of 
eenig voor de melk of melkproducten schadelijk 
materiaal gesloten is. 

33. 1. Vaatwerk, gereedschappen - met 
inbegrip van al het bijbehoorende - buizen en 
kranen, door den melkveehouder of melkver
kooper of door personen, in een bedrijf van 
melkverkooper werkzaam, bij de verpakking, 
bewaring, behandeling of vervoer van melk of 
melkproducten en als zoodanig aangeduide 
waren in gebruik, mogen niet : 

a. geheel of gedeeltelijk zijn vervaardigd van 
een metaal, dat meer dan 1 procent lood bevat, 
of van een andere stof, welke schadelijke be
standdeelen aan melk afgeeft ; 

b. inwendig gesoldeerd zijn met een legeering, 
welke meer dan 15 procent lood bevat ; , 

c. inwendig voorzien zijn van emai l, verf of 
glazuur, welke bij koken gedurende een half 
uur lood afgeeft aan een waterige oplossing 
van azijnzuur van 4 procent. 

2. Houten vaa.twerk mag door den melk
verkooper bij het vervoer en de bewaring van 

melk of melkproducten en als zoodanig aan
geduide waren niet worden gebn likt. Dit ver
bod geldt niet voor melk, bestemd voor de 
boterbereiding, en karnemelk, die in goed te 
reinigen vaatwerk van teakhout wordt ver
voerd of bewaard. 

34. Dit besluit is niet van toepassing op 
waren die bestemd zijn voor uitvoer. 

35. Voor de beoordeeling of melk en melk
producten voldoen aan de in dit besluit ge
stelde eischen, moet gebruik gemaakt worden 
van de onderzoekingsmethoden, aangegeven in 
de bij dit besluit gevoegde bijlage. 

36. Dit besluit treedt in werking na verloop 
van drie maanden na den dag der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst ; 
het kan worden aangehaald onder den titel 
van Melkbesluit, met vermelding van den jaar
gang en het nummer van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Il1inister van Arbeid, H andel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad en gelijktijdig 
met het ontwerp der Commissie, bedoeld in 
art. 17 der Warenwet, in de Staatsc01irant zal 
worden geplaatst en in afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De· Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 6 Juli 1925.) 

B(jlage, behoorende 
bij het Melkbesluit 

(Staalsblad 1925 n°. 256). 

METHODEN VAN ONDER Z O E K . 

Het gehalte der bestanddeelen van melk 
wordt uitgedrukt in een procentcijfer, dat aan
geeft het aantal grammen per 100 g. melk, 
behalve het sediment dat in cm 3 per 100 cm3 

melk wordt opgegeven. 
Waar hieronder twee methoden van onder

zoek zijn voorgeschreven, moet bij de ui t
komst van het onderzoek tevens worden op 
gegeven. de methode, welke i~ toegepast,. 

L MELK EN MODELMELK. 
A. PHYSISCH EN CHEMISCH ONDERZOEK. 

1 Soort,·lijk gewicht. 

Het soortelijk gewicht wordt, tot op de 4de 
decimaal nauwkeurig, aangegeven bij 15° c. 
ten opzichte van water van 15° c. Het mag 
niet eerder worden bepaald dan ten minste 
3 uur na het melken en bij een temperatuur 
tusschen 10° en 25° c., die tot op een halven 
graad c. nauwkeurig wordt afgelezen. De uit
komst wordt omgerekend op 15° c. door ver
meerdering of vermindering met 0.0002 voor 
eiken graad c. boven of beneden 15° c. 

2. Zuurgraad. 
Onder zuurgraad wordt verstaan het aantal 

cm 3 t N loog benoodigd ter neutralisatie van 
100 cm3 melk. 
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Ter bepaling worden 25 of 50 cm3 melk ver
mengd met 1 onderscheidenlijk 2 cm3 van een 
twee-procentige, spiritueuze oplossing van 
phenolphthaleïne en getitreerd tot zwak rood 
het¼ N loog. 

3. Katalase-cijfer. 

Onder katalase-cijfer wordt verstaan het aan
tal cm3 zuurstof, door 10 cm 3 niet met eenig 
conserveermiddel bedeelde melk, vrijgemaakt 
uit een overmaat waterstofperoxyde onder de 
volgende omstandigheden : 

Een gistingskolfje, waarvan het gesloten been 
inwendig ongeveer 11 m.m. wijd is en 12 cm. 
lang, gemeten van den top tot de onderzijde 
der bocht, wordt gevuld met een mengsel van 
10 cm3 melk en 5 cm3 neutrale waterstof
peroxyde-oplossing (½ proc.) §edurende 6 uren 
in een broedstoof bij ca. 35 c. geplaatst en 
daarna het gasvolumen afgelezen. ~ 

4. Reactie van Storch. 

Ongeveer 5 cm 3 melk worden gemengcl met 
4 druppels waterstofperoyde (½ proc.) en 2 
druppels Storchs reagens. 

5. Vriespunt. 

Deze bepaling mag alleen toegepast worden 
op melk, die geen hoogeren zuurgraad heeft 
dan 9.0 . 

Het onderzoek mag niet eerder geschieden 
dan ten minste 3 uur na het melken. 

Een glazen buis van ongeveer 3 cm. diameter 
wordt met ongeveer 50 cm3 melk in ijswater 
geplaatst, totdat de melk ongeveer de tem
peratuur van het water heeft aangenomen, 
waarna de buis, om~even met een luchtmantel, 
in een bad van -2 tot -4° c. wordt gesteld 
op zoodanige wijze, dat het oppervlak van de 
melk 4 à 5 cm. lager is dan dat van het koel
bad. Nadat onder voortdurend roeren de 
melk 1 ° c. onderkoeld is, wordt met een spoortje 
ijs geënt. Na enting wordt gematigd geroerd 
en als vriespunt die temperatuur aangeteekend, 
welke, na de rijzing en onder zacht kloppen 
van den thermometer, gedurende ten minste 
één minuut constant blijft. 

De schaal van den voor deze bepaling te 
gebruiken thermometer moet op zoodanige 
wijze in 1/ 00° c. verdeeld zijn, dat schatting 
tot 2/ 000 ° c. mogelijk is. ; de plaats van het 
vriespunt van water moet daarop bepaald zijn 
door gebruik te maken van ongeveer 50 cm 3 

gedistilleerd water en dient bij elke reeks 
waarnemingen te worden gecontroleerd. 

Een oplossing van 900 mg zuiver watervrij 
natriumchloride met 100 g water moet op den 
thermometer een vriespunt van -0,540° c. 
aanwijzen. 

Het waargenomen verschil in vriespunt wordt 
afgerond tot op twee decimalen. 

6. Soortelijk gewicht en brekingsindex van het 
serum. 

In een fleschje wordt een mengsel van melk 
en azijnzuur (3½ N) in de verhouding 100:2 
gebracht. Het fleschje wordt goed gesloten, 
gedompeld in een waterbad en hierin, nadat 

het water kookt, oDgeveer 15 minuten gehou
den ; na afkoeling wordt gefiltreerd. 

Het soortelijk gewicht van het serum wordt 
bij een temperatuur tusschen 10° en 25° c. 
tot op de 4de decimaal nauwkeurig bepaald 
ten opzichte van water van 15° c. en de waar
neming herleid tot 15° c. door vermeerdering 
of vermindering met 0,0002 voor eiken graad 
boven of beneden 15° c. 

De brekingsindex van het serum wordt be
paald ten opzichte van nat.rium-licht bij een 
temperatuur tusschen 15° en 25° c. en de 
waarneming herleid tot 17,5° c. door ver
meerdering of vermindering met 0,00012 voor 
eiken graad, al naar ma•e de waarnemings
temperatuur hooger of lager is dan 17.5° c. 

7. Vet. 

De vetbepaling geschiedt volgens een der 
volgende methoden. 

a. Acidbutyrometrische methode van Gerber. 
In een butyrometer worden achtereenvolgens 
gebracht, 10 cm3 zwavelzuur (Gerber), 11 cm3 

melk en 1 cm3 amylalcohol ; het mengsel wordt 
geschud, totdat de kaasstof is opgelost en bij 
65°-70° c. in een · centrifuge gedurende 2-3 
minuten gecentrifugeerd (ten minste 800 tot 
1000 omwentelingen per mi.nuut), daarna wordt 
de vetlaag bij ongeveer 65° c. afgelezen. De 
uitkomst wordt uitgedrukt tot in 0,05 procent. 

b. Zoutzuurmethode van W eibull. 25 g melk 
worden in een kolfje, of een met een horloge
glas bedekt bekerglas, met 30 cm3 zoutzuur 
(8 N) en 20 cm3 water onder toevoeging van 
een weinig grof puimsteenpoeder ongeveer 15 
minuten gekookt. Het mengsel wordt warm 
gefiltreerd door een nat filter en het residu 
met warm water uitgewasschen, totdat de zure 
reactie is verdwenen. Het filter met de zich 
daarop bevindende vaste stof wordt bij 100° c. 
gedroogd en daarna in ,ien ontvette papieren 
huls, bedekt met een propje vetvrije watten, 
door middel van aether ieëxtraheerd. Het 
extract wordt bij 102°-105 c. gedurende½ uur 
gedroogd en, na bekoeling, gewogen. De uit
komst wordt uitgedrukt tot in 0.05 procent. 

8. Melksuiker. 

Tien gram melk worden met water tot 100 
cm3 aangevuld. Bij 20 cm3 dezer vloeistof 
worden gevoegd 10 cm3 koperproefvocht a, 
10 cm3 koperproefvocht b en 10 cm3 water. 
Dit mengsel wordt in een Erlenineyer-kolf van 
200 cm 3 in 3 minuten tot koken verwarmd en 
daarna gedurende 2 minuten gekookt op een 
draadgaas, bedekt met een asbestplaat, voor
zien van een ronde opening, waarin de kolf 
past; daarna afgekoeld tot kamertemperatuur, 
bedeeld met 3 g kaliumiodide, vervolgens met 
15 cm3 verdund zwavelzuur en onmiddellijk 
getitreerd met 1/i0 N natriumthiosulfaat ; aan 
het einde der titratie wordt stijfseloplossing, 
als indicator, toegevoegd. 

Gelijke waarneming wordt vei;richt aan een 
mengsel van 10 cm3 koperproefvocht a, 10 cm3 

koperproefvocht b en 30 cm3 water, en het 
verschil tusschen hP.t bij deze en bij de eerste 
waarneming verbruikt aantal cm3 1/ 10 N 
natriumthiosulfaat met behulp van onder
staande tabel uitgedrukt als watervrije melk
suiker per 100 g melk. 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

4,4 
8,7 

13,2 
17,7 
21,2 
26,8 
31,4 
36,0 
40,8 
45 .6 
50;3 
55,0 
59 8 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

9. Eiwit. 

64,5 
69,3 
74,0 
78,8 
83,6 
88,3 
93.0 
97,7 

102,5 
107,3 
112,l 
116,9 

De eiwitbepaling geschiedt volgens een der 
volgende methoden : 

a. Na afloop der bepaling van den zuur
graad, verricht met 50 om3 melk (zie aldaar}, 
door titratie met ¼ N loog en phenolphthaleïne, 
als indicator, wordt de melk vermengd met 
10 cm•, vooraf met phenolphthaleïne bedeelde 
en met ¼ N loog geneutraliseerde formaline. 
Daarna wordt bepaald het aantal cm3 ¼ N 
loog, dat noodig is ter herstelling van de zwak 
roode kleur. Dit aantal, vermenigvulwgd met 
1.06, geeft het procentcijfer aan eiwit. 

b. In 10 g melk wordt de stikstof volgens 
Kjeldahl bepaald en wt getal uitgedrukt in 
grammen, vermenigvulwgd met 70, als eiwit
gehalte in rekening gebracht. 

10. Droogrest. 
De droogrest wordt' berekend met behulp 

van onderstaande vergelijking, waarin D = 
droogrest in procenten, V = vet1;1ehalte in 
procenten en S = soortelijk gewicht bij 15° o. is ; 

D = 1,17 V + 2,6100 (SS 1) 

ll. Reinheid. 
Ter afzondering van het vuil wordt ½ 1 melk 

door een wattenfilter gefiltreerd. 
Door microscopisch onderzoek kan de aard 

van de verontreinigingen worden vastgesteld. 

12. Conserveermiddelen en kleurstoffen. 
1. Conserveermiddelen. 
Als voorloopige f roef worden ongeveer 100 

cm3 melk met 1 om zure karnemelk vermengd, 
en bij ca. 35° c. bewaard. Indien na 24 uren 
geen bederf is ingetreden, resp. de zuurgraad 
niet aanmerkelijk is verhoogd, is de aanwezig
heid van conserveermiddelen waarschijnlijk. 
Het intreden van bederf sluit echter niet uit, 
dat geringe hoeveelheden van een conserveer
middel toch aanwezig kunnen zijn. 

a. Formaldehyde. Op nagenoeg 5 om 3 sterk 
zwavelzuur, waarbij 2 druppels eener ferrichlo
rideoplossing zijn &evoegd, wordt ongeveer een 
_gelijke hoeveelheia der te onderzoeken melk 
_gegoten. Bij aanwezigheid van een geringe 
hoeveelheid formaldehyde ontstaat een rood
violette laag tusschen zwavelzuur en melk. 

b. Waterstofperoxyde. Bij 10 om 3 melk 

, wordt 0.5 cm3 eener oplossing van 1 g vanawne
zuur in 100 g verdund zwavelzuur gevoegd: 
roodkleuring wijst waterstofveroxyde aan. 

c. Natriumcarbonaat of -b,carbori,aat kan toe
gevoegd zijn, als de melk zelve aloalisch reageert 
of wel de vloeistof, verkregen door de melk te 
verdunnen met de vijfvoudige hoeveelheid 
water, te verhitten, neer te slaan met een 
geringe h.oeveelheid sterken spiritus, te fil. 
treeren en het filtraat op het halve volumen 
in te dampen. In wt geval kan uit eene 
quantitatieve (natrium- en) koolzuurbepaling 
in de asch de toegevoegde hoeveelheid carbo
naat worden berekend. Het normale gehalte 
der asch aan koolzuur is ten hoogste 2 procent. 

Het verschil in zuurgraad van melk, waaraan 
carbonaten zijn toegevoegd, is voor en na het 
koken grooter, dan van normale melk. 

Het aantoonen der overige conserveermid
delen geschiedt in het serum (zie 6) der melk. 

i, . Salicylzuur, Benzoëzuur en Boorzuur : 
Vijftig cm3 van het serum, zoo noodig meer, 
worden tweemaal met aether uitgeschud en 
de aetherische vloeistof bij zachte verwarming 
verdampt. Een deel van het residu wordt 
opgenomen in water en gemengd met een ge
ringe hoeveelheid ijzerchloride-oplossing. Een 
violette kleur wijst salicylzuur aan. 

Benzoëzuur. Een ander deel van het residu 
wordt gemengd met 10 druppels ~terk zwavel
zuur en één druppel rookend of gewoon sal
peterzuur en daarna verhit op een kleine vlam 
onder voortdurend schudden. Bij deze ver
hitting mag de temperatuur niet boven 130° c. 
stijgen. Na afkoelen wordt de vloeistof met 
water verdund en met ammonia aJoalisoh ge
maakt en gekookt. Aan de afgekoelde vloei
stof wordt zwavel-ammonium toegevoegd. Een 
roodbruine kleur toont, mits salicylzuur afwezig 
is, benzoëzuur aan. 

Het met aeiher uitgeschudde serum wordt 
met kalkmelk aloalisoh gemaakt en verasoht. 
De asoh wordt aangezuurd met verdund zout
zuur en met curcumapapier onderzocht. Een 
roodbruine kleuring, vooral zichtbaar na dro
ging, welke bij bevochtiging met ammonia in 
een groenzwarte kleur overgaat, wijst boor
zuur aan. 

e. Fluoorverbindingen. Het coagulum van 
het serum (zie 6) wordt met water uitgewasschen 
en onderzocht op kleurstoffen door uitkoken 
met sterken spiritus of met aether (anatto). 
Het residu wordt gemengd met natriumcarbo
naat, gedroogd en verascht. De asoh wordt 
in een reageerbuis gemengd met sterk zwavel
zuur en de dampen opgevangen in een druppel 
water, die aan een glasstaaf in de buis hangt. 
Wordt de druppel troebel, dan wijst dit op 
aanwezigheid van fluoor. De druppel wordt 
op een voorwerpglas samengebracht met een 
weinig natriumchloride. Bij aanwezigheid van 
fluoorverbindingen zijn de kenmerkende rose 
gekleurde kristallen van natriumfluoorsilicaat 
bij microscopisch onderzoek waar te nemen. 

2. Kleurstoffen. 
a. Azokleurstoffen. Bij aanwezigheid dezer 

kleurstoffen, geeft de melk met zoutzuur rood
kleuring. 

b. Anatto. In mot natriumcarbonaat zwak 
aloalisoh gemaakte melk wordt een stuk fil. 
treerpapier gehangen. Den volgenden dag 
wordt het vet met aether van het filtreerpapier 
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afgespoeld, waarna het papier bevochtigd 
wordt met een stannochloride-oplossing. Een 
fraai roode kleur toont anatto aan. 

c. Teerkleurstoffen worden aangetoond door 
in de melk een wollen draad te hangen en na 
te gaan of deze gekleurd wordt. 

B. MIOROSCOPISCH ONDERZOEK. 

10 cm• melk wordt gecentrifugeerd (ongeveer 
2500 omwentelingen per minuut) in een buisje, 
volgens Trommsdorff. Gelet wordt op hoeveel
heid, uiterlijk en kleur van het sediment. Na 
verwijdering van de vloeistof, worden van het 
sediment preparaten gemaakt, welke onder
zocht worden op streptococcen, zuur- en alcohol
vaste bacillen, andere bacteriën, witte en rood 
bloedlichaampjes, colostrum-lichaampjes e. d. 

0. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK. 

1. Quantitatief bacteriowgisch onderzoek. 
Het vervoer van melk, bestemd voor quan

titatief bacteriologisch onderzoek, geschiedt zoo 
S;POedig en zoo koel mogelijk, bij voorkeur in 
ÏJs-verpakking. 

De volgende verdunningen worden gemaakt : 
a. 1 cm3 melk met 99 cm3 gesteriliseerde, 

physiolo~sche keukenzoutoplossing (0.9%); 
verdunnmgsfactor: 100. 

b. Van a 1 cm 3 met 99 cm 3 gesteriliseerde 
physiolo!lische keukenzoutoplossing (0.9%) ; 
verdunnmgsfactor : 10000. . 

Van elk dezer verdunningen wordt 0.5 cm 3 

in een steriele Petrischaal van ten minste 9 cm 
middell\jn gebracht en gemengd met ten minste 
10 cm3 bouillon-gelatine oµderscheidenlijk 
10 cm 3 bouillon-agar. De schaltm met bouillon
gelatine blijven gedurende 3 maal 24 uur bij 
22° c. bewaard, die met bouillon-agar 1 maal 
24 uur bij 35° c. en daarna 2 ma.al 24 uur bij 
22° c. . 

Daarna wordt, waar dit mogelijk is, het 
aantal koloniën geteld en het hoogste aanta.1 
omgerekend op één cm• melk. Dit cijfer geeft 
het aantal kweekbare micro-organismen per cm3 

melk aan. 
Wanneer in bijzondere gevallen de telling 

vroeger geschiedt, wordt hiervan, onder ver
melding van de reden van afwijking, vermelding 
gemaakt bij de opga.ve van het aantal koloniën. 

2. Qualitatief bacteriologisch onderzoek. 
a. Onderzoek op typhusbacillen en paratyphus

bacillen. 
100 cm3 melk worden verdund met 2.5 liter 

gesteriliseerd water, dat vooraf gebracht is op 
een temperatuur van 38--40° c. Da.ara.an 
worden toegevoegd 2.5 cm3 calciumchloride
oplossing, 20 druppels ammonia en vervolgens 
20 cm3 van een verzadigde natrium-phosphaat
oplossing. Men laat afscheiden in een schei
trechter; de afgescheiden stof wordt gebracht op 
steriele watten en van deze uitgepenseeld op 
een drietal agarpla.ten volgens Conradi-Drigalski 
of volgens Endo. 

De op tyhus of paratyphus gelijkende kolo
niën worden, na ten minste 24 uur kweeken bij 
35° c., _op de voor typhus ' en paratyphus speci
fieke eigenschappen en reactiën nagegaan. 

b. Ónderzoek op tuberkelbacillen. 
Ten minste 40 cm 3 melk worden gecentrifu

geerd. Het sediment wordt in een mortier fijn 

gewreven en gemengd met 1 cm 3 van den 
room en 2 cm3 physiologische keukenzout
oplossing (0.9%) en daarna ingespoten, hetzij 
subcutaan aan de inwendige schenkelvlakte, 
hetzij in de buikholte van ten minste twee 
guineesche biggen, die elk een gewicht hebben 
van ten minste 500 b· 

De dieren worden telkens na 5 of 6 dagen 
gewogen en door vergelijking van de resultaten 
van de opvolgende wegingen nagegaan, of de 
voedingstoestand der dieren biJ voortduring 
achteruitgaat. Na 3 weken wordt bij één, en 
na 6 weken bij een tweede biggetje, of zooveel 
vroeger, als duidelijke ziektesymptomen worden 
waargenomen of wellicht de dood is ingetreden, 
nagegaan, of in de liesklieren, de buik- of borst
organen tuberculeuze veranderingen aanwezig 
zijn. 

In dekgla.sprepa,raten van het van tuber
culose verdachte weefsel, worden de bacillen 
onderzocht op zuur- en alcoholvastheid, liefst, 
na behandeling met a.ntiformine. . 

II. AFGEROOMDE MELK. 
De methoden van onderzoek der afgeroomde 

melk zijn dezelfde, als die bij volle melk be
schreven, behoudens de volgende opmerking : 

Bij de vetbepaling volgens Gerber moet of 
meermalen afwisselend worden gecentrifugeerd 
en verwarmd, óf - bij gebruik van verwarmde 
centrifuges - langer (5-8 minuten achtereen) 
worden gecentrifugeerd. 

III. ROOM EN SLAGROOM. 
De methoden van onderzoek zijn dezelfde als 

die voor volle melk, behoudens de volgende 
opmerkingen : 

Bij de vetbepalingen, volgens Gerber en vol
gens Weibull, wordt de room vooraf door 
toevoeging van water verdund. 

Bij de methode van Gerber worden 10 g of 
20 g room, al na.ar het vetgehalte, verdund 
tot 100 cm3, hiervan 11 cm 3 genomen en de 
uitkomst met 1.03 vermenigvuldigd. Uit het 
aidus gevonden vetgehalte wordt dat van den 
room berekend door vermenigvuldiging met 10 
onderscheidenlijk 5. 

IV. KARNEMELK. 
De droogrest wordt berekend uit het soorte

lijk gewicht en het vetgehalte met behulp van 
de vergelijking onder 10 (droogrest) aangegeven. 

Soortelijk gewicht. Ter bepaling van het 
soortelijk gewicht wordt op elke 100 cm 3 

karnemelk 1 cm3 sterke ammonia (s. g. 0.910) 
toegevoegd, en beide vloeistoffen voorzichtig 
gemengd. Zoodra het men~sel dunvloeibaar is 
geworden, wordt het soortehjk gewicht bepaald. 

De methoden van onderzoek zijn overigens 
dezelfde als die bij volle melk beschreven, be
halve de vetbepa.ling volgens Gerber, welke 
moet worden uitgevoerd, als bij afgeroomde 
melk aangegeven. 

V. YOGHURT, MELKYOGHURT. 
Het onderzoek moet worden verricht volgens 

de methoden van onderzoek bij de vorige voe
dingsmiddelen aangegeven. 

Het miscroscopisch onderzoek heeft plaats 
van het melkproduct zelf en niet van het 
sediment. 
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VI. KINDERMELK. 

Het onderzoek moet worden verricht volgens 
de methoden van onderzoek bij de vorige 
voedingsmiddelen aangegeven. 

VII, BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
VAN GESTERILISEERDE MELK. 

Een aantal flesschen van dezelfde soort 
worden bij 35° c. deels in de ongeschonden en 
ongeopende verpakking, deels met gesterili
seerde wattenprop of ander bacteriënfilter, zóó 
dat de lucht gefiltreerd toegang heeft, weggezet 
gedurende 7 dagen of zooveel korter als bederf 
zichtbaar is ingetreden. 

Met de oogenschijnlijk goed gebleven melk 
worden culturen aangelegd op of in bouillon
gelatine, een microscopisch preparaat gemaakt 
en zoo noodjg verdere onderzoekingen verricht 
te_r bepaling van de oorzaak van het bederf. 
BIJ de rest der melk wordt daarna een geringe 
hoeveelheid (ongeveer 1 cm3) zure karnemelk 
gevoegd en deze bij 30 tot 35° c. weggezet. Bij 
afwezigheid van conserveermiddelen is in den 
regel binnen 2 ma? 124 uur, de melk in duidelijke, 
melkzure gisting overgegaan. 

VIII. BACTERIOLOGISCH ONDERZOEK 
VAN GEPASTEURISEERDE MELK. 

1. Van gepasteuriseerde melk worden, onder 
de voor steriele monsterneming gebruikelijke 
voorzorgen, verdunningen gemaakt in physio
logische zoutoplossingen (0.9% NaCl). Hiervan 
worden bepaalde hoeveelheden in steriele 
Petri8chalen van ten minste 9 cm middellijn 
gebracht en gemengd met ten minste 10 cm3 

bouillon-gelatine onderscheidenlijk 10 cm3 

bouillon-agar. De schalen met bouillon-gela
tine blijven gedurende 5 maal 24 uur bij 22° c. 
bewaard, die met bouillon-agar 1 maal 24 uur 
bij 35° c. en daarna 4 maal 24- uur bij 22° c. 
Het aantal koloniën word, , waar dit mogelijk 
is, ~eteld en het hoogste aantal omgerekend 
op eón cm• melk. Dit cijfer geeft het aantal 
kweekbare micro-organismen pe1 cm• melk aan. 

2. Goliproef. Een mengsel van 5 cm3 melk 
met 50 cm3 zuren bouillon wordt gedurende 
24 uren bij 35° c. gekweekt. 

De cultuur wordt op de aanwezigheid van 
coli-bacillen nader onderzocht. 

LIJST VAN REAGENTIA. 
*Aether. 

Soortelijk gewicht 0.720. Kookpunt 
34.5°-35° c. 

Ammonia, sterke. 
Soortelijk gewicht 0.910. 

Amylalcolwl. 
Soortelijk gewicht 0.815. 
Kookpunt 1290-1320 c. 

Azijnzuur. 
Soortelijk gewicht 1.028. (3½ N.) 

F errichloride. 
Een oplossing van 9 g gekristalliseerd 
FeÇ13• 6H2O in water tot 100 cm3 (N). 

Formaline. 
Een 33-34 procentige oplossing van 
formaldehyde in water met 10-15 procent 
methylalcohol. 

* Buiten invloed van het licht te bewaren. 

Kaliw,;,,ferrocyanide. 
Een oplossing van 10.6 g. K 4Fe(CN)6• 

3H2O in water tot 100 cm 3 (N). 
Kalkmelk. 

Calciumhydroxyde in water verdeeld. 
Natronloog. 

Een oplossing van 16.0 g Na OH in water 
tot 100 cm 3 (4 N). 

Petroleumaethér. 
Moet rustilleeren beneden 60° c. Worden 
50 cm 3 gemengd met 10 g vaste paraffine, 
en de petroleumaether op het kokend 
waterbad verdampt, dan mag de paraffine 
geen weegbare gewichtsvermeerdering on
dergaan. 

Phenolphthaleïne. 
voor de bepaling van den zuurgraad : E en 
oplossing van 2 g phenolphthaleïne in 
verdunden spiritus tot 100 cm3• 

Spiritus, verdunde. 
Mengsel van aethylalcohol en water, dat 
in 100 volumina 70 volumina alcohol bevat. 
Soortelijk gewicht 0.890. 

Spiritus. 
Mengsel van aethylalcohol en water, dat 
in 100 volumina 90 volumina alcohol bevat. 
Soortelijk gewicht 0.834. 

Stannochloride. 
100 g SnCl . 2 H 2O worden opgelost in 
zoutzuur 122N" tot 1000 cm 3 ; den volgenden 
dag wordt de vloeistof met 1 g glaspoeder 
geschud, daarna laat men bezinken en 
schenkt helder af. 

*Storchs reagens. 
Een oplossin~ van 2 g zoutzure p. pheny
leendiamine m water tot 100 cm3• Versch 
bereiden, zoo noodig ontkleuren met kool
poeder. 

Stijf se/oplossing. 
Een mengsel van 5 g oplosbaar zetmeel 
met 10 mg kwikiodide en 30 cm 3 water 
wordt gevoegd bij l liter kokend water. 
Dit mengsel wordt 3 minuten gekookt. 

V anadine-zwavelzuur. 
Een oplossing van 1 proc. vanadinezuur 
in verdund zwavelzuur (4N), bereid door 
zoo lang te koken tot een heldere licht
groen gekleurde oplossing is verkregen . 

Zinkacetaat. 
Een oplossing van 23,8 g Zn(H3C2O2). 

3H2O met 3 g ijsazijn in water tot 100 cm3 

(2 N). 
Zoutzuur, sterk. 

Soortelijk gewicht 1,186-1.190 (12 N). 
Zoutzuur. 

Soortelijk gewicht 1,130 (8 N). 
Zwavelzuur. 

94-96 pCt. H 2SO4 • Soortelijk gewicht 
1.837- 1.840. 

Zwavelzuur (Gerber). 
90---91 pCt. H 2SO4• Soortelijk gewicht 
1.820-1.825. 

Zwavelzuur, verdund. 
Soortelijk gewicht l.125 (4 N). 

LIJST VAN TITERVLOEISTOFFEN. 
1/4 Normaal Loog. 

Een koolzuurvrije oplossing van kalium
hydroxyde of natriumhydroxyde ter sterkte 
va.n 1/4 N. 

* Buiten invloed van h~t. licht te bewaren. 



519 23 JUNI. 1925 

J(operproefvocht. 
a. Een oplossing in water, welke 69,3 g. 

CuSO4• 5 H 2O per liter bevat. 
b. Een oplossing in water, welke 346 g. 

kaliumnatrumtartraat en 100 g. na
triumhydroxyde per liter bevat. 

1/10 Normaal Natriumthiosulfaat. 
Een oplossing in water, die 24,81 g a2S2O3• 

5 H 2O per liter bevat. 

LIJST VAN VOEDINGSBODEMS. 
Zure bouillon (niet geneutraliseerde bouillon). 

500 g fijngemalen en geschaafd vetvrij 
rundvleesch worden met 1 liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage 
temperatuur uitgetrokken; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld met 
10 g pepton en 5 g keukenzout, gekookt 
en, na bekoeling, aangevuld tot 1 fiter, de 
bouillon wordt gefiltreerd totdat zij helder 
is en ten minste tweemaal, op achtereen
volgende dagen, telkens gedurende ½ uur, 
gesterili seerd. 

A lcalische bouillon. 
500 g fijngehakt of geschaafd vetvrij 
rundvleesch worden met 1 liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage 
temperatuur uitgetrokken ; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld met 
10 g. pepton en 5 g keukenzout, gekookt 
en, na bekoeling, aangevuld tot 1 liter. 
De bouillon wordt zwak alcalisch gemaakt 
tegenover phenolphthaleïne, gedurende ¼ 
tot ½ uur gekookt, gefiltreerd en de reactie 
gecorrigeerd ; dez_e bewerkingen worden 
herhaald totdat het afgekoelde filtraat 
helder en zwak alcalisch tegenover phe
nolphthaleïne is. De verkregen alcalische 
bouillon wordt bedeeld met 2,0 cm 3 N 
zoutzuur en, ten minste tweemaal, op 
achtereenvol~ende dagen, telkens gedu
rende ½ uur m het stoombad gesteriliseerd 
of wel eenmaal gedurende ½ uur, bij U0° 
gesteriliseerd. In het laatste geval moet 
vóór het filtreeren ook tot ll0° zijo verhit. 

Alcalische bouillongelatine. 
500 g fijngehakt of geschaafd vetvrij 
rnndvleesch worden met 1 liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage 
temperatuur uitgetrokken ; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld met 
10 g pepton, 5 g keukenzout en 120 g 
gelatine, verwarmd tot de gelatine geheel 
is opgelost, zwak alcalisch gemaakt tegen
over phenolJ>hthaleïne, e.fgekoeld tot op 
ongeveer 50 c., bedeeld met kippeneiwit, 
gedurende 1 uur in het stoombad verhit 
en gefiltreerd. De laatste bewerking wordt, 
zoo noodig, herhaald totdat de bouillon
gelatine ook na afkoeling hel!ler is. De 
reactie wordt zoó noodig gecorrigeerd. De 
alcalische bouillongelatine wordt bedeeld 
met 2,0 cm 3 N zoutzuur, en in hoeveel
heden van 10-20 cm3 op 2 achtereen
volgende dagen. telkens gedurende 10 
minuten, in het stoom bad gesteriliseerd. 

Alcalische bouillon-agar. 
500 g fijngehakt of geschaafd vetvrij 
rundvleesch worden met l liter (leiding-) 
water gedurende 12 tot 24 uur bij lage 
temperatuur uitgetrokken ; de vloeistof 
wordt gefiltreerd of gecoleerd, bedeeld 

aanvankelijk met 15 g fijngeknipt agar
agar, en na 2 uren met 10 g pepton en 5 g 
keukenzout, vervolgens zwaK alcalisch 
gemaakt tegenover phenolphthaleïne, in 
het stoombad gedurende¼-½ uur gekookt 
en, met behulp van een warm watertrechter, 
gefiltreerd. De reactie wordt zoo noodig 
gecorrigeerd. De alcalische bouillon-agar 
wordt bedeeld met 2,0 cm• N zoutzuur en 
daarna ten minste tweemaal op achtereen
volgende dagen. telkens gedurende :/r uur, 
in het s-.,oombad gesteriliseerd, of we1 een
maal, gedurende ½ uur, bij 110° gesterili
seerd. In het laatste ~eval moet vóór het 
filtreeren ook tot 110 zijn verhit. 

Oonradi-Drigalski's agar. 
I. In 2 liter gewonen, alkalischen bouillon 

met 1 % pepton en 0,5% keukenzout, 
20 gram nutrose oplossen. Daarna 
worden 60 g (3%) agar opgelost door in 
de autoclaaf 1 uur op 100° c. te ver
warmen. Hierna filtreeren, weer alkalisch 
maken en tot 2 liter aanvullen. 

II. 300 cm• lakmoesoplossing 10 minuten 
koken dan, na toevoeging van 30 g 
lactose, nog eens 15 minuten koken, 
laten bezinken en afschenken. Vervol
gens worden I en II gemengd en zwak 
a lkalisch gemaakt. 

III. 6 cm 3 steriele 10% soda-oplossing en 
20 cm 3 van een oplossing van 0, 1 g 
kristalviolet op 100 cm 3 gesteriliseerd 
gedistilleerd water worden gemengd. 
Aan het mengsel van I en II wordt nu III 
toegevoegd, terwijl beide vloeistoffen 
nog warm zijn. Alles wordt ten slotte 
verdeeld over bcizen of kolfjes en wel 
in elk 20-30 cm 3 en gesteriiiseerd op 
ll0° c. gedurende 20 minuten. 

Voor het gebruik wordt de agar opge
smolten en worden er platen van gegoten, 
welke men geopend bij 35° c. laat uit
dampen en eerst daarna sluit. 

Door uitzaaien van colibacillen en typhus
bacillen gaat men na of de voedings
bodem gevoelig is. 

Enào-agar. 
I. Men maakt eerst 2 liter gewonen, 

alkalischen bouillon met I % pepton en 
0,5% keukenzout en lost hierin op 60 g 
(3%) agar, neutraliseert tegenover lak
moes en voegt dan 10 cm 3 10% soda
oplossing toe. 

II. Hierna wordt 20 g melksuiker in 50 cm 3 

10% waterige oplossing van natrium
sulfiet (versch bereid) en 10 cm• 10% 
alcoholische fuchsineoplossing opgelost. 
I en II worden gemengd. 

De kleur van den voedingsbodem moet., 
als deze afgekoeld is, zeer Jicht rose zijn. 

Men gaat na, door uitzaaien van colibacillen 
of de voedingsbodem goed is. De kolo
nies hiervan moeten donkerrood zijn 
door de fuchsine, die zij in vrijheid 
stellen. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 256). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

(get.) AALBERSE. 
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23 J uni 1925. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Zeeuwsche Stroomen-Visscherij
reglement. S. 257. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 8 
Mei 1925, n°. 785, Afdeeling Visscherijen; 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 October 
1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 23 September 1921 (Staatsblad 
n°. 1100) en op het Zeeuwsche Stroomen-vis
scherijreglement (Ons besluit van 26 Juni 1911, 
Staatsblad n°. 164), laa t st elijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 28 October 1922 (Staatsblad 
no. 583); 

Den Raad van State gehoord (advies va n 9 
Juni 1925, n°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
17 Juni 1925, n°. 1184, Afdeeling Visscherij en; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig arti kel. 
Het Zeeuwsche Stroomen-visscherijreglement 

wordt als volgt gewijzigd : 
I. In artikel 19 wordt achter let ter e een 

nieuw lid, ee gevoegd, luidende als volgt : 
"ee. met een met de kor visschend, door 

mechanische kracht voortbewogen vaartuig op 
de eb- of vloedlijn voor stroom met de kor rond 
te draaien" ; 

II. Artikel 24, lid l, 3°., wordt gelezen 
als volgt: 

"3°. de kreeftenvisscherij tusschen 1 Juni 
en 15 Juli en tusschen 1 September en 31 
Maart". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en in afschrift zal worden gezonden 
aan den R aad van State. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
ÜH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

( Uitgeg. 2 J uli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT tot wij zi$.ing van 
het Bezoldigingsbesluit BurgerliJke R ijks
ambtenaren 1!!25, laat stelijk gew\j zigd 
bij Koninklijk besluit van 25 Maart 1925 
(S taatsblad n°. 114). S. 258. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Ministe, van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw, Voor
zitter van den Raad van Ministers, van 20 
Mei 1925, n°. 163, K abinet M. R. ; 

Gelet op art . 63 der Grondwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 Juni 1925, n°. 43); 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 16 Juni 1925, n°. 180, K abinet 
M. R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is geble
ken, om het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925 te wijzigen; 

H ebben goedgevonden en verst-aan : . 
Art. I. In vorengenoemd Bezoldigingsbe

sluit wordt in bijlage A onder het hoofd "Loods
wezen" de benaming "Loodskweekeling l ste 
klasse" vervangen door "Hulpzeeloods". 

Art,. II. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden op 1 Mei 1925. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Begtuur aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de onderscheidene Departementen, aan den 
R aad van State en aan de Algemeene Reken
kamer. 

Chamonix, deq 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De M in. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
Voorzitter van den Raad van Ministers, 

Cn. RuYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 8 J uli 1925. ) 

23 J uni 1925. BESLUIT tot aa11vulling vltn 
het Koninklij k besluit van 30 December 
1924 (Staatsblad n°. 617) tot bekrachtiging 
van een R eglement, betreffende het ver
leenen van patenten voor Rijnschippers. 
s. 259. 

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

Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 
26 Mei 1925, n°. 2236, afdeeling Scheepvaart, 
en van 26 Mei 1925, n°. 15359, Directie van 
Economische Zaken ; 

Gelet op artikel 3 van het Verdrag van 14 De
cember 1922, met daarbij behoorend aanvullend 
protokol van 22 December 1923, gesloten 
tusschen Nederland en de andere in de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart vertegenwoor
digde St aten - protokol 43 van de December 
zitting 1922 en protokol 22 van de December
zitting 1923 van bedoelde Commissie - ter 
vervanging van de artikelen 15 tot en met 21 
der herziene Rijnvaart akte van 17 October 1868 
(Staatsblad n°. 75 van 1869) en van het Ver 
d rag van 4 J uni 1898 (Staatsblad n°. 277 van 
1899) ; 

Mede gelet op de artikelen 1, 32 en <15b van 
genoemde akte ; 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in hare zitting van April 1925 
goedgekeurde aanvulling van het Reglement, 
bet reffende het verleenen van patenten voor 
Rijnscbippers ; · 

Den Raad van State gehoord, advies van 
9 J uni 1925, n°. 52; · 

Gelet op de nadere voordracht van Onze voor 
noemde Ministers van 17 J uni 1925, n°. 2516, 
afdeeiilig Scheepvaart en van 17 Juni 1925, 
no. 17160, Directie van Economische Za ken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Het Reglement, bekrachtigd bij 

K oninklij k besluit van 30 December 1924 
(S taatsblad n°. 617), betreffende het verleenen 
van patenten voor Rijnschippers, wordt aan
gevuld met de navolgende bepaling: 

"De gegadigden voor het patent, die met 
goed gevols; het eindexamen hebben afgelegd 
van eene R1jnschippersschool, als bedoeld onder 
2 van het Verdrag van 4 Juni 1898 (Staatsblad 
n°. 277 van 1899), of die het eindexamen van 
eene dergelijke school in den loop van het jaar 
1926 met goed gevolg zullen afleggen. zullen 
recht hebben op het verkrijgen van een R ijn-
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schipperspatent, onder de voorwaarden, neer
gelegd in bovengenoemd Verdrag." 

2. Dit besluit treedt in werking dertig dagen 
nà de dagteekening van de sluiting van het 
proces-verbaal der nederlegging van de rati
ficaties van het Verdrag van 14 December 1922, 
met daarbij behoorend aanvullend protokol 
van 22 December 1923. 

Onze Ministers van Waterstaat en van 
Buitenlandsche Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit-, hetwelk in het Staatsblad 
geplaatst en aan den Raad van State in afschrift 
medegedeeld zal worden. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SWAAY. 
De Jf inister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
(Uitgeg. 7 Juli 1925.) 

Het p1oci>~ -verbaal van de nederlegging der 
ratificaties van het Verdrag van 14 December 
1922 met daarbij behoorend aanvullend pro
tokol van 22 December 1923 is op 8 Juni 1925 
gesloten. Dit besluit, alsmede de Koninklijke 
besluiten van 30 December 1924 (Staatibladen 
nos. 617 en 618) zu len mitsdien in werking 
treden op 8 Juli 1925. 

23 Juni 1925. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Stoombesluit 1915 
(Staatsblad 1915, n°. 83), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 
27 October 1920 (Staatsblad n°. 800). 
s. 260. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 Mei 1925, 
n°. 880 S, Afdeeling Arbeid; 

Overwegende, dat het noodig is, het Stoom
besluit 1915 (Staatsblad 1915, n°. 83), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 27 October 1920 
(Staatsblad n°. 800), nader te wijzigen; 

Gezien de Stoomwet (wet van 15 April 1896, 
Staatsblad n°. 69, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 17 Maart 1923, Staatsblad n°. 85) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Juni 1925, n°. 55); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 15 Juni 1925, n°. 2136 S, 
Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. Artikel 84 van het Stoombesluit 

1915 wordt gelezen als volgt : 
"1. De ambtenaren, belast met het toezicht 

op en het onderzoek en de beproeving van 
stoomtoestellen, dragen den titel van hoofd
ingenieur-directeur, hoofdingenieur, ingenieur 
1 • klasse, ingenieur 2• klasse, adspirant-inge
nieur of technisch ambtenaar voor het stoom
wezen. 

2. Het toezicht op den dienst wordt onder 
Onzen Minister opgedragen aan een hoofd
ingenieur-directeur. In elk der districten, 
waarin het Rijk voor de uitoefening van het 
toezicht, in het eerste lid bedoeld, is verdeeld, 
wordt dat toezicht uitgeoefend onder leiding 
van een uit de ambtenaren aangewezen districts
hoofd. 

3. De technische ambtenaren zijn werkzaam 

onder de bevelen van den hoofdingenieur
irpecteur, de hoofdingenieurs, de ingenieurs of 
de adspirant-ingenieurs. 

Zij maken van de bij artikel 18 der Stoomwet 
bedoelde bevoegdheden en van die, toegekend 
bij dit besluit, geen gebrwk dan krachtens 
schriftelijken of mondelingen last van den 
hoofdingenieur-directeur, den hoofdingenieur, 
den ingenieur of den adspirant-ingenieur, onder 
wiens bevelen zij werkzaam zijn." 

Art. II. Dit beslwt treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. . .. 

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

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 14 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 14 Januari 
1897 (Staatsblad n°. 45), laatstelijk ge
wijzigd bij het Koninklijk beslwt van 20 
Juni 1924 (Staatsblad n°. 316), tot vast
stelling van eene instructie voor de ambte
naren bedoeld in artikel 7 der Stoomwet. 
s. 261. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 Mei 1925, 
n°. 880 S, Afdeeling Arbeid; . 

Overwegende, dat het noodig is, het Konink
lijk beslwt van 14 Januari 1897 (Staatsblad 
no. 45), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 316), tot vast
stelling van eene instructie voor de ambtenai:en, 
bedoeld in artikel 7 der Stoomwet, nader te 
wijzigen; 

Gelet op artikel 15 der Stoomwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

9 Juni 1925, n°. 55); 
Gezien het nader rapport van O11zen voor

noemden Minister van 15 Juni 1925, n°. 2136 S, 
Afdeeling Arbeid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te befalen: 
Art. . 1n het Koninklijk besluit van 

14 Januari 1897 (Staatsblad n°. 45), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 20 Juni 1924 
(Staatsblad n°. 316) worden de navolgende 
,vijzigingen aangebracht : 

In de artikelen 2, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 20 en 21 
wordt telkens in plaats van "hoofdingenieur" 
gelezen "hoofdingenieur-directeur". . 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien van de 
dagteekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 



1925 23 Ju T 1 522 

den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 14 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT tot toepassing der 
artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staats
blad 1919, n°. 581). S. 262. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 12 Mei 1925, 
n°. 371 D, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juni 1925, n°. 58) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 1\fi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
18 Juni 1925, n°. 543 D, afdeeling Volksgezond
heid; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1 . 1. De bereiding, verpakking of 

behandeling van eet- en drinkwaren mag uit
sluitend geschieden in ruimten, welke : 

a. niet dienen als slaap- of woongelegenheid 
of als stal of tot berging van dieren en welke 
van ruimten, die voor deze doeleinden gebruikt 
worden, deugdelijk zijn afgescheiden ; 

b. deugdelijk zijn afgescheiden van mest
vaalten, beerputten, privaten, urinoirs en riolen; 

c. voldoendeschoongehoudenengeluchtzijn; 
d. geen artikelen - andere dan eet- of 

drinkwaren of grondstoffen daarvoor - bevat
ten, welke onaangename geuren verspreiden, 
zooals bijv. mest, keukenafval, slachtafval, 
carbol, lysol, petrolE>um e. tl., tenzij deze 
artikelen zoodanig zijn afgesloten, dat ver
spreiding van geuren wordt voorkomen ; 

e. voor zoover bij de bereiding, verpakking 
of behandeling dier eet- of drin1.,varen water in 
aanmerkelijke hoeveelheid wordt gebruikt, 
voorzien zijn van zoodanige harde vloeren, dat 
verontreiniging van den bodem voorkomen 
wordt; 

f. voorzien zijn of in de nabijheid liggen van 
een voor het ~ebruik gereede en voldoende 
waschgelegenheid ten behoeve van de in de 
ruimten werkzame personen ; 

g. zich bevinden in perceelen, waarin een 
of meer middelen van watervoorziening aan
wezig zijn, waaromtrent door Burgemeester en 
Wethouders der gemeente, waarin de ruimten 
gelegen zijn, aan de gebruikers niet schriftelijk 
is medegedeeld, dat zij water in onvoldoende 
hoeveelheid of ondeugdelijk voor het gebruik 
in verband met het bedrijf, opleveren ; 

h. niet door Burgemeester en Wethouders 
dier gemeente, waar de ruimten gelegen zijn, 
gelet op het ad vies van den directeur van den 
keuringsdienst, in een aan den gebruiker gericht 
aangeteekend met redenen omkleed schrijven 
met het oog O;(J de volksgezondheid voor het doel 
ongeschikt ZIJn geoordeeld. 

2. a. De bepalingen van het eerste lid van 

dit artikel zijn niet van toepassing op de huis
industrie voor zoover het betreft eet- of drink
waren, welke naa r hun aard bestemd zijn om 
na aflevering, hetzij in fabrieken gereinigd en 
gesteriliseerd, hetz\i door den verbruiker zelf 
ge,einigd en gekookt te worden, of ten aanzien 
waarvan door den Minister, met de uitvoering 
van dit besluit belast, ontheffing is verleend. 

b. De bepaling van het eerste lid van dit 
ar tikel onder g is niet van toepassing op mid
delen van watervoorziening, waarvan n et water 
uitsluitend dient voor stoomketels of closets, 
indien aan de leiding, waarin zich dit water 
bevindt, geen water voor andere doeleinden kan 
worden onttrokken. 

3. H et in het eerste lid onder a, b, c en d 
bepaalde is ook van toepassing op het bewaren 
van eet- en drinkwaren in andere dan dicht 
gesloten metaal-, glas -, aardewark- of hout
verpakking. 

4. Burgemeester en Wethoudrrs van de 
gemeente, waar de ruimten gelegen ZIJD, kunnen, 
gehoord den directeur van den keuringsdienst, 
van het in het l ste lid van dit artikel onder g 
bepaalde ontheffing verleenen onder het stellen 
van bepaalde voorwao,rden, indien naar hun 
oordeel de omstandigheden zoodanig zijn, dat 
het bezwaarlijk is de ruimi;en aan den gestelden 
eisch te laten voldoen. 

5. Burgemeester en Wethouders nemen, 
voor het geval de ruimte gelegen is in een 
perceel, dat niet aan een centrale drinkwater
leiding is aangesloten, geen beschikking op 
grond van het hierboven in het eerste lid onder 
g en h of in het vierde lid bepaalde dan na 
ingewonnen advies van den directeur van den 
keuringsdienst. Zij deelen hunne beschikking 
binnen vier weken na ontvangst van bover.
bedoeld advies mede aan den directeur van den 
keuringsdienst en aan den betrokken inspecteur 
der volksgezondheid. 

6. De gebruikers of de ~igenaars der ruimten 
en de inspecteur van de volksgt1zondheid, belast 
met het toezicht op de naleving van de Waren
wet (S taatsblad 191 9, n°. 581), kunnen van de 
beslissing van Burgemeester en Wethouders, 
bedoeld in het eerste lid onder g en h, binnen 
drie weken, nadat hun deze beslissing is mede
gedeeld, in beroep gaan bij Gedeputeerde Staten 
van de provincie, waa~in de ruimten gelegen 
zijn. Genoemde inspecteur kan dat mede doen 
naar aanleiding van het verleenen van onthef
fingen, als bedoeld in het 4de lid van dit artikel. 

2. De bereiding, verpakking, bewaring, 
behand'eling en het vervoer van eet- en drink
waren mag uit~luitend geschieden op zindelijke 
wijze en zoodanig, dat verontreiniging vol 
doende wordt voorkomen. 

3. B\j de bereiding, verpakking, bewaring, 
behandeling en het vervoer van eet - en dnnk
waren mag niet gebruik gemaakt worden van 
werktuigen, gereed chappen, vaatwerk, verpak
kingsmaterialen of vervoermiddelen, die, voor 
zoover zij met de eet- en drinkwaren of de 
daarvoor gebezigde grondstoffen in aanraking 
kunnen komen : 

a. niet in zindel\jken staat verkeeren ; 
b. aan de eet- of drinkwaren lood, zink of 

andere bestanddeelen kunnen afgeven in hoP
veelheden, die schadelijk voor de gezondheid 
kunnen zijn of genoemde waren kunnen ver
ontreinigen; 
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c. gereinigd zijn met ander water, dan be
doeld in artikel 1 onder g, behoudens het be
paalde in het 4de lid van artikel l. 

4. Groenten, vruchten, wortel- en knol
gewassen, welke ook rauw door den mensc~ 
kunnen worden gebruikt, mogen, nadat ZIJ 
geoogst, geplukt of gerooid zijn, niet behandeld 
worden met water, hetwelk Burgemeester en 
Wethouders der gemeente, waarin het water 
zich bevindt, daarvoor ongeschikt hebben ver
ldaard. 

5. De bereiding, verpakking of behandeling 
van eet- en drinkwaren in perceelen, waarin 
een geval van typhus, paratyphus, dysenterie 
of cholera voorkomt en het vervoer van eet
en drinkwaren uit die perceelen mag niet ge
schieden, tenzij de Burgemeester der gemeente, 
waarin het perceel gelegen is, na ingewonnen 

· advies van den inspecteur van de volksgezond
heid belast met de handhaving der wettelijke 
bepalingen op de besmettelijke ziekten, daarvoor 
schriftelijk toestemming heeft verleend. Ge
noemde inspecteur hoort, alvorens advies rut te 
brengen, den directeur van den Keurings
dienst. 

6. Waren, welke giftige bestanddeelen be
vatten, moeten voorzien zijn van een in het 
oog vallend opschrift, waaruit hare giftigheid 
blijkt, met vermelding van de wijze, waarop 
nadeel voor de gezondheid of vergiftiging bij 
het gebruik kunnen worden voorkomen. 

7. Voor de bereiding van eet- en drinkwaren 
mogen geen grondstoffen worden in -voorraad 
gehouden of gebezigd, welke in ondeugdelijken 
toestand verkeeren, tenzij het hoofd van het 
bedrijf, waarin de grondstoffen worden aan
getroffen, aannemelijk maakt, dai; deze vóór de 
bereiding to t eet- of drinkwaren een bewerking 
zullen ondergaan, waardoor zij in deugdelijken 
toestand zullen kunnen komen. 

8. 1. De bepalingen van artikel 1, eerste 
iid onder a tot en met ,,, zijn niet van toepassing 
op de winning van melk. 

2. De bepalingen van dit, besluit zijn niet 
van toepassing, voor zoover bij algemeenen 
maatregel van bestuur ter uitvoerin•'. van de 
artikelen 14, 15 en 16 der Warenwet (8ta~t.-b.'ad 
1919, n°. 581), ten aanzien van bepaalde eet- en 
drinkwaren afwijkende voorschriften .:ijn g,•. 
geven. 

9. 1. De ontheffing, bedoeld in artikel l , 
vierde lid, wordt ingetrokken, indien de voor
waarde, waaronder zij is verleend, niet wordt 
nageleefd. · 

2. De belanghebbende kan binnen veertien 
dagen, nadat de beslissing van Burgemeester en 
Wethouders hem is medegedeeld, in beroep 
komen bij de Gedeputeerde Staten van de 
provincie, waarin de ruimte is gelegen. 

3. De intrekldng blijft buiten werking 
gedurende den termijn v,in beroeI> en, indien 
beroep is ingesteld, gedurende de be4andeling 
van het beroep. 

10. Dit besluit treedt in werking drie mA.an
den na den dag zijner afkondiging, met uit
zondering van de bepalingen van artikel l, 
eerste lid onder b, f en g, welke twee jaar na 
genoemden dag in werking treden. 

11. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel Algemeen Besluit (Warenwet), 
met vermelding van den jaargang en het num
mer van het Staatsblacl, waarm het is bepaal<l. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de mtvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

( Uitgeg. 15 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT tot mtvoering van 
artikel 7 van de Gezondheidswet(Staatsblad 
1919, n°. 784). S. 263. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 Mei 1925, 
no. 712 H, Afdeeling Volksgezondheid. 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Juni 1925, n°. 56) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister voornoemd van 18 Juni 1925, n°. 916 H, 
Afdeeling Volksgezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen: 
Art. 1. Wij wijzen aan als inspecteur, be

doeld in artikel 7, lid 2, van de Gezondheidswet, 
Staatsblad 1919, n°. 784, voorzoover betreft de 
kennisgevingen betreffende geneeskundigen ( ook 
apotheekhoudende geneeskundigen), tandartsen 
en vroedvrouwen, de inspecteurs voor de be
smettelijke ziekten en, voorzoover betreft 
apothekers en apotheekhoudende geneeskun
digen, de pharmaceutische inspecteurs. 

2. Onze :Minister, belast met de uitvoering 
van de Gezondheidswet, Staatsblad 1919, n°. 
784, stelt den vorm der kennisgevingen vast. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitge{J. 14 Juli 1925.) 

23 J ;mi l \J25. BESLUIT tot nadere wijziging 
va,n het R eisbesluit 1916, laatstelijk ge
wijzij!d hij besluit van 8 December 1923 
(Staatsblad 11°. 54-5). S. 264. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voorclra cl:t , ,· ,, Onzen 1\-Iinister van 

Financiën van l i ·.,. . ~5, n°. 156. Generale 
Thesaurie: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juni 1925, no. 49); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 Juni 1925, n°. 88, 
Generale Thesaurie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt : 
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Eenig artikel. 
Met wijziging in zooverre van artikel 2 van 

Ons besluit van 29 October 1915 (Staatsblad 
n°. 451), laatstelijk gewijzigd bij besluit van 
8 December 1923 (Staatsblad n°. 545), te rang
schikken: 

a. in de tweede klasse : 
De directeuren der gevangenissen l ste klasse 

en van de tuchtscholen en Rijksopvoedingsge
stichten; 

De accountant bij het Centraal Bureau voor 
de Statistiek ; 

De directeuren der Rijkslandbouwproefsta
tions; 

De directeur van het Rijksboschbouwproef-
station; 

De directeur van het Rijkszuivelstation; 
De directeur der Middelbare Landbouwschool; 
De directeur der Middelbare koloniale Land-

bouwschool ; 
De directeur der Rijkszuivelschool; 
De inspecteurs-districtshoofden van den vee

artsenijkundigen dienst; 
De geneesheer, waarnemend geneesheer-direc

teur bij 's Rijks krankzinnigengesticht te 
Woensel; 

De Voorzitters en Secretarissen der Armen
raden te Amsterdam, Rotterdam, 's-Graven
hage en Utrecht ; 

De Secretarissen van de Colleges van Cura
toren der Landbouwhoogeschool en der Vee
artsenijkundige hoogeschool ; 

De Secretarissen van de Colleges van Cura
toren der Rijks Universiteiten en der Tech
nische Hoogeschool ; 

De directeur bij het bureau van de Commissie 
voor 's Rijks geschiedkundige publicatiën; 

De fabriekschefs der artillerie-inrichtingen ; 
De directeuren van de Postkantoren te Am

sterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage en Utrecht; 
De directeuren van de Telegraafkantoren te 

Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage; 
De adj udant-inspecteurs bij het Staatsbedrijf 

der Posterijen, Telegrafie en Telefonie ; 
De directeuren van de Post- en Telegraaf

kantoren van de l e klasse en de 2e klasse B ; 
De directeuren van niet-geclassificeerde Post

en Telegraafkantoren, alsmede van kantoren 
van de l e klasse en van de 2e klasse B, van 
hun beheer ontheven en met andere werk
zaamheden belast ; 

De directeuren der Spoorwegpostkantoren te 
Amsterdam, Arnhem, Rotterdam en Zwolle ; 

De ingenieurs bij het Staatsbedrijf der Pos
terijen, Telegrafie en Telefonie, die 16 of meer 
dienstjaren hebben; 

De controleur bij het Staatsbedrijf voor-
noemd; , 

De hoofdingenieur-directeur voor het Stoom
wezen; 

De hoofdingenieurs en de ingenieurs der l e 
klasse voor het Stoomwezen (districtshoofden); 

De directeur van den Rijksdienst der werk
loosheidsverzekering en arbeidsbemiddeling; 

b. in de derde klasse : 
De inspecteurs van politie wegens reizen ter 

zake van de inspectie van de grenzen des Rijks, 
en wegens reizen ter zake van den dienstplicht, 
en de inspecteurs van politie, tevens onbezol
digd rijksveldwachter zijnde, wegens reizen ter 
zake van justitieele doeleinden; 

De adjunct-directeuren en adjunct-direc
trices bij de gevangenissen en bij de Rijkswerk
inrichtingen (behalve die te Veenhuizen); 

De geneeskundigen en de godsdienstleeraren 
bij 's Rijks krankzinnigengestichten ; 

De bouwkundige ambtenaren l e klasse bij 
het Loodswezen ; 

De verificateurs der invoerrechten en ac
cijnzen; 

De bouwkundige ambtenaren Ie klasse bij 
den Rijksgebouwendienst; 

De burgemeesters, wethouders, leden der 
gemeenteraden en secretarissen der gemeenten, 
alsmede de burgerlijke geneeskundigen wegens 
reizen ter zake van den dienstplicht ; 

De technische ambtenaren der Genie l e klasse; 
De hoofdopzichters der fortificaïën; 
De opzichters der fortificatiën le klasse ; 
De commiezen-titulair bij het Staatsbedrijf 

der Posterijen, Telegrafie en Telefonie ; 
De opzichters bij het toezicht op de spoor

wegen; 
De experts bij de scheepvaartinspectie ; 
De technische ambtenaren bij de arbeids

inspectie ; -
De ingenieurs der 2e klasse en adspirant

ingenieurs voor het Stoomwezen ; 
De technische ambtenaren voor het Stoom

wezen; 
c. in de vierde klasse : 
De boekhouders, de klerken en de hoofdver

plegenden bij 's Rijks krankzinnigengestichten ; 
De huismeester, de machinist-electrotech

nicus, de hoofden van de huishouding, de 
wasscherij en de zustertafel en de apothekers
assistente bij het Rijkskrankzinnigengesticht 
te Woensel; 

De adjunct-commiezen bij het Hoofdbestuur 
der P osterijen en Telegrafie ; 

De vakwerklieden-voorman, stokers-voor
man en instrumentmakers 2e klasse bij het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

d. in de vij /de klasse : 
De opzichters bij den arbeid in de gevange

nissen en Rijkswerkinrichtingen (behalve die 
te Veenhuizen); ' 

De verplegenden beneden den rang van hoofd
verplegende, de· schrijvers, de ambtenaren op 
maandloon en het verder lager personeel bij 
's Rijks krankzinnigengestichten; 

De machinist biJ 's Rijks krankzinnigenge
sticht te Grave ; 

De schrijvers op jaarloon bij het Hoofdbe
stuur der Posterijen en Telegrafie. 

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

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van ]i'inanciën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 8 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT, betreffende Com
missiën van beoordeeling, bedoeld bij de 
Waardewet 1906 (Staatsblad n°. 216), 
houdende nadere bepalingen omtrent de 
heffing van invoerrecht naar de waarde der 
goederen. S. 265. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 6 Juni 1925, n°. 164 (Invoer
rechten); 

Gezien artikel 17 der Waardewet 1906 
(Staatsblad n°. 216), zooals die laatstelijk is 
gewijzigd bij artikel 34 der Tariefwet 1924 
(Staatsblad n°. 568), alsmede artikel 1 der wet 
van 22 Juni 1923 (Staatsblad n°. 277) : 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juni 1925, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 19 Juni 1925, n°. 223 
(Invoerrechten) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. In de tabel, opgenomen in artikel 2 

van Ons besluit van 20 November 1922 (Staats
blad n°. 603) vervallen in de kolommen onder 
de hoofden "Arrondissements-Rechtbanken, 
gevestigd in het ressort der Commissie" en 
,,Getal leden, door elke rechtbank te benoemen" 
de aanwijzingen "Zierikzee l " en "Heerenveen 
l " en wordt in laatstgenoemde kolom achter 
Middelburg en achter Leeuwarden gelezen 3 in 
plaats van 2. 

2. De leden der Commissiën van beoor
deeling voor Zeeland en voor Friesland, be
noemd door de Arrondissements-rechtbanken 
te Zierikzee en te Heerenveen, worden geacht te 
zijn benoemd door de Arrondissements-recht
banken respectievelijk te Middelburg en te 
Leeuwarden. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Ra.ad van 
State. 

Charnonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Mini ster van Financiën, 
H. COLIJN. 

( Uitgeg. 13 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT, houdende vast
stelling van regelen ten aanzien va.n de 
loonen van de werklieden bij 's Rijks Munt.. 
s. 266. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 9 Juni 1925, n° .. 131, Generale 
Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Gerekend met ingang van 1 Januari 1925 de 

volgende regelen vast te stellen ten aanzien 
van de loonen van de werklieden bij 's Rijks 
Munt. 

Art. 1. De werklieden van 's Rijks Munt, 
daarbij inbegrepen de voorlieden, de amanuensis, 
de graveurs, de vaklieden, de laborat,orium
bediende en de bedienden der afdeeling con
tröle, ontvangen, voor zoover zij 23 jaar of 
ouder zijn, een weekloon en periodieke ver
hoogingen als aangegeven in de onderstaande 
tabel, en wel overeenkomstig de groep, waarin 
ieder hunner volgens dit besluit is gerang
schikt. 

Het uurloon bedraagt l /48ste deel der in de 
tabel genoemde bedragen. 
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2. De voorlieden en de amanuensis worden 
gerangschikt in groep 6; de graveurs in groep 5; 
de vaklieden en de laboratoriumbediende in 
groep 4 ; de werklieden l ste klasse, de portier 
en de bedienden bij de afdeeling contröle in 
groep 3 : de werklieden 2de klasse in groep 2. 

3. De werklieden, die jonger zijn dan 23 jaar, 
worden in een der volgende 3 loongroepen 
gerangschikt. 

Leeftijd. 

14- iaar 
15 . 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

1 1. 
1 

/ Onge- \ 
!schoolden. 

3.36 
4.80 
7.20 
9.60 

12.-
14.40 
16.80 
19.20 
21.60 

GROEP: 

2. 3. 

Geoefen- 1 Geschool-
den. den. 

f 3.36 f 3.36 
5.76 5.76 
8.16 8.16 

11.04 11.04 
13.92 13.92 
16.80 17.28 
19.20 20.64 
21.60 24.-
24.- 26.40 

4. 1. Werklieden wier normale werktijd 
per week minder bedraagt dan 48 uur, of in 
continu-arbeid minder dan 45 uur, ontvangen 
een evenredig lagere bezoldiging. 

2. Het vorige lid is niet van toepassing op 
den portier en op hen, die wachtdiensten ver
richten. 

5. Een periodieke loonsverhooging of eene 
loonsverhooging wegens het bereiken van een 
hoogeren leeftijd gaat in op den eersten dag der 
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week, waarin de belanghebbende recht op het 
verhoogde loon heeft. 

6. De aanwijzing van hen, die tot de vak
lieden behooren, en de indeeling der jeugdige 
werkl!eden in de voor hen geldende loongroepen, 
geschieden door den Muntmeester. 

7. 1. Voor het genot van woning wordt op 
het normale loon van den inwonenden ama
nuensis en van den inwonenden portier een 
aftrek toegepast van 10 ten honderd. Indien 
de belanghebbende aantoont, dat de huurwaarde 
zijner woning, bepaald naar artikel 10 der Wet 
op de Personeele Belasting 1896, minder be
draagt dan de aftrek, wordt deze op het bedracr 
van rlie huurwaarde ge~teld, met dien verstande~ 
dat de aftrek voo1 inwoning nimmer daalt 
beneden een bedrag1 overeenkomend met 7 ten 
honderd van de bezoldiging. 

2. Voor het genot van vuur en licht 'rrdt 
een aftrek •,oegepast van 3 ten honderd ; oor 
het genot van vuur geldt een aftrek van ten 
honderd van de bezoldi~ing en voor het genot 
van ovrr eene leiding geleverd water van l ten 
honderd va.n den ter zake van het genot van 
woning toegepasten aftrek. 

3. Voor de clienstkleeding van den po tier, 
die hem van Rijkswege wordt verstrekt, e die 
bestaat uit jas, pantalon en pet, wordt {ge
trokken een bedrag van f 40 per jaar. 

8. Aan werklieden, die gedeeltelijk met de 
gewone werkzaamheden, gedeeltelijk met waak
cliensten zijn belast, wordt een loon toegekend, 
dat voor l'en nachtwacht f 1.80, voor een avond
en Zondagwacht f 1.35 per week meer bedraagt, 
dan het loon vastgesteld voor de groep, waartoe 
deze werklieden behooren. 

9. Een werkman, wien wordt opgedragen 
werkzaamheden te . verrichten, die, naar het 
oordeel van den Muntmeester, tot de werk
zaamheden van een hoogere groep behooren, 
geniet over den tijd dier werkzaamheden het 
loon van de loongroep, volgende op die, waarin 
hij zelf is gerangschikt, mits deze werkzaam
heden onafgebroken langer dan één dag duren. 

Hl. 1. Wanneer er op grond van meer dan 
gewone ijver en geschiktheid, aanleiding is aan 
een werkman een hooger Joon toe te kennen, 
dan hem krachtens de vorige artikelen toe
komt, bedraagt deze verhooging, door den 
Muntmeester toe te kennen,' ten hoogste 5 cents 
per uur. 

2. Indien een werkman van buitengewone 
geschiktheid voor zijn werk blijk geeft, kan hem 
in een zeer bijzonder geval door den Munt
meester eene extra of binnentijdsche periodieke 
verhooging worden toegekend. 

11. Wanneer het noodzakelijk is, dat de 
werkzaamheden in één of meer afdeelingen, 
in twee of drie ploegen plaats hebben, met 
behoud van den normalen arbeid~duur per dag, 
dan wordt aan hen, die daaraan dPel nemen, eene 
verhooging van het uurloon van ten hoogste 
20 cents toegekend, voor de uren tusschen 6 uur 
des namiddags en 6 uur des voormiddags ge
durende welke door hen gewerkt wordt. 

12. Voor overwerk, dat een werkman op 
eene door of namens den Muntmeester ver
strekte lastgeving in tijdloon heeft verricht, 
wordt hem toegekend zijn tijdloon, berekend 
over don duur van het overwerk, doch met eene 
verhooging van 50 pct. voor zoover het over
werk tusschen 10 uur des namiddags en midder-

nacht, van 100 pct. voor zoover het tusschen 
middernacht en 5 uur des voormiddags en van 
25 pct. voor zoover het op andere uren plaats 
had. 

Bijzondere artikelen. 
13. Boven en behalve het loon, naar de 

regelen van dit Besluit toe te kennen, genieten 
de werklieden, bij wijze van tijdelüke toelage, 
voor hunne wettige of wettelijk e rkende, zoo
mede voor de uit een vroeger huwelijk van hun 
echtgenoot gesproten kinderen beneden den 
leeftijd van 18 jaar, die zij op den l sten Januari 
van het jaar bezitten, een kindertoelage tot een 
bedrag van 3 ten honderd van de bezoldiging, 
met een minimum van f 1 per week en per kind. 

De verdere voorwaarden, geoteld voor eene 
toelage voor ambtenaren in artikel 21 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerl ij ke R ijksambte-. 
naren 1925 (Staatsblad n°. 476), zooals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 27 December 1924 (Staatsblad n°. 584), 
vinden ten deze overeenkomstige toepassing. 

14. Ons Be, luit van 7 Juli 1920 (Staatsblad 
n°. 353), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 5 December 1923 (Staatsblad n°. 539) wordt 
ingetrokken. 

Overgangsbepaling. 
Aan een werkman, die op 31 December 1924 

in dienst was, wordt van 1 Januari 1925 af een 
wekelijksche loontoeslag toegekend, ten bedrage 
van het verschil van het weekloon op 31 De
cember 1924 genoten, en het weekloon, zooals 
dit zou zijn, indien de onder art. 1 en 3 van dit 
besluit opgenomen tabellen van weekloonen 
op laatstbedoelden datum van kracht waren. 

De in het vorige lid bedoelde loontoeslag ver
valt bij de toekenning van een weekloons
verhooging gelijk aan of grooter dan dien toeslag. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Chamonix, den 23sten Jnni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H . COLIJN. 
(Uit.ge,g. 8 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT, houdende nadere 
bepalingen omtrent uitvoer van bier met 
afschrijving van accijns. S. 267. 

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

Financiën van den 23sten Mei 1925, n°. 191, 
Accijnzen; 

Gelet op artikel 36 der Bierwet 1917 (Staats
blad n°. 190) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juni 1925, n°. 51) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 13 Juni 1925, n°. 88; 

Hebben goedgevonden en verstaan te bepalen: 
Art. 1. Het laatste lid van artikel 3 van 

Ons besluit van 6 Februari 1917 (Staatsblad 
n°. 208) wordt vervangen door het navolgende : 

Het verschil tusschen deze laat, te dichtheid 
en die van zuiver water bij dezelfde temperatuur, 
uitgedrukt in ~raden en tienden van graden als 
bedoeld zijn m artikel 1 der Bierwet 1917 
(Staatsblad n°. 190) en vermenigvuldigd met 
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100/95 van de in hectoliters en liters uitgedrukte 
hoeveelheid van het ten uitvoer aangegeven 
bier, waarvan het onderzochte monster af
komstig is, levert na verwaarloozing van onder
deelen, kleiner dan tienden van hectolitcr
graden, het in den aanvang dezer bedoelde 
aantal hectolitergraden op. 

Indien de bierbrouwer ten genoegen van den 
inspecteur der accijnzen binnen wiens ambts
gebied de brouwerij is gelegen, aantoont dat bier 
hetwelk in flesschen wordt uitgevoerd, vooraf 
i gepasteuriseerd, wordt de in het vorig lid 
bedoelde vermenigvuldigingsfactor vervangen 
door 100/90. 

2. Dit besluit is van toepassing op alle 
partijen bier ten uitvoer aangegeven na den 
lsten Juli 1925. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoerino- van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister i-an Financiën, H . COLIJN. 
(Uitgeg. 6 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT ter uitvoering van 
artikelen der Kieswet, der Provinciale wet 
en der Gemeentewet. S. 268. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 3 Juni 
1925, n°. 4544, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juni 1925, n°. 14): 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
van 16 Juni 1925, n°. 4923, afd. B. B.; 

Gezien de Kieswet., de Provinciale Wet en de 
Gemeentewet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen~ 
I. In art. 21 van Ons besluit van 12 De

cember 1917 (Staatsblad n°. 692), sedert ge
wijzigd, wqrdt achter het woord : ,,processen
,,erbaal" ingevoegd: ,,en besluiten". 

II. In model XI, vastgesteld bij Ons besluit 
van 27 April 1922 (Staatsblad n°. 230), wordt 
onder het hoofd: ,,Verdeeling der plaatsen over 
de lijstengroepen, stellen gelijkluidende lijsten 
en op zich zelve staande lijsten" inplaats van 
de laatste vier volzinnen, gelezen : 

,, (In te vullen, wanneer art. 100, derde lid, 
der Kieswet, geen toepassing vindt). 

Derhalve zijn toegekend .. _ .. plaatsen, ter
wijl te vervullen zijn ..... plaatsen, zoodat 
nog te vervullen blijven . . . . . plaatsen. 

Overeenkomstig art. 100, tweede lid, eersten 
volzin, der Kieswet wordt van de nog te ver
vullen plaatsen achtereenvolgens eene toe
gekend aan: 

L\jsten~roep. 
Stel gelijkluidende lijsten. 

Op zich zelve staande lijst. 

---'---'---1 -
Overschot. 

Na toepassing van art. 100, eerste lid en 
tweede lid, eersten volzin, zijn vervuld .... . 
plaatsen, zoodat nog te vervullPn blijven .... . 
plaatsen. 

Overeenkomstig art. 100, tweede lid, derden 
volzin, der Kieswet wordt van deze plaatsen 
achtereenvolgens eene toegekend aan : 
===================, 

Lijstengroep. 1 Gemiddeld aanta 
Stel gelijkluidende lijsten. stemmen per 
Op zich zelve staande lijst. toegekende plaats 

1 

(Indien de laatste volzin van art. 100, 
tweede lid, der Kieswet toepassing vindt, wordt 
dat hier vermeld) . 

(In te vullen wann~er art. 100, derde lid der 
Kieswet toepassing vindt). 

Derhalve zijn toe$ekend .. ... plaatsen. ter
wijl te vervullen zijn . . . . . plaatsen, zoodat 
nog te vervullen blijven ...... plaatsen. 

Overeenkomstig art. 100, derde lid, der 
Kieswet wordt van die plaatsen achtereen
volgens eene toegekend aan : 

Lijstengroep. 1 Gemiddeld aanta l 
Stel gelijkluidende lijsten. stemmen per 
Op zich zelve staande lijst. toegekende plaats 

1 

(Indien de laatste volzin van art. 100, derde 
lid, der Kieswet toepassing vindt, wordt dit 
hier vermeld). 

(Indien aan een lijstengroep, aan een stel 
gelijkluidende, niet van eene groep deel uit
makende lijsten, of aan eene op zich zelve 
staande lijst een of meer plaatsen zouden moe
ten worden toegekend boven het aantal der 
candidaten, vindt toepassin~ plaats van art. 
102 der Kieswet en wordt dit hier vermeld)." 

III. Voor de ingevolge de artikelen 130, 
137 en 141 der Kieswet, de artikelen lla, llb 
en 70d der Provinciale Wet en de artikelen 16a, 
18a en 38b der Gemeentewet, op te maken 
besluiten worden vastgesteld de bij dit besluit 
gevoegde modellen genummerd XV, XVII en 
XVIII, ter vervangjng van de modellen onder 
dezelfde nummers vastgesteld bij Ons besluit 
van 27 April 1922 (Staatsblad n°. 230). 

IV. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaats~. 

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

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, • 

ÜH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
( Uitgeg. 29 Juni 1925.) 
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MODEL XV. (Artikel 130 der Kieswet, lla 
der Provinciale Wet, 16a der Gemeentewet). 

Besluit van den Voorzitter van het Centraal 
Stembureau 1, bedoeld in artikel 130 der Kies
wet (artikel lla der Provinciale Wet, 16a der 
Gemeentewet) ter benoeming van een lid van 
. ..... . .. . .. noodzakelijk geworden door het 
niet aannemen van zijne (hare ) b,moeming 
door . . ...... .... (naam en voorletters of 
voornamen) . ...... . .... (woonplaats). 

De Voorzitter van het Centraal Stembureau; 
Gezien de bij hem ingekomen mededeeling 

van ........... . , waarin deze kennis geeft 
de benoeming tot lid van . . . . . . . . . . . . niet 
aan te nemen ; (Indien binnen den daarvoor 
bepaalden termijn geen kennisgeving van een 
benoemde is ingekomen ten gevolge waarvan 
hij (zij) geacht wordt zijne (hare) benoeming 
niet aan te nemen, dit feit te vermelden). 

Overwegende : 
dat blijkens het proces-verbaal van de zitting 

van het Centraal Stembureau van ..... ..... , 
was gekozen op lijst N° . . . . . in kieskring 2 

. . . . . . . . . . . . ( op het stel gelijkluidende 
lijsten ......... . .. ) ; 

dat (hier te vermelden het geval, dat van 
een of meer op de lijst (gelijkluidende lijsten) 
voorkomende candidaten is ingekomen de 
schriftelijke mededeeling, bedoeld in artikel 130, 
.eerste lid, laatsten zin, der Kieswet) en dat 
blijkens de in de artikelen 104 en 105 der 
Kieqwet geregelde volgorde, !lp die lijst, (gelijk
luidende lijsten), voor benoeming in aanmerking 
komt : ... . ...... . . (naam en voorlett.ers of 
voornamen) ........... . (woonplaats) . 

(Zoo de naam van een candidaat, omdat 
hij (zij) overleden of reeds lid is van het college 
waarin de plaats te vervullen is, buiten rekening 
wordt gelaten, hiervan melding te maken en 
te constateeren, dat de voor benoeming in 
.aanmerking komende uit dien hoofde volgens 
.de voorgeschreven volgorde moet worden 
benoemd). 

(Indien het geval zich voordoet, bedoeld in 
.artikel 142 der Kieswet, 70b der Provinciale 
Wet of 38c der Gemeentewet, hiervan melding 
te maken en de daardoor noodige wijziging in 
het besluit aan te brengen); 

verklaart mitsdien .......... .. . . .... . 
benoemd tot lid van ........... . . ..... . . 

Gedaan te ....... . .... , den ........ .. . 
voorzitter. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 268). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
CH. RuYS DE BEERENBROUCK. 

1 Zie artikel 8, tweede lid, van het Konin]i:
lijk besluit van 12 December 1917 (Staatsblad 
no. 692), sedert gewijzigd. . 

2 In te vullen het nummer van den kieskring 
en voor de verkiezingen van de leden van de 
Tweede Ka.mer en van de Provinciale Staten 
bovendien den naam der gemeante waar het 
hoofdstembureau gevestigd is. 

MODEL XVII. (Artikel 137 der Kieswet, 70d 
der Provinciale Wet en 38b der Gemeentewet). 

Besluit van den Voorzitter van h3t Cent.raai 
Stembureau 1 bedoeld in artikel 137 der Kieswet 
(artikel 70d der Provinciale Wet, 38b der 
Gemeentewet), ter benoeming van een lid van 
. . . . . . . . . . . . noodzakelijk geworden door 
. . . . . . . . . . . . tot niet toelating a ls lid van 
. . . . . . . . . . . . (naam en voorletters of voor-
na men) ...... . ........ (woonplaats), op 
grond dat hij (zij) niet voldoet aan de ver
eischten, voor het lidmaat8chap gesteld. 

De Voorzitter van het Centraal Stem bureau ; 1 

Gezien het bij hem ingekomen schrijven van 
den griffier van .......... . . , waarin deze 
keun.is geeft dat de ....... . .... in ....... . 
vergadering van . . . . . . . . . . . . besloten heeft 
(hebben) .. .......... niet t,oe te laten als 
lid, op grond dat hij (zij) niet voldoet aan de 
vereischten voor het lidmaatschap. 

(IndiPn het betreft de verkiezing van de 
leden van den gemeenteraad, treedt voor "het 
ingekomen schrijven van den "griffier" in de 
plaats: ,,de mededeeling van de einduitspraak") . 

Overwegende dat 

(voorts gelijk aan model XV). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 268) . 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 

MODEL XVIII. (Artikel 141 der Kieswet, llb 
der Provinciale Wet, 18a der Gemeentewet). 

Besluit van den Voorzitter van het Centraal 
Stembureau 1 bedoeld in artikel 141 der Kieswet 
(artikel llb der Provinciale Wet, 18a der 
Gemeentewet) ter benoeming van een lid van 
. . . . . . . . . . . . noodzakelijk geworden door 
het openvallen van een plaats in .......... . 

De Voorzitter van het Centraal Stembureau ;1 

Gezien het aan hem gericht schrijven van 
........ ... . , waarin deze mededeelt (mede-

deelen) dat door ..... . ..... . opengevallen 
is een plaats in ..... .. ..... ; 

(Indien het betreft de verkiezing van een lid 
van den gemeenteraad, treedt voor het inge
komen schrijven in de plaats de overweging, 
dat ter kennis van den voorzitter is gekomen, 
dat de plaats van . . . . . . . . . . . . is open
gevallen). 

Overwegende dat 

(voor·ts gelijk aan model XV). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 268). 

De 
Mij bekend, 

Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK 

1 Zie art. 8, tweede lid, van het Koninklijk 
besluit van 12 December 1917 (Staatsblad n°. 
692), sedert gewijzigd. 
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23 J_uni 1925. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het tusschen 
Nederland en de andere in de Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart vertegen
woordigde Staten gesloten verdrag van 
14 December 1922, met daarbij behoorend 
aanvullend protocol van 22 December 1923 
(Staatsblad 1924 n°. 528), ~trekkende tot 
vervanging van de artikelen 15 tot en 
met 21 der Rijnvaartakte van 1 , October 
1868 (Staatsblad 1869, n°. 75) en van het 
verdrag van 4 Juni 1898 (Staatsblad 1899 
n°. 277). S. 269. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 2lsten November 1924 

(Staatsblad n°. 528), houdende goedkeuring van 
het veedrag van 14 December 1922 met daarbij 
behoorend aanvullend protocol van 22 Decem
ber 1923, gesloten tnsschen Nederland en de 
andere in de Centrale Commissie voor de Rijn
vaart vertegenwoordigde Staten, en strekkende 
tot vervanging van de artikelen 15 tot en met 21 
der Rijnvaartakte van 17 October 1868 (Staats
blad 18fi9, n°. 75) en van het verdrag van 4 Juni 
1898 (Staatsblad 1899, n°. 277) ; 

Overwegende, dat eerstgenoemd verdrag met 
protocol. waarvan een afdruk en een vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd, door de betrokk~n 
Staten is bekrachtigd-en dat de akten van be
krachtiging te Straatsburg zijn nedergelegd in 
de archieven van de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart, en wel door België op 19 Mei 1924, 
door Ji'ranlcrijlc op 28 Mei 1924, door Zwitserland 
op 4 October 1924, door Nederland op 1 De
cember 1924, door Italië op 15 December 1924, 
door Duitschlund op 27 April 1925 en door Groot
Briuanni~ op 8 Juni 1925; 

Overwegende, dat genoemd verdrag van 
14 December 1922, overeenkomstig art. 7, als
mede het aanvullend protocol van 22 December 
1923, in werking zullen treden 30 dagen na de 
dagteekening van de sluiting van het proces
verbaal der nederlegging van de akten van be
krachtiging, derhalve op 8 Juli 1925; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den Uden Juni 1925, 
Directie van het Protocol, n°. 16462; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag met aanvullend pro

tocol te doen bekendmaken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, ,Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
. WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 
(Uif{Jeg. 6 Juli 1925.) 

VERTALINGEN. 

PROTOKOL 43. 
Straatsburg, 14 December 1922, 

l\fot het doel in de bepalingen van de herziene 
Rijnvaartakte van 17 October 1868, die be-

1 Zie voor de Fransche tekst de Wet van 
21 November 1924, S. 528. 

1925 

trekking hebben op de regeling voor de pa
tenten van Rijnschippers, en in het verdrag 
van 4 Juni 1898, de wijzigingen àan te brengen 
noodig geacht om deze regeling in overeenstem
ming te brengen met de tegenwoordige be
hoeften, heeft de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart, bestaande uit: 

de heeren CHARGUÉRAUD, Voorzitter 
Duitsche Staten : SEELIGER 

België: 

Frankrijk: 

Groot Brittannië : 
Italië: 
Nederland: 

Zwitserland : 

PETERS 
Fucns 
Koen 
R oYERS 
BRUNET 
MAmEU 
SILV AIN DREYFUS 
FlWllIAGEOT 
BERNINGER 
BALDWIN 
SINIGALIA 
VAN EYSINGA 
KRöLLER 
JOLLES 
HEROLD 
VALLOTTON 
HOSTIE, Secretaris

Generaal. 
zonder te willen vooruitloopen op de toe

passing en de uitlegging van artikel 356 van het 
Verdrag van Versailles, van 28 Juni 1919, het 
navolgende besluit genomen : 

VERDRAG 

betreffende de regeling der patenten voor Rijn
schippers, ter vervanging van de artikelen 15 
tot en met 21 van de Akte van 17 October 1868 
en van het Verdrag van 4 Juni f898. 

Art. 1. Het recht om een vaartuig te be
sturen op den Rijn boven de brug van Duis
burg-Hochfeld komt slechts toe aan hem, die in 
het bezit is van een Rijnschipperspatent, ver
leend door de bevoegde autoriteit van een der 
verdragsluitende Staten. 

Deze bepaling geldt niet voor bestuurders 
van vaartuigen roetende minder dan 15 ton, 
voor zoover zij niet zijn sleepbooten. 

2. Het patent wordt verleend voor den 
geheelen Rijn of voor bepaalde gedeelten. 

Het vermeldt de gedeelten van den waterweg, 
waarvoor het geldt en de soorten van vaartuigen, 
welke de bezitter bevoegd is te besturen. Het 
geeft het iecht elk vaartuig van de in het patent 
genoemde soorten te besturen onver chillig 
tot welken Staat het behoort. 

3. De voorwaarden waaronder de auto
riteiten, _bedoelq. in artikel 1, gehouden zijn 
een sch1pperspatent te verleenen, worden 
omschreven in een reglement in gemeen over
leg vastgesteld. 

4. De bezitter van een patent, die, op welke 
wijze ook, een aan hem verleend patent laat 
komen in handen van een persoon, die een zoo
danig stuk niet bezit, met het oogmerk dien 
in de gelegenheid te stellen krachtens dit patent 
de scheepvaart op den Rijn uit te oefenen, zal, 
naar mate van de omstandigheden, worden 
gestraft met tijdelijke of definitieve intrekking 
van dit stuk. 

Elk persoon, die, niet voorzien van een aan 
hem verleend patent, de scheepvaart op den 
Rijn uitoefent en zich daarbij bedient van een 
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aan een ander persoon verleend patent, zal 
gedurende een termijn, naar mate van de om
standigheden te bepalen, van het verkrijgen 
van een schipperspatent zijn uitgesloten. 

5. Het patent zal door den Staat, die het 
heeft verleend, worden ingetrokken ten aanzien 
van den bezitter, die blijk heeft gegeven van 
een onbekwaamheid, welke ee11 gevaar oplevert 
voor de scheepvaart , of die is vèroordeeld . hetz ij 
wegens herhaalde douane-overtredingen, hetzij 
wegens ernstige vergrijpen ten opzichte van 
den eigendom. De intrekking van het patent 
kan geschieden bij wijze van tijdelijk.en maat
regel. Zij wordt ter kennis gebracht van de 
andere autoriteiten, welke tot het verleenen 
der patenten bevoegd zijn. ' 

6. Vanaf het oogenblik waarop dit Verdrag 
in werking treedt, zullen de artikelen 15 tot en 
met 21 van de herziene Rijnvaarta kte van 17 
October 1868 en het Verdrag van 4 Juni i 898 
vervallen zijn. 

7. Dit Verdrag zal zoo spoedig mogelijk 
worden geratificeerd. 

Het zal in werking treden dertig dagen 
na de dagteekening van de sluiting van het 
p roces-verbaal der nederlegging van de rat i
ficaties. 

H et onderhavige protokol wordt voorloopig 
opengehouden. 

(geteekend :) CHARGUÉRAUD 
SEELIGER 
PETERS 
Fucas 
ROYERS 
BRUNET 
MA.JnEU 
SILVAIN DREYFUS 
FROMAGEOT 
BEfu'!INGER 
BALDWIN 
SINTGALIA 
VAN EYSINGA 
KRöLLER 
JOLLES 
HEROLD 
VALLOTTON 
HOSTIE 

PROTOKOL 22 
zijnde een aanvullend protokol op '(>Totokol 43 

van 14 De,cember 1922. 
Straatsburg, 22 December 1923. 

De ondergeteekenden, leden der Commissie, 
zijn overeengekomen te verklaren, dat de be
pa.lingen voorkomende in het Verdrag van 14 De
cember 1922 met de interpretatieve verkla
ringen opgenomen in Protokol N°. 27 van de 
eerste zitting van 1923, 1 voorloopig toegepast 

1 Uitt reksel u it de Resolutie van Protokol 
27-1 -1923. 

"H et is wel te verstaan, dat wat betreft de 
patenten, de qualificatie "lid van de bemanning 
(scheepsjongen uitgesloten)" (Protokol 44, 
art. 1) slechts toepasselijk is op hen, die in het 
bezit zijn van een certificaat van nautische 
bekwaamheid en geschiktheid tot bevelvoering 
en op de varensgezellen, die gedurende minstens 
twee jaar gevaren hebben op zee of op een 
rivier en dat de uitdrukking "den geheelen Rijn" 

zullen worden tot de algemeene herziening van 
het Verdrag van Mannheim van 17 October 1868 
en dat op zijn laatst na bet verstrijken van een 
termijn van twee jaar na het in werking stellen 
van het onderhavige Verdrag. deze bepalingen 
aan een hernieuwd onderzoek zullen worden 
onderworpen, aan de hand van de ondervinding, 
die ter zake gedurende dien tijd is opgedaan. 
In den t usschent ijd zullen de R ijnvaart Com
missarissen der verdragsluitende Regeeringen 
aan de Commissie alle ter zake dienstige inlich 
t ingen verschaffen nopens de toepassing van 
genoemde bepalingen en de gevolgen. welke die 
toepassing heeft gehad voor de Rijnvaart. 

Voorts is het wel te verstaan dat, in af
wijking van de bepaling van art. 1 van het 
Verdrag, gedurende bovengenoemden termijn, 
de onderhavige bepalinge.n toepasselij k zullen 
zijn boven het Spijkschc Veer en niet alleen 
boven de brug van Duisburg-Hochfeld. 

Zoolang de afwijking, welke is vastgelegd 
in de vorige alinea, gehandhaafd wordt, zal de 
inhoudsspecificatie, opgesomd in art. 1 van het 
Reglement van 14 December 1922, geen toe
passing vinden. 

Het · onderhavige protokol zal beschouwd 
worden als integreerend deel van de overeen
komst van 14 December 1922. 

(geteekend :) JEAN GouT 
8EELIGER 
PETERS 
Fucas 
WAND 
SEGERS 
BRUNET 
l\fAHIEU 
8ILVAIN DREYFUS 
FROMAGEOT 
BERNINGER 
BALDWIN 
ROSSETTI 
SINIGALIA 
VAN EYSINGA 
KRöLLER 
JOLLES 
HER0LD 
'vALLOTTON 
HOSTIE. 

23 Juni 1925. BESLUIT, bepalende de· bekend
makiug in het Staatsblad van het verdrag 
met bijbehoorend protocol ter vereenvou
diging van douaneformaliteiten van 3 o
vember 1923 (Staatsblad 1925, n°. 118). 
s. 270. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 26sten Maart 1925 

(Staatsblad n°. 118), houdende goedkeuring van 
het verdrag met bijbehoorend protocol ter ver
eenvoudiging van douanefo1maliteiten, van 

in art. 2 van Protokol 43 slechts toepasselijk is 
op het riviergedeelte, bedoeld in art. 1. 

De Commissie is van oordeel, dat de qua
lificatie "chaland" in art. 1 van Protokol 44 
betrekking moet hebben op alle vaartuigen, 
die niet voorzien zijn van mechanische 
middelen van voortbeweging en behoudt zich 
het recht voor bij voorkomende gelegenheid 
tot herstel van deze materieele onjuistheid over 
te gaan." 
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welk verdrag en protocol een afdrnk, benevens 
een ve1taling, bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat genoemd verdrag en pro
tocol dooi Ons zijn bekrachtigd en dat Onze 
akte van bekrachtiging op 30 Mei 1925 te 
Genève is nedergelegd in de archieven van den 
Volkenbond; 

Overwegende, dat het verdrag, overeenkom
stig art. 26, voor Neilerland, Nederlandsch-Indië, 
Sur;na,ne en Curaçao in werking zal treden op 
den 90sten dag na de nederlegging van Onze 
akte van bekrachtiging, dus op 28 Augustus 
1925; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 11 Juni 1925, 
Directie van het Protocol, n°. lp927 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag en protocol te doen 

bekendmaken door de plaatsing van dit Besluit 
in het Staatsblad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem aangaat, belast met- de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlnndsche Ztiken, 
VAN KARNEBEEK. 

VERTALING. 
( Uitgeg. h ! Juli 1925.) 

INTERNATIONAAL VERDRAG VOOR DE 
VEREENVOUDIGING VAN DOUANE-FOR

MALITEITEN. 
Wenschende de toepassing te verzekeren van 

het beginsel van de rechtvaardige behandeling 
van den handel, zooals dat is neergelegd in 
artikel 23 van het Volkenbondverdrag; 

Overtuigd, dat bevrijding van den inter
nationalen handel van den last van onnoodige, 
overdreven of willekeurige douane- of dergelijke 
formaliteiten een belangrijke ~tap naar de 
bereiking van dit doel zou beteekenen ; 

Overwegende, dat de beste wijze om het 
voorgestelde doel te bereiken is een internatio
nale overeenkomst tot stand te brengen, ge
grond op een rechtvaardige wederkeerigheid ; 

Hebben besloten te dien einde een Verdrag 
te sluiten; 

Weshalve de H ooge Verdragsluitende Par
tijen als haar Gevolmachtigden hebben be
noemd: 

die, na mededeeling van hunne volmachten, 
welke in goede orde zijn bevonden, het volgende 
zijn overeengekomen : 

Art. 1. Teneinde onderling het beginsel en 
de bepalingen van artikel 23 van het Volken
bondverdrag, voorzoover betreft de recht
vaardige behandeling van den handel, toe te 
passen , verbinden de Verdragstaten zich hun 
handelsbetrekkingen niet te belemmeren door 
overdreven, onnoodige of willekeurige douane
of dergelijke formaliteiten. 

Te dien einde verbinden de Verdragstaten 
zich, door alle gepaste wetgevende of admi
nistratieve maatregelen de herziening te bevor
deren van de bepalingen, neergelegd in hun 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
de wet van 26 Maart 1925, S. 118. 

wetten of reglementen of in de voorschriften en 
instructies van hun administratieve autoriteiten, 
voor zoover betreft de douane- en dergelijke 
formaliteiten, teneinde deze te vereenvoudigen 
en van tijd tot tijd aan te passen aan de behoef
ten van de handelsbetrekkingen met het 
buitenland en daarbij iedere belemmering te 
vermijden, die niet noodzakelijk zou zijn voor 
de bescherming van de wezenlijke belangen 
van het land. 

Art. 2. De Verdragstaten verbinden zich 
het beginsel van de rechtvaardige behandeling 
nauwlettend in acht te nemen, t en aanzien 
van douane- of dergelij lre voorschriften of 
behandeling, formaliteiten t er zake van het 
afgeven van consenten, wijze van verificatie of 
onderzoek of alle andere onderwerpen, bedoeld 
in dit Verdrag; en overeenkomstig dit beginsel 
komen zij overeen zich te dezer zake te ont
houden van iedere onrechtvaardige achter
stelling, die gericht zou zijn tegen den handel 
van eenigen Verdragstaat. 

Het hierboven bedoeld beginsel blijft van 
toepassing zelfs in de gevallen, waarin zekere 
Verdragstaten, overeenkom tig hun wetgeving 
of hun handelsovereenkomsten, elkander nog 
grootere faciliteiten zouden toekennen dan die, 
welke voortvloeien uit dit Verdrag. 

Art. 3. Op grond van de ernstige belem
meringen, die verboden en beperkingen van 
invoer of van uitvoer aan den internationalen 
handel in den weg leggen, verbinden de Ver
dragstaten zich om, zoodra de omstandigheden 
hun dit mogelijk zullen maken, alle maatregelen 
te nemen en toe te passen, die geschikt zullen 
zijn om zoodanige verboden en beperkingen tot 
een minimum terug te brengen en in ieder geval 
om inzake consenten, die in afwijking van de 
invoer- of uitvoerverboden worden uitgereikt, 
alle noodige maatregelen te nemen : 

a. opdat dé voorwaarden, waaraan voldaan, 
en de formaliteiten, welke vervuld moeten 
worden om deze consenten te verkrijgen, on
middellijk in zoo duidelijken en zoo nauw
keurigen vorm als mogelijk is ter kennis van 
het publiek wo1den gebracht; 

b. opdat de wijze van afgifte van deze 
stukken zoo eenvoudig mogelijk zij en zoo 
weinig mogelijk onderhevig aan wijziging ; 

c. opdat het onderzoek van de aanvragen 
en de afgifte van de consenten aan de belang
hebbenden met den grootst mogelijken spoed 
worde verricht ; 

d. opdat het stelsel van afgifte van con
senten zoodanig worde ingericht, dat een handel 
in dergelijke documenten worde voorkomen. 
Te dien einde zullen de consenten, wanneer zij 
worden afgegeven aan personen, den naam 
moeten vermelden van den houder en niet 
door een ander mogen worden gebruikt ; 

e. opdat, ingeval van het vaststellen van 
contingenten, de formaliteiten, die opgelegd 
worden door het land van invoer, niet zoodanig 
zijn, dat zij een rechtvaardige toebedeeling van 
de hoeveellieid goederen, waarvan de invoer 
wordt toegestaan, beletten. 

Art. 4. De Verdragstaten zullen onverwijld 
alle reglementen betreffende douane- en der
gelijke formaliteiten, evenals alle wijzigingen, 
die hierio worden aangebracht, voorzoover 
deze tot dusverre niet zouden zijn bekend 
gemaakt, op zoodanige wijre publiceeren, dat 
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de betrokken personen hiervan kennis kunnen 
nemen, en aldus de nadeelen vermijden, die 
zouden kunnen voortv.loeien uit de toepassing 
van douane-formaliteiten, die zij niet kennen. 

De Verdragstate.:.. vei·binden zich, geen 
enkelen maatregel betreffende de douaneregeling 
in werking te doen treden, die niet van te voren 
ter kennis van het publiek zal zijn gebracht, 
hetzij door middel van publicatie in het Staats
blad van het land, of door eenig ander geschikt 
officieel of particulie!' middel van publiciteit. 

Dezelfde verplichting tot voorafgaande be
kendmaking is van toepassing op alles wat 
b, treft de tarieven, evenals de verboden en 
beperkingen van invoer of van uitvoer. 

Intusschen zullen in gevallen van zoo bij
zonderen aard, dat voorafgaande bekend
making nadeel zou kunnen toebren<1en aan de 
wezenlij ke belangen van het land, de 'bepalingen 
van lid 2 en 3 van dit artikel haar verplichtend 
karakter verliezen. In zoodanige gevallen zal 
echter de bekendmaking zocveel mogelijk 
moeten samenvallen met het in werking treden 
van den genomen maatregel. 

Art. 5. Iedere Verdragstaat, d ie door ach
tereenvolgende toevoegingen of veranderingen 
zijn douane-tarief voor een belangüjk aantal 
artikelen zal hebben gewijzigd, zal hiervan aan 
het publiek een duidelijk overzicht moeten 
geven door in een gemakkelijk toegankelijken 
vorm alle rechten, welke van toepassing zijn 
tengevolge van het geheel der geldende bepa
lingen , te publ iceeren. 

Te dien einde zullen alle rechten, welke 
geheven worden door de douane-autoriteiten 
op grond van den invoer of van den uitvoer 
van goederen, op een stelselma~)$e wijze moeten 
worden aangeduid, onverschiJJig of daarbij 
sprake is van à.uuanerechten, bijkomende 
onkosten, heffingen op verbruik, op vervoer, 
kosten van behandeling van goederen of derge
lijke kosten, en in het algemeen heffingen van 
welken aard ook, met dien verstande, dat de 
hierboven bedoelde verplichting beperkt is tot 
de rechten en kosten , die voor rekening van 
den Staat en op grond van de vrijmaking van 
de ingevoerde of uitgevoerde goederen worden 
geheven. 

Terwijl de heffingen, waaraan de goederen 
onderworpen zijn, aldus duidelijk worden aan
gegeven. zal men voorzoover betreft de heffingen 
op het verbn1ik en andere heffingen, die voor 
reken ing van den Staat op grond van de vrij
making van goederen worden geheven, duidelijk 
moeten aangeven of de buitenlandsche goederen 
onderhevig zijn aan een bijzondere belasting, 
voortvloeiende uit het feit, dat bjj wijze van 
uitzondering deze belast ing in het geheel niet 
of slechts gedeeltelijk kan worden geheven van 
de goederen van het land van invoer. 

De Verdragstaten verbinden zich de noodise 
maatregelen te nemen om de kooplieden m 
staat te stellen zich officieele inlichtingen te 
verschaffen omtrent de douane-tarieven, en 
met name omtrent het bedrag der rechten, die 
ten opzichte van een bepaalde koopwaar wor
den geheven. 

Art. 6. Ten einde de Verdragstaten en hun 
onderdanen in staat te stellen zoo spoedig 
mogelijk kennis te nemen van alle in de arti
kelen 4 en 5 bedoelde maatregelen, die van 
belang zijn voor hun handel, verbindt iedere 

Verdragstaat zich aan den diplomatieken 
vertegenwoordiger van ieder van de andere 
Staten of aan iederen anderen vertegenwoor
diger, die voor dit doel wordt aangewezen en 
op zijn grondgebied verblijf houdt, alle publi
caties te doen toekomen, die overeenkomstig 
de genoemde artikelen worden uitgegeven, met 
dien verstande, dat deze mededeeling moet 
geschieden terstond bij de bekendmaking, en 
in twee exemplaren. Bij gebreke van een 
diplomatiek of ander vertegenwoordiger zal de 
mededeeling aan den betrokken Staat gescl::.'e
den op de wijze, die deze voor dit doel zal 
aangeven. 

Iedere Verdragstaat verbindt zich bovendien 
alle publicaties, welke plaats hebben overeen
komstig de artikelen 4 en 5, zoodra deze zullen 
zijn verschenen, in tien exemplaren te doen 
toekomen aan het Secretariaat van den Volken
bond. 

Iedere Verdragstaat verbindt zich eveneens 
alle douane-tarieven of wijzigingen in de 
tarieven, welke door hem worden vast~esteld, 
zoodra deze zullen zijn verschenen, m t ien 
exemplaren toe te zenden aan het "Inter
nationaal Bureau voor de bekendmaking van 
de Douanetarieven" te Brussel, waaraan door 
het internationale Verdrag van 5 Juli 1890 de 
vertaling en de bekendmaking der tar;even is 
opgedragen. 

Art. 7. De Verdragstaten verbinden _zich, 
zoowel door middel van hun wetgeving als van 
hun administratie, de meest geschikte maat
regelen te nemen, teneinde willekeurige of 
onrechtvaardige toepassing van hun wetten en 
regelingen op douane- en dergelijk gebied te 
voorkomen, alsmede een beroep langs den 
administratieven, rechterlijkeu of scheids
rechterlijken weg te verzekeren aan hen, die 
door zoodanige misbruiken zouden kunnen zijn 
benadeeld. 

Alle zoodanige maatregelen, die op dit oogen
blik van kracht zijn of die in de toekomst zullen 
worden genomen, zullen moeten worden bek,md
gemaakt op de in de artikelen 4 en 5 aan -
gegeven wijze. 

Art. 8. Met uitzondering van de gevallen, 
waarin goederen zouden kunnen vallen onder 
een invoerverbod, en voorzoover de aanwezig
heid der goederen niet noodzakelijk is voor de 
oplossing van het geschil, moeten de goederen, 
die het voorwerp uitmaken van een geschii 
met betrekking tot de toepassing van het 
tarief, de oorsprong, de herkomst of de waarde, 
op verzoek van den aangever onmiddellijk te 
zijner vrije beschikking worden gesteld, zonder 
dat de oplossing van het geschil wordt a{ge: 
wacht, onder voorbehoud echter van de maat
regelen, welke noodig kunnen zijn ter bescher
ming van de belangen van den Staat. Het is 
wel te verstaan, dat de terugbetaling van het 
in bewaring gegeven bedrag der rechten of de 
opheffing van de zekerheid, die de aangever 
heeft gesteld, plaats zal hebben, zoodra het 
geschil tot oplossing zal zijn gebracht, hetgeen 
in ieder geval zoo spoedig mogelijk zal moet en 
geschieden. · 

Art. 9. Teneinde de vorderingen te doen 
uitkomen, welke bereikt zijn in alles wat be
trekking heeft op de vereenvoudiging van de 
douane- of dergelij ke formaliteiten, als bedoeld 
in de voorafgaande artikelen, moet ieder van 
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de Verdragstaten, binnen een tijdsverloop van 
12 maanden nadat dit Verdrag voor hem zal 
zijn in werking getreden, aan den Secretaris
Generaal van den Volkenbond een overzicht 
doen toekomen van de maatregelen, welke hij 
heeft genomen om de bedoelde vereenvoudiging 
te verzekeren. 

Dergelijke overzichten zullen daarna iedere 
drie jaar en telkens wanneer de Raad van den 
Volkenbond het verzoekt, worden overgelegd. 

Art. 10. Monsters en modellen, welke onder
hevig zijn aan invoerrechten en niet door een 
verbod worden getroffen, zullen, wanneer zij 
worden ingevoerd door fabrikanten of koop
lieden, gevestigd in een van de Verdragstaten, 
hetzij dit persoonlijk, hetzij door tusschenkomst 
van handelsreizigers geschiedt, met voorloopige 
vrijstelling van rechten worden toegelaten op 
het grondgebied van ieder van de Verdragstaten, 
onder voorbehoud, dat het voor de invoer
rechten verschuldigde bedrag worde gestort, of 
zekerheid worde gesteld voor eventueele be
taling van deze rechten. 

Om van dit voorrecht gebrnik te kunnen 
maken, moeten de fabrikanten of kooplieden 
en handelsreizigers zich gedragen overeenkom
stig de wetten, reglementen en douaneformali
teiten, welke door de genoemde Staten ter zake 
zijn vastgesteld ; deze wetten en reglementen 
zullen aan de betrokkenen de verplichting kun
nen opleggen, voorzien te zijn van een legiti-
matie-kaart. · 

Voor de toepassing van dit artikel worden 
als monsters of modellen beschouwd alle voor
werpen, bestemd om een bepaalde koopwaar 
weer te geven, echter onder voorbehoud 
eerstens, dat het mogelijk is deze voorwerpen 
behoorlijk te indentificeeren, wanneer zij weder 
worden uitgevoerd, en ten tweede, dat de in
voer dier voorwerpen niet in zoodanige hoeveel
heden of waarden plaats heeft, dat zij in hun 
geheel genomen niet meer het gebruikelijke 
karakter van monsters hebben. 

De douane-autoriteiten van elk van de 
Verdragstaten zullen ten aanzien van de latere 
herkenning der monsters of modellen genoegen 
nemen met de merken, die er op zijn aange
bracht door de douane-autoriteiten van een 
anderen Verdragstaat, mits deze monsters of 
modellen vergezeld zijn van een beschrijvende 
lijst, welke door de douane-autoriteiten van 
dien laatsten Staat is gewaarmerkt. Intus
schen zullen aanvullende merken kunnen wor
den aangebracht op de monsters of modellen, 
door de douane-beambten van het land van 
in voer in alle gevallen, waarin deze zoodanigen 
aanvullenden waarborg noodzakelijk zouden 
a.chten om de herkenning van de monsters of 
modellen bij den wederuitvoer te verzekeren. 
Buiten dit laatste geval zal de verificatie door 
de douane uitsluitend bestaan in het vast
stellen van de identiteit van de monsters en in 
het bepalen van het bedri.g der rechten en 
kosten, die eventueel geëischt kunnen worden. 

De termijn voor wederuitvoer is bepaald op 
minstens zes maanden, behoudens de bevoegd 
heid tot verlenging, welke is toegekend aan de 
douane-administratie van het land van invoer. 
Wanneer de toegestane termijn is verstreken. 
zal betaling van rechten over de monsters. die 
niet weder zijn uitgevoerd, worden verlangd. 

Terugbetaling van rechten, gestort bij invoer 

of opheffing van de gestelde zekerheid in zake 
de betaling van die rechten, zal onverwijld 
geschieden bij alle kantoren aan de grens of 
binnen in het land, waaraan de noodige be
voegdheid daartoe zal zijn verleend, en wel 
eventueel onder aftrek van de rechten voor de 
monsters of modellen, die niet voor weder
uitvoer zijn aangeboden. De Verdragstaten 
zullen de lijst van de kantoren, waaraan zoo
danige bevoegdheid is verleend, bekend maken. 

Ingeval een legitimatiekaart wordt vereischt, 
moet deze overeenkomen met het model,datals 
bijlage is gevoegd bij dit artikel, en worden af
gegeven door een autoriteit, te dien einde aan
gewezen door den Staat, waar de fabrikanten 
of kooplieden hunne onderneming gevestigd 
bebben. Op voorwaarde van wederkeerigheid 
zullen de legitimatiekaarten vrijgesteld zijn 
van een consulair of ander visum, met uit 
zondering van het geval, dat een Staat zou 
aantoonen, dat bijzondere of uitzonderings• 
omstandigheden hem verplichten een zoodanig 
visum te eischen. In zoodanig geval zullen de 
kosten van het visum op een zoo laag mogelijk 
bedrag moeten worden gesteld en de kosten der 
afgifte niet te boven mogen gaan. 

De Verdragstaten zullen elkander rechtRtreeks 
binnen zoo kort mogelijken termijn mededeeling 
doen van de lijst van de autoriteiten, waaraan 
de bevoegdheid wordt toegekend tot de afgifte 
van legitimatiekaarten : zij zullen eveneens 
hiervan mededeeling doen aan het Secretariaat 
van den Volkenbond. 

In afwachting van de totstandkoming van 
het bovenomsclireven stelsel, zullen de facili
teiten, die de Staten thans reeds verleenen, 
niet beperkt worden. 

De bepalingen van dit artikel, met uitzon
dering van die, welke betrekking hebben op 
legitimatiekaarten, zijn op de monsters en 
modellen, die onderworpen zijn aan invoer
rechten, niet onderhevig zijn aan invoerver
boden, en ingevoerd worden door de fabrikan
ten, handelaars of handelsreizigers, gevestigd in 
één van de Verdragstaten, ook dan toepasselijk, 
wanneer deze fabrikant.en, handelaars of han
delsreizigers de monsters of modellen niet ver
gezellen. 

(MODEL.) 

NAAM VAN DEN STAAT 

/Kantoor van afgifte) 

LEGITIMATIEKAART VOOR HANDELS
REIZIGER 

geldig gedurende twaalf maanden te rekenen van 
den dag van afgifte. 

Goed voor ______ N°. van de kaart· ···-···· 
Hierbij wordt verklaard, dat de houder van 

deze kaart, de heer _______ geboren 
te 
wonende te ------, straat ...................... , no . . 
de eigenaar is van 1 

te ·····-·-------------------
welke ten doel heeft den handel in _ __ _ 

firma 
(of) handelsreiziger is in dienst van de --

firma's 
te 
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is 
die eigenaar -- va.'n 1 _________ _ 

zijn 
welke ten doel h eeft den handel in ____ _ 

De houder van deze kaart heeft het voor
n emen bestellingen te verzamelen in de hier
bovenbedoelde landen en inkoopen te doen 
voor de hierbovengenoemde firma('s) ; h ierbij 
wordt verklaard , dat de genoemde fi rma('s) 
gemachtigd is (zijn) om haar bedrijf en haar 
handel uit t e oefenen te _ ______________ _ 
en dat zij de wet telijk daarvoor verschuldigde 
belastingen betaalt (betalen). 
(-- - - ), den _____ 19._ __ ___ _ 

H andteekening van den chef van de firma('s) 

;qnalement van den houder : 
Leeftijd _______ _ 
Lengte 
Haar 
Bij zondere kenteekenen _ 

Handteekening van den houder 

Ar t. l l. De Verdragstaten zullen de ge
vallen, waarin certificaten van oorsprong wor
d en geëisoh t , zooveel mogelijk beperken. 

In overeenstemming met dit beginsel en met 
dien verstande, dat de douane-ad ministraties 
h aar volle recht van contróle behouden ten 
aanzien van den werkelij ken oorsprong der 
goederen en dientengevolge ook het recht om 
niettegenstaande de overlegging van certificaten 
a lle andere bewijzen te vorderen, welke zij 
noodig oordeelen, aanvaarden de Verdragstaten 
de verplichting om zich overeenkomstig de 
volgende bepalingen te gedragen : 

1°. de Verdragstaten zullen er naar streven 
om de voorschriften en fo rmaliteiten met 
betrekking tot de afgifte en de erkenning van 
de certificaten van oorsprong, zoo eenvoudig en 
rechtvaardig mogelijk t e maken en zij zullen 
ter kennis van het publiek brengen in welke 
gevallen de certificaten worden geëischt en 
onder welke voorwaarden zij worden afgegeven. 

2°. De certificaten van oorsprong kunnen 
niet alleen worden afgegeven door de officieele 
autoriteiten van de Verdragstaten, maar ook 
d oor alle andere organisaties, daartoe bevoegd 
en de noodige waarborgen biedende, welke van 
te voren te dien einde door ieder van de betrok
ken Staten zijn goedgekeurd. I edere Verdrag
staat zal zoo spoedig mogelij k aan het Secre
t ariaat van den Volkenbond een lijst mede
deelen van de organisaties, die hij bevoegd zal 
hebben verklaard tot de afgifte van de certifi
caten van oorsprong. Iedere Staat behoudt 
zichhet recht voor zijn goedkeuring van een van 
de aldus opgegeven organisaties in te t rekken, 
wanneer hij vast stelt, dat deze organisatie op 
ongeoorloofde wijze de bedoelde certificaten 
hee,ft afgegeven. 

3°. Ingeval goederen niet rechtstreeks uit 
het land van oorsprong worden ingevoerd, 

1 Aanduiding van de fabriek of van de 
handelszaak. 

N.B. Rubriek I moet alleen worden inge
vuld, wanneer het betreft het hoofd van een 
instelling van handel of nijverheid. 

maar het land binnenkomen over het grond
gebied van een derden Verdragstaat , zullen de 
douane-administraties de cert ificaten van oor
sprong, zooals deze zijn opgemaakt door de 
bevoegde organisaties van dit derde land, 
aanvaarden, waarbij zij zich echter het recht 
voo r behouden om de juistheid van zoodanige 
cert ificaten op dezelfde wijze te verifieeren als 
ingeval van certificaten, die a fgegeven zij n 
door het land van oorsprong. 

4°. De douane-administraties zullen het 
overleggen van een certificaat van oorsprong 
niet verlangen : 

a. wanneer de betrokkene afziet van de 
voordeelen van een behandeling, welker toe
passing afhankelijk is van het overleggen van 
een zoodanig certificaat ; 

b. wanneer reeds de aard van de goederen 
onbetwistbaar den oorsprong aanwijst en t e 
dien aanzien een voorafgaande overeenkomst 
t usschen de betrokken Staten is getroffen ; 

c. wanneer de goederen vergezeld zijn van 
een certificaat, waaruit blijb.-t, dat zij recht 
hebben op een regionale benarping, onder voor
behoud, dat dit cer tificaat afgegeven is door 
een daartoe bevoegde organisatie, goedgekeurd 
door het land van invoer. 

5°. Wanneer de wetgeving van de betrokken 
landen zich er niet t egen verzet . moeten de 
douane-administraties, ingeval wederkeerigheid 
is verzekerd : 

á . met uitzondering van gevallen waarin 
misbruik wordt vermoed, eveneens van de 
overlegging van een bewijs van oorsprong 
vrijstellen de invoeren, oie klaarblijkelijk geen 
handelskarakter dragen of die, hoewel zij dat 
karakter dragen, slechts een geringe waarde 
hebben ; 

b. certificaten van oorsprong, afgegeven 
voor goederen waarvan de uitvoer niet onmid
dellijk heeft plaats gehad, aanvaarden, mits de 
afzending van deze goederen plaats heeft gehad 
binnen een termijn van een of twee maanden, 
naar gelang het land van afzending en het land 
van bestemmir•g al dan niet aan elkander 
grenzen, met dien ver tande, dat deze t ermijnen 
vatbaar zijn voor verlen~ing wanneer de 
redenen gegeven ter verklarmg van de vertra
ging in het vervoer afdoende voorkomen. 

6°. Wanneer om een aannemelijke reden 
de invoerder niet in staat is een certificaat van 
oorspro _g b ij den invoer van goederen over te 
leggen, zal het noodige uitstel voor het over
leggen van dit stuk hem kunnen worden toe
gestaan op de voorwaarden, die de douane
administraties nuttig zull •n oorcleelen om de 
betaling van de eventueel verschuldi&de rechten 
te waarborgen. Wanneer het cert incaat later 
wordt overgelegd, zullen de rechten, die te veel 
betaald of gestort zijn, zoo spoedig mogelijk 
worden terugbetaald. 

Bij de t oepassing van deze bepaling, zal 
rekening worden gehouden met de gevolgen van 
een eventueel overschrijden van de vastgestelde 
cont ingenten. 

7°. De certificaten zullen kunnen worden 
opgesteld, hetzij in de taal van het land van 
invoer, hetzij in die van het land van uitvoer; 
de douane van het land van invoer heeft, in -· 
geval van twijfel over de strekking van het 
stuk, het recht een vertaling er van t e ve r
langen. 
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8°. De certificaten van oor prong zullen in 
beginsel vrijgesteld zijn van het consulair visum, 
met name wanneer zij uitgaan van de douane
administraties. Wanneer in uitzonderings
gevallen het consulaire visum vereischt blijft, 
kunnen de betrokken personen te hunner keuze 
de certificaten van oorsprong doen viseeren, 
hetzij _door den consul van hun ressort, hetzij 
door den consul van een nabmig ressort ; de 
kosten van het visum zullen zoo gering mogelijk 
moeten zijn en die van de afgifte niet te boven 
mogen gaan, met name wanneer het zendingen 
van geringe waarde betreft. 

9°. De bepalingen van dit artikel zijn van 
toepa sing op alle stukken; die dienst doen als 
certificaten van oorsprong. 

Art. 12. De zoogenaamde cçmsulaire fac. 
turen zullen alleen verlangd mogen worden 
vo01zoover het overleggen er van noodzakelijk 
is, hetzij om de.n oorsprong van de ingevoerde 
goederen vast te stellen, wanneer de oorsprong 
invloed kan hebben op de voorwaarden van 
toelating van de goederen, hetzij om de waarde 
ervan vast te stellen ingeval van belasting naar 
de waarde, voor de toepassing waarvan de 
handelsfactuur niet voldoendd zou zijn. 

De vorm van de consulaire facturen zal ver
eenvoudigd worden teneinde alle verwarringen 
of moeilijkheden te vermijden en het opstellen 
van deze stukken door belanghebbenden te 
vergemakkelijken. 

De kosten van het visum van de consulaire 
facturen zullen een vaste som bedragen, welk 
bedrag zoo laag mogelijk zal mieten zijn en 
voorts zullen voor eenzelfde factuur niet meer 
dan drie exemplarea mogen worden verlangd. 

Art. 13. Wanneer de behandeling, die op 
e , n bepaalde ~oort van goederen bij invoer 
moet worden toegepast, afhankelijk is van de 
uitvoering van bijzondere technische voor
waarden nopens de samenstelling, den graad 
van zuiverheid, de hoedanigheid, den gezond
heidstoestand, het gebied van productie of 
andere de1·gelijke omstandigheden, zullen de 
Verdragstaten er naar streven overeenkomsten 
te sluiten, krachtens welke de in het uitvoerende 
land afgegeven certificaten, evenals de zegels 
of merken, die daar z;jn aangebracht om te 
waarborgen, ' dat bedoelde voorwaarden zijn 
vervuld, worden aanvaard, zonder dat deze 
goederen aan een tweede onderzoek of een 
nieuwe keuring in het land van invoer worden 
onderworpen, onder voorbehoud, dat bijzondere 
waarborgen kunnen worden verlangd, wanneer 
er reden bestaat om aan te nemen, dat aan de 
vereischte voorwaarden niet is voldaan. Het 
land van invoer zou eveneens aue waarborgen 
moeten hebben te.n aanzien van de autoriteit, 
die de certificaten afgeeft, evenals ten aanzien 
va'l den aard en het karakter van het onderzoek, 
dat in het land van uitvoer wordt ingesteld. 
Anderzijds zouden de douane-autoriteiten van 
het land van invoer het recht moeten behouden 
om over te gaan tot een nieuw onderzoek, 
telkens wanneer er bijzondere redenen zouden 
zijn om dit te doen. 

Teneinde de algemeene aanvaarding van 
zoodanige overeenkomsten te bevorderen, zou 
het nuttig zijn daarin op te nemen : 

a. De methodes, die gelijkelijk zouden 
moeten worden gevolgd door alle laboratoria, 
belast met het verrichten van analyses of andere 

onderzoekingen, welke methodes periodiek 
dienen te kunnen worden herzien op verzoek 
van ee 1 of meer Staten, die partij zijn bij zoo-
danige overeenkomsten ; ' 

b. Aard en karakter va.n de onderzoekingen, 
in het land v:i,n ieder van de Sfaten, die partij 
.i;ijn bij zoodanige overeenkomsten, te verrichten, 
waarbij in het bijzonder de graad van zuiverheid, 
·.velke voo. de producten wordt verlangd, zoo
danig worde vastgesteld, dat die eisch niet in 
werkelijkheid zou gelijk staan met een invoer
verbod. 

Art. 14. De Verdragstaten zullen de meest 
geschikte methodes onderzoeken tot het ver
eenvoudigen, het meer eenvormig en tevens 
meer redelijk maken - hetz~j door individueele, 
hetzij door gemeenschap-pelijke actie - van 
de formaliteiten, welke betrekking hebben op 
het snel vrijmaken van goederen, het visiteeren 
van reizigersbagage, de behandeling van 
goederen in entrepot, de pakhuishuren en de 
andere aangelegenheden als bedoeld in de 
bijlage van dit artikel. 

Voor de toepas~ing van dit artikel zullen de 
Verdragstaten de in deze bijlage vervatte aan
bevelingen in gun~tige overweging nemen. 

Bijlage bij artikel 14. 

A. SNELLE VRIJMAKING VAN GOEDEREN. 

Organisatie en uitoefening van den dienst. 
1. Teneinde ophooping aan bepaalde grens

kantoren te vermijden, is het wenschelijk, da t 
de praktijk van de vrijmaking aan de kantoren 
of entrepots in het binnenland wordt vergemak
kelijkt, wanneer de reglementen van den in
wendigen dienst, de inrichting der vervoer
middelen en de aard van de goederen dit toe
laten. 

2. Het is wenschelijk, dat, behoudens in 
gevallen dat misbruik wordt vermoed, en on
verminderd de rechten welke de Staten krach
tens hunne wetgeving bezitten, de douane
loodjes of de zegels, welke door een Staat zijn 
aangebracht op transitogoederen of goederen 
die verzonden worden naar een entrepot, door 
de andere Staten \Vorden erkend en geëer
biedigd, onder voorbehoud van de bevoegdheid 
van deze laatste om de looding of verzegeling 
aan te vullen door nieuwe douanemerken aan 
te brengen. 

In- en uitklaring der goederen. 
3. Het is wenschelijk, dat de Staten, voor

zoover dit mogelijk is en onverminderd de 
bevoegdheid om bijzondere kosten te heffen : 

a. de in- en uitklaring van aan bederf 
onderhevige goederen buiten de uren, waarop 
de kantoren geopend zijn en buiten de werk
dagen bevorderen ; 

b. het laden en lossen van vaartuigen en 
booten toestaan buiten de gewona werkdagen 
en diensturen van de douane, voorzoover hun 
wetgeving dit toelaat. 

Faciliteiten toe te staan aan den· aangever. 
4. Het is wemchelijk, dat de geadresseerde, 

met inachtneming van de bepalingen van artikel 
10 van de Berner Conventie van 14 October 1890 
nopens het vervoer van goederen per spoor, 
gewijzigd door die van 19 September 1906, 
steeds vrij zal zijn, zelf de goederen bij de 



1925 23 JUNI. 536 

douane aan te geven, of deze aan~ifte te laten 
doen door een door hem aan te wiJzen persoon. 

5. Het is wenschelijk, dat - daar waar dit 
stelsel uitvoerbaar zal worden geacht - een 
formulier wordt aangenomen, dat tegelijkertijd 
de aangifte voor de douane - in te vullen door 
den belanghebbende - het bewijs van verifi
catie en wanneer het betreffende land dit 
wenschelijk oordeelt, ook het bewijs van ont
vangst voor de betaling van de invoeriechten 
bevat. 

6. Het is wenschelijk, dat de Staten zich 
zooveel mogelijk er van onthouden zware 
straffen op te leggen voor lichte overtrPdingen 
inzake de voorgeschreven handelingen of regle
menten in douane-aangelegenheden, In het 
bijzonder zal, ingeval het overleggen van docu
menten wordt vereischt voor de vrijmaking 
van goederen, wanneer daarbij een verzuim of 
een vergissing is begaan, waarbü klaarbljjkelijk 
iedere bedriegelijke bedoeling ontbreekt en 
welke gemakkelijk hersteld kan worden, de 
eventueele boete tot een minimum behooren 
te worden beperkt, opdat deze boete zoo 
weinig bezwaarlijk mogelijk zij en geen ander 
karakter drage dan dat van een ordeboete, 
d. w. z. van een eenvoudige waarschuwing. 

7. Het zou nuttig zijn de mogelijkheid te 
overwegen om voor de betaling of de zeker
heidstelling voor de betaling van invoerrechten 
gebruik te maken van post- of bankchèqnes, 
gedekt door een vooraf gestelde blijvende borg
stelling. 

8. Het is wenschelijk, dat de douane
autoriteiten zooveel mogelijk gemachtigd wor
den om, wanneer de identiteit van de goederen 
te haren genoegen kan worden vastgesteld, in 
geval van wederuitvoer van de goederen, de bij 
den invoer betaalde rechten terug te betalen, 
mits deze goederen onafgebroken onder de 
contróle van de douane zijn gebleven. Het 
is eveneens wenschelijk, dat geen uitvoerrechten 
worden geheven bij den wederuitvoer van deze 
goederen. 

9. Het zou gewenscht zijn gepaste maat
regelen te nemen ten einde te bevorderen, dat 
iedere vertraging wordt vermeden bij de vrij
making van handelscatalogi en andere gelijk
soortige drukwerken, bestemd voor reclame, 
wanneer deze over de post worden verzonden 
of verpakt worden met de goederen, waarop 
zij betrekking hebben. 

10. Het is wenscbelijk, dat in die gevallen 
waarin zekere stukken, die noodig zijn voor de 
douane-formaliteiten, het visum van een consul 
of van een andere autoriteit moeten dragen, 
het kantoor dat belast is met de af~fte van het 
visum er naar streeft zooveel mogelijk de dienst
uren aan te nemen, gebruikelijk in de handels
kringen van de plaats, waar het kantoor zich 
bevindt; voorts is het wenschelijk, dat de 
kosten verschuldigd voor uren buiten den 
diensttijd, wanneer deze worden geheven, tot 
een zoo redelijk mogelijk bedrag worden bAperkt. 

B. VISITATIE VAN REIZIGERSBAGAGE. 

ll. Het is wenscbelijk de visitatie van 
band-bagage zoo algemeen mogelijk te doen 
plaats vinden in de treinen, die geheel uit 
doorloopende wagens bestaan, hetzij tijdens de 
reis, hetz\j tijdens het oponthoud van de treinen 
aan een grensstation. 

12. Het is wenscbelijk, dat de sub 11 aan
bevolen ba-ndelwijze met betrekking tot de 
visitatie van reizigersbagage zooveel mogelijk 
wordt uitgestrekt tot reizen op zee en op 
rivieren. De visitatie zou, voor zoover dit 
mogelijk is, aan boord van de schepen moeten 
plaats hebben, hetzij onderweg, wanneer de 
overtocht niet lang duurt, hetzij bij aankomst 
in de haven. 

13. Het is wenschelijk, dat in de douane
lokalen en zooveel mogelijk ook in de spoorweg
wagens en aan boord van schepen een opgave 
van de rechten en lasten, waaraan de voor
naamste voorwerpen, die reizigers gewoonlijk 
bij zich hebben, zijn onderworpen, worde aan
geplakt, evenals ook een opgave van artikelen, 
waarvan de invoer verboden is. 
C. BEHANDELING VA GOEDEREN IN ENTRE

PÓTS EN PAKHUISHUREN. 

14. Het is wenschelijk, dat de Staten in 
wier land instellingen van dezen aard nog niet 
bestaan, de oprichting van zoogenaamde 
"fictieve" of bijzondere entrepóts ter band 
nemen of toestaan ; deze inrichtingen zouden 
kunnen worden gebruikt voor goederen, die ten 
gevolge van hun aard bijzondere zorgen ver
eischen. 

15. Het is wenschelijk, dat de pakhuishuren 
worden berekend naar billijken grondslag en op 
zoodanige wijze, dat zij als regel de dekking 
van de algemeene onkosten vermeerderd met 
de rente van het betrokken kapitaal niet te 
boven gaan. 

16. H et is wenschelijk, dat ieder die goe
deren in een entrepót heeft bevoegd zij om 
beschadigde i:,,oederen weder uit te slaan ; deze 
goederen zouden in tegenwoordigheid van 
douanebeambten moeten worden vernietigd of 
aan den afzender moeten worden teruggezonden 
zonder aan de betaling van eenig douanerecht 
onderworpen te zijn. 
D. GOEDEREN DIE OP HET MANIFEST VOOR· 

KOMEN, MAAR NIET GELOST ZIJN. 

17. Het is wenschelijk, dat invoerrechten 
niet worden vereiscbt voor die goederen, die, 
hoewel zij o.p het manifest voorkomen, niet 
werkelijk in het land worden ingevoerd, op 
voorwaarde dat dienaangaande voldoende be
wijs wordt geleverd, hetziJ door den vervoerder, 
hetzij door den kapitein, en wel binnen den ter
mijn die daarvoor door de douane-administr~tie 
is vastgesteld. · 
E. SAMENWERKING VAN DE BETROKKEN 

DIENSTEN. 

18. Het is wenscbelijk de instelling van 
internationale spoorwegstations te ontwikkelen 
en de doeltreffende samenwerking te verwezen
lijken tusscben de daarin gevestigde diensten 
der verschillende Staten. 

Eveneens zou het aanbevelin1l verdienen om 
zooveel mogelijk overeenstemmmg te bereiken 
tusschen de bevoegdheden en de uren van open
stelling van de naburige kantoren van twee 
aan elkander grenzende landen, aan weerszijde 
der grens gelegen, zoowel wanneer het betreft 
wegen en rivieren, als spoorwegen. De praktijk 
om douanekantoren van aan elkander grenzende 
landen in dezelfde plaats te vestigen, en indien 
doerilijk zelfs in hetzelfde gebouw, zou 20oveel 
mogelijk algemeen moeten worden. 
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Teneinde de aanbevelingen, welke vervat zijn 
in deze afdeeling E te verwezenlijken, is het 
wenscbelijk, dat een internationale Conferentie 
wordt bijeengeroepen, waaraan vertegenwoor
digers van alle betrokken administraties en 
organisaties zouden moeten deelnemen. 

Art. 15. Ieder van de Verdragdtaten ver
bindt zich om onder voldoende waarborgen van 
de zijde van de vervoerdeis en onder voor
behoud van straffen volgens de wet ingeval 
van fraude of van onwettig?n invoer, toe te 
staan, dat ingeschreven bagage rechtstreeks en 
ambtshalve, zonder douane-onderzoek 11.an de 
grens, wordt ve1zonden van éle plaats van af
zendh1g in het buitenland naar een ka.1toor dat 
in het binnenland is gelegen, wanneer dit 
kantoor daarvoor is aangewezen. De Staten 
zullen lijsten van de aldus aangewezen kantoren 
bekendmaken. Het is wel te verstaan, dat de 
reiziger de bevoegdheid zal behouden zijn 
bagage aan te ~even aan het eerste grens
kantoor, waar hiJ het grondgebied betreedt. 

Art. 16. De Verdragstaten zullen, onder 
voorbehoud van alle rechten inzake het stelsel 
van hun eigen wetgeving nopens tijdelijken in
en uitvoer zich zooveel mogelijk laten leiden 
door de beginselen uiteengezet in de bijlage van 
dit artikel met betrekking tot de behandeling 
van goederen die worden in- of uitgevoerd om 
een verdere bewerking te ondergaan, van voor
werpen die bestemd zijn voor openbare tentoon
stellingen, hetzij deze een industrieel, commer
cieel, àrtistiek of wetenschappelijk doel hebben, 
van toestellen en voorwerpen bestemd voor 
proeven en demonstraties, van voertuigen voor 
toerisme of van verhuiswagens, van monsters, 
van verpakkingsmaterialen, van goederen, die 
uitgevoerd worden onder voorbehoud dat zij 
teruggezonden zullen worden en van andere 
dergelijke goederen. 

Bijlage bij artikel 16. 
1. Het is wenscbelijk, dat de bepalin!len van 

de wetten en reglementen op den tijdeliJken in
en uitvoer, voorzoover de omata'ldigbeden het 
zullen toelaten, worden vereenvoud1gd en dat 
zij openbaar gemaakt worden op de wijze als 
voorzien in de artikelen 4 en 5 van dit Verdrag. 

2. Het is wenschelijk, dat de uitvoerings
maatregelen zooveel mogelijk het voorwerp zijn 
van algemeene re~elingeo, opdat alle betrokken 
personen of firma s ervan kennis kunnen nemen 
en ermede kunnen rekening houden. 

3. Het is wenschelijk, dat de wijze waarop 
de identificeering van goederen geschiedt zoo 
eenvoudig mogelijk zij en te dien einde wordt 
aanbevolen, 

a. dat met den waarborg, voortvloeiende 
uit de aanwezigheid op de goederen van merken, 
daarop aangebracht door de douane-administra
ties van andere Staten, rekening worde ge
houden; 

b. dat het systeem van identificeering door 
middel van modellen of monsters en ook door 
middel van teekeningen of volledige en gede
tailleerde beschrijvingen worde toegelaten, in 
het bijzonder wanneer het aanbrengen van 
merken onmogelijk zou zijn of bezwaar zou 
opleveren. -

4. Het is wenschelijk, dat de formaliteiten 
zoowel van de aangifte als van het verifieeren 
niet alleen zullen kunnen geschieden aan de 

grenskantoren, maar ook aan alle kantoren 
die gelegen zijn in het binnenland en daartoe 
zijn• aangewezen. 

5. Het is wenschelijk, dat voldoende tijd 
wordt gegeven voor de uitvoering van werk
zaamheden met het oog waarop tijdelijke in
of uitvoer geschiedt en dat rekening wordt. ge
houden met onvoorziene omstandigheden, die 
de voltooiing van zoodanig werk kunnen ver
tragen en dat zoo noodig de gestelde termijn 
wordt verlengd. 

6. Het is wenschelijk, dat waarbor·gen 
,vorclen aanvaard, zoo,ve] in den vorm van 
een persoonlijke borgstelling als in den vorm 
van stortingen in geld. 

7. Het is wenschelijk. dat de gegeven 
borgstel.Jingen worden terugbetaald of opge
heven, zoodra voldaan is aan alle verplichtin
gen, die zijn aangegaan. 

Art. 17. Dit Verdrag zal geen inbreuk 
maken op de algemeene of bijzondere maat
regelen, welke een Verdragstaat genoodzaakt 
zou zijn bij uitzondering te nemen ingeval van 
ernstige gebeurtenissen, welke de veiligheid van 
het land of zijn levensbelangen raken , met dien 
vPrstande dat het beginsel van rechtvaardige 
behandeling van den handel steeds zooveel 
mogelij k zal worden in acht genomen. Even
min zal dit Verdrag mogen worden aangevoerd 
tegen de maatregelen, welke de Verdragstaten 
zouden kunnen nemen ter verzekering van de 
gezondheid van men chen, dieren of planten. 

Art. 18. Dit Verdrag legt aan geen der 
Verdragstaten een verplichting op, die strijdig 
zou zijn met zijn rechten en verplichtingen als 
Lid van den Volkenbond. 

Art. 19. De verplichtingen, die de Verdrag
staten op het 1:,ebied van doaune-regeling hebben 
aanvaard krachtens verdragen, overeenkomsten 
of schikkingen, welke zij vóór den datum van 
3 November 1923 hebben gesloten, worden 
tengevolge van het van kracht worden van 
dit Verdrag niet buiten werking gesteld. 

Op grond van deze niet -buitenwerking
stelling, verbinden de Verdragstaten zich, in 
de aldus van kracht gebleven verbinteni3sen, 
welke in strijd komen met de bepalingen van 
dit Verdrag, zoodra de omstandigheden dit 
mogelijk zullen maken en althans bij het af
loopen van de overeenkomsten, de wijzigingen 
aan te brengen, noodig om deze met die bepa
lingen te doen overeenstemmen, met dien ver
stande, dat deze verplichting niet van toepas
sing is op de bepalingen van de verdragen, die 
een einde hebben gemaakt aan den oorlog 
1914-1918, verdragen, welke dit Verdrag niet 
aantast. 

Art. 20. Overeenkomstig artikel 23e van 
het Volkenbondverdrag zal iedere Verdragstaat, 
die tegen de toepassing van een der bepalingen 
van dit Verdrag op het geheele, of op een 
gedeelte van zijn grondgebied geldige bezwaren 
kan inbrengen, op grond van een emstigen 
economischen tcestand, die het gevolg is van 
verwoestingen, die op zijn grondgebied zijn aan
gebracht gedurende den oorlog van 1914-1918, 
geacht worden tijdelijk te zijn vrijgesteld van 
de verplichtingen, voortvloeiende uit de toe
passing van bedoelde bepaling, met dien ver
stande dat het beginsel van de rechtvaardige 
behandeling van den handel, waartoe de Ver
dragstaten zich verplichten, in zoo ruin1 moge-
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lijke mate zal moeten worden in acht genomen . 
Art. 21. Het is wel t e verstaan, dat dit 

Verdrag niet mag worden uitgelegd in dien zin, 
dat het op eenigerlei wijze de rechten en ver
plichtingen inter se regelt van gebieden, die 
deel uitmaken van of die geplaatst zijn onder 
de bescherming van eenzelfden sou vereinen 
Staat, onverschillig of deze gebieden elk voor 
zich Verdragstaten zijn of niet. 

Art . 22. Wanneer een geschil rij st tusschen 
twee of meer Verdragstaten inzake de uitleg
ging of de toepassing van de bepalingen van 
dit Verdrag, en wanneer dit geschil n iet beslecht 
kan worden, hetzij rechtstreeks tusschen de 
p art ijen, hetzij langs eenigen anderen weg van 
vreedzame beslechting, zullen de bij het geschil 
betrokken pa rtijen, alvorens haar toevlucht te 
nemen tot eenige scheidsrechterl~jke of ge
rechtelijke procedure, het geschil ter minnelijke 
schikking kunnen onderwerpen aan het t ech
nisch orgaan, dat de Raad van den Volkenbond 
t ot dit doel zal aanwij zen. Dit orgaan zal, na 
de partij en te hebben gehoord en zoo noodig 
t e zamen opgeroepen, een advies uitbrengen. 

Het door het genoemde orgaan uitgebrachte 
advies zal de partijen in het geschil niet binden , 
t enzij het door ieder van haar wordt aanvaard 
en de partijen zullen de vrijheid behouden, 
hetzij na de hierboven bedoelde procedure 
te hebben gevolgd, hetzij in de plaats van deze 
procedure, over t e gaan tot iedere andere 
scheidsrecht erlijke of gerechtelijke procedure 
van hunne keuze, met inbegrip van het beroep 
op het Permanente H of van Internationale 
Justit ie, voor alle vragen, die krachtens de 
bepalingen van zijn StP tuut, tot de bevoegdheid 
van het H of behooren. 

Indien een geschil rijst van den aard als 
bedoeld in het eerste lid van dit artikel inzake 
de uitlegging of de toepassing van lid 2 of 3 
van artikel 4, of van artikel 7 van dit Verdrag, 
zullen de partijen, op verzoek van een ha rer, 
het geschil onderwerpen aan de uitspraak van 
het P ermanente H of van Int em atioPa le Justi
t ie, onverschillig of zij al dan niet van tevoren 
hebben gebruik gemaakt van de procedure, 
bedoeld in het eerste lid van d it artikel. 

R At aanvaarden van de proeedure voor het 
hierboven bedoeld e orgaan of het door dit 
orgaan gegeven advies zal in geen geval de 
opschorting medebrengen van den maatregel, 
waarop het geschil betrekking heeft ; ditzelfde 
zal gelden in het geval van een geding voor 
het Permanente H of van Internationale Justi
tie, tenzij het H of krachtens artikel 41 van 
zijn Statuut anders beslist. 

· Art. 23. Dit Verdrag, waarvan de Fransche 
en Engelsche tekst beid·e als au thent iek zullen 
gelden, zal de dagteekening dragen van beden 
en zal tot op 31 October 192<1 geteekend kunnen 
worden door iederen Staat, die op de Conferentie 
van Gen ève vertegenwoordigd was, door ieder 
Lid van den Volkenbond en door iederen Staat, 
waaraan de Raad van den Volkenbond te dien 
einde een exemplaar van dit Verdrag zal hebben 
doen toekomen. 

Art. 24. Dit Verdrag is onderworpen aan 
bekrachtiging. De bekrachtigingsoorkonden 
zullen worden overgelegd aan den Secret aris
Generaal van den Volkenbond, die van de ont
vangst zal kennis geven aan de Leden van den 
Volkenbond, die het Verdrag onderteekend 

hebben, evenals aan de andere Staten, wel ke 
het onderteekend hebben. 

Art. 25. Na 31 October 1924 zal iedere 
Staat , die vertegenwoordigd was op de in 
art ikel 23 bedoelde Conferentie en het Verdrag 
niet ondert eekend heeft , ieder Lid van den 
Volkenbond en iedere Staat, aan wien de Raad 
van den Volkenbond te dien einde een exem
plaar van het Verdrag heeft doen toekomen, 
tot dit Verdrag kunnen toetreden. 

Deze toetreding zal geschieden door middel 
van een oorkonde, die aan den Secretaris-Gene
raal van den Volkenbond wordt overgelegd, 
t eneinde in de archie,Ten van het Secretariaat 
te worden nedergelegd. De Secretaris-Generaal 
zal van de ontvangst onmiddell~j k kennis geven 
aan de Leden van den Volkenbond, die het 
Verdrag onderteekend hebben, alsook aan de 
andere Staten, welke het onderteekend hebben. 

Art. 26. Dit Verdrag zal slechts in werking 
treden, wanneer het door vijf Mogendheden 
bekrach tigd zal zijn. Datum van inwerking
treding zal zijn de negentigste dag na ont
vangst van de vijfde bekracht iging door den 
.Secretaris-Generaal van den Volkenbond. Daar
na zal dit Verdrag van kracht worden voor wat 
betreft elk der Partijen, negent ig dagen na de 
ontvangst van hare bekrach tiging of de kennis
geving van hare toetreding. 

Overeenkomstig de bepalingen van art ikel 18 
van het Volkenbondverdrag zal de Secretaris
Generaal dit Verdrag registreeren op den dag, 
waarop het in werking treedt . 

Art-. 27. Een bijzonder register zal ge
houden worden door den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, aangevend welke P ar
tijen dit Verdrag hebben onderteekend of 
bekrach tigd, er toe zijn t oegetreden of het 
hebben opgezegd. Dat register zal voortdurend 
ter inzage zijn voor de Leden van den Bond en 
zal zoo veelvuldig mogelijk openbaa.r gemaakt 
worden volgens de aanwijzigingen vandenRaad . 

Art. 28. Dit Verdrag kan worden opgezegd 
door een schriftelijke kennisgeving, gericht tot 
den Secretaris-Generaal van den Volkenbond . 
De opzegging zal van krach t worden een jaar 
na den datum, waarop zij door den Secretaris
Generaal ontvangen is en zal slechts gevolg 
hebben ten opzichte van het Lid van den 
Volkenbond of den Staat, die het Verdrag 
opzegt. 

De Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zal iedere opzegging, welke hij ontvangt , t er 
kennis brengen van ieder van de Leden van 
den Volkenbond, die het Verdrag hebben ge
teekend of tot het Verdrag zijn toegetreden, 
evenals van de andere Staten, die het Verdrag 
hebben geteekend of daartoe zijn toegetreden. 

Art. 29. I edere Staat, die het Verdrag 
onderteeken t of tot dit Verdrag toetreedt, kan, 
op het oogenblik, hetzij van zijn onderteekening, 
hetzij van zij n bekracht iging, hetzij van zijn 
toetreding, verklaren, dat zijn aanvaarding 
van dit Verdrag niet bindend is voor alle of 
eenige zijner protectoraten, koloniën, bezittin
gen of overzeesche gebieden, welke aan zijne 
souvereiniteit of gezag zijn onderworpen ; zoo
danige Staat kan later, overeenkomstig ar ti
kel 25, afzonderlijk toetreden voor elk der 
p rotectoraten, koloniën, bezittingen of over 
zeesche gebieden, die in zijn verklaring waren 
uitgesloten . 
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Eveneens zal de opzegging afzonderlijk kun
nen geschieden voor elk der zoodanige protec
toraten, koloniën, bezittingen of overzeesche 
gebieden ; de bepalingen van artikel 28 zullen 
op deze opzegging van toepassing zijn. 

Art. 30. De Raad van den Volkenbond 
wordt uitgenoodigd, de wenschelijkheid te over
wegen van het bijeenroepen van een Conferentie 
tot herziening van dit Verdrag, wanneer een 
derde van de Verdragstaten dit verzoekt. 

Ten blijke waarvan de bovengenoemde Ge
volmacht igden dit Verdrag hebben geteekend. 

Gedaan t e Genève, den 3den November 
negentienhonderd en drie en twint ig, in een 
enkel exemplaar, dat bewaard zal blijven in 
de archieven van het Secretariaat van den 
Volkenbond; gelijkluidend afschrift zal worden 
toegezonden aan alle Stat en, die vertegenwoor 
digd waren op de Conferentie. 

VER'l'ALING. 

PROTOCOL VAN HET INTERNATIONALE 
VERDRAG TER VEREENVOUDIGING VAN 

DOUANEFORMALITEITEN. 

Op het oogenblik, dat de ondergeteekenden 
overgaan tot de onderteekening van het op 
dezen dag gesloten Verdrag voor de vereen
voudiging van douaneformaliteiten, zijn zij, 
behoorlijk daartoe gemachtigd het volgende 
overeengekomen : 

1. Het . is wel te verst aan, dat de verplich
tingen, die voor de Verdragstaten uit het boven
bedoelde Verdrag voortvloeien, in geen enkel 
opzicht inbreuk maken op de verplichtingen, 
die zij aanvaard hebben of in de t oekomst zullen 
kunnen aanvaarden bij internationale ver
dragen of overeenkomsten, welke zich ten doel 
s tellen de gezondheid van menschen, dieren of 
planten te beveiligen (met name de internatio
nale Opiumconventie), of welke best emd zijn 
<le openbare zedelijkheid te beschermen of welke 
de internat ionale veiligheid beoogen. 

2. Wat betreft de toepassing van art. 3, 
zal de verplichting, welke door Canada wordt 
a anvaard, slechts de federale regeering binden 

'"-en niet de provinciale regeeringen, aan welke de 
Canadeesche grondwet de bevoegdheid geeft 
om op haar grondgebied den invoer van zekere 
producten t e verbieden of t e beperken. 

3. Wat betreft ,de toepa-ssing van de art i
kelen 4 en 5, za J de aanvaarding door Brazilië 
e n door Canada voor deze Stat en de verant
woordelijkheid van de federale regeering ten 
aanzien van den uitvoer slecht s in die ma te 
binden , waarin deze regeering zelf de in die 
artikelen bedoelde bepalingen nopens t arieven 
of regelingen vastst elt, zonder dat deze regeering 
eenige verant woordelijkheid kan aanvaarden 
inzake de bepalingen van denzelfden a e.rd, 
welke genomen worden door de Staten of 
provincies krachtens de rechten, die de grond
wet van het land hun verleent. 

4. Wat betreft de t oepassing van artikel 4 
en artikel 5, lid 2, zal de verbintenis, welke 
door Duitschland wordt aanvaard, niet de 
verplichting medebrengen om zekere &eringe 
last en, welke deze Staat heft of zekere bijzon
dere formaliteit en, welke hij toepast , bekend 
te ma ken vo01· zoover deze niet door dit land 

zelf worden vastgesteld, maar door een van de 
Bondsstaten of door eenige plaatselijke overheid. 

5. Ten aanzien van de t oepassing van 
artikel 11 erkennen de Verd1·agstaten, dat de 
door hen vastgestelde regelen de beteekenis 
hebben van minimum-waarborgen, welke ver
langd zullen kunnen worden door alle Verdrag
staten, maar dat zij niet uitsluiten de uitbreiding 
of de aanpassing van zoodanige regelen in twee
zijdige of andere overeenkomsten, die deze 
Staten vrijwillig onder elkander zouden sluiten. 

6. Gegeven de bijzondere omstand;gheid, 
waarin zij zich bevjnden, hebben de R egeeringen 
van Spanje, Finland, Polen en Portugal ver
klaard, dat zij zich de bevoegdheid voorbe
houden om bij de ratificatie artikel 10 uit te 
zonderen en dit artikel niet toe t e passen dan 
na verloop van een periode van vijf jaar, te 
rekenen van af dezen dag. 

E en overeenkomstige verklaring is afgelegd 
door de R egeeringen y;;n Spanj e, Griekenland 
en P or tugal met betrekking tot artikel 11, 
sub 8, van het Verdrag, en door de Regeeringen 
van Spanje en Portugal met betrekking tot 
art ikel 11, sub 3. De Poolsche R egeering heeft 
een dergelijke verklaring afgelegd t en aanzien 
va n dit ar t ikel in zijn geheel, met uitzondering 
van hetgeen is vermeld sub 1, 2, 4, 5, 7 en 9, 
ten aanzien waarvan deze Regeering zich 
verbindt om de hierin nedergelegde bepalingen 
toe te passen dadelijk bij de inwerkingtreding 
van dit Verdrag voor wat dit land betreft. 

De andere Verdragstaten stellen vast, dat 
zij, terwijl zij verklaren de bovenbedoelde voor
behouden te aanvaarden, zelf voor de aan
gelegenheden, die hierin behandeld worden, 
niet gebonden zullen zijn ten aa nzien van de 
Stat en, die deze voorbehouden hebben gemaakt, 
voordat de toepassing van de aldus opgeschorte 
bepalingen voor de bedoelde Staten van kracht 
zal zijn geworden . 

De uitzonderingen, die later door andere 
R egeeringen op het oogenblik van haar be
krachtiging of haar toetreding, met betrekking 
t ot a rtikel 10, artikel 11 of bijzondere bepalin
gen van deze artikelen mochten worden gefor
muleerd, zullen voor den sub 1 bedoelden t er
mijn en onder de sub 3 vermelde voorwaarden 
worden toegepast, wanneer de Raad van den 
Volkenbond aldus beslist, na het technisch 
orgaan als bedoeld in artikel 22 van het Verdrag 
te hebben gehoord. 

Dit Protokol zal dezelfde kracht, geldigheid 
en duur hebben als het Verdrag, dat op dezen 
dag wordt gesloten en waarvan het als een inte
greerend deel moet worden beschouwd. 

Ten blij ke waarvan de bovengenoemde gevol
machtigden dit Verdrag hebben get eekend. 

Gedaan te Genève, den derden November 
negent ienhonderd drie en twint i$, in een enkel 
exemplaar, dat bewaard zal bliJven in de ar
chieven van het Secretariaat van den Volken 
bond ; eensluidend afschrift ervan zal worden 
t oegezonden aan aile Sta ten, die op de Con
ferentie vertegenwoordigd waren. 

23 Juni 1925. B ESLUIT tot aanvulling en 
wijziging van Ons besluit van 23 Maart 
1925 (S taatsblad n°. 105), houdende voor
loopige voorzieningen omtrent het georga
niseerd overleg voor het m'ilitaire personeel 
der zeemacht. S . 271. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordr:tcht van Onzen Minister van 

Marine van den 9 Juni 192f. Afd. B., l • bureau, 
n°. 56; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
In Ons besluit van 23 Maart 1925 (Staatsblad 

n°. l Ofi) de volgende aanvullingen en wijzigingen 
te brengen: 

In het eerste lid van artikrl 3 wordt de 
komma na de woorden : ,,e. de Bond van 
Christelijk Marinepersoneel" vervangen dcor een 
kommapunt,, en vnvalt het woord "en". 

De punt aan he,L slo t van het voorkomende 
onder / . wordt vervangen rloor een komma., 
waarna. wordt i1'lgevoeg<l : ,,en g. rlP Feder11ot,ie 
van bonden en vereenigingen van militair 
personeel der zeemacht ." 

Het eerste lid van art,ikel 6 wordt gelezen : 
"1. De commissie behandel t op den voet 

van het bepaalde in artikel 1 de aangelegen
heden aan haar door de in dat artikel bedoelde 
personen voorgelegd of welke, na overleg t us
schen die personen en de commissie, door Onzen 
Minister van Marine voor behandeling vatbaar 
worden geacht." 

Aan het eerste lid van artikel 9 wordt een 
nieuwe volzin toegevoegd, luidende : ,,Bij gemis 
van overeenstemming tusschen deze personen 
en de commissie beslist Onze Minister van 
Marine." 

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

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Marine, E . P. WESTERVELD. 
( Uitgeg. 2 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 27 Februari 1922 
(Staatsblad n°. 91), houdende vaststelling 
van de eischen van voorgeoefendheid. 
s. 272 . 

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

Oorlog van 16 Juni 1925, Ilde afd., n°. 40; 
Hebben goedgevonden en verstaan te be

palen: 
L dat van het Koninklijk besluit van 27 

Februari 1922 (Staa.tsblad n°. 91): 
a. a rtikel 3, eerste lid, zal worden gelezen : 
" Het door een vrijwilliger bij den vrijwilligen 

landstorm verworven bewijs van voorgeoefend
heid vervalt op het tijdstip, waarop diens ver
bintenis bij den vrijw:illigen landstorm wordt 
verbroken, tenzij de opkomst voor eerste
oefening onmiddellijk aansluit aan het ver
breken van de verbintenis, in welk geval het 
bewijs van kracht blijft." 

b. artikel 4, tweede lid, zal worden gelezen : 
,,Verwerft belanghebbende daarbij het be

wijs van voorgeoefendheid, dan blijft dit van 
kracht tot zes maanden na den datum van 
uitgifte." 

II. De onder I aangegeven wijzigingen zul
len niet gelden voor hen, die reeds in het bezit 
zijn van het bewijs van voorgeoefendheid. 

Dit besluit treedt in werldng met ingang van 
1 Augustus 1925. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
meene Rekenkamer. 

Chamonix, den 23sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
( Uitgeg. 13 Juli 1925.) 

23 Juni 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Als onderwijzers, die het hoofd · der 

school moeten bijstaan kunnen alleen die 
onderwijzers in aanmerking komen, die 
gedurende den geheelen bij den rooster 
van lesuren vastgestelden schooltijd mt
sluitend aan de eene school door dat hoofd 
be~tnurd zijn v erbonden in J ien zjn, dat zij 
gPdurende dien geheelen tijd voor het aan 
die school te geven onderw~js beschikbaar 
zijn, hetgeen niet het geval zou zijn, indien 
zij gedurende denzelfden tijd al ware het 
slechts voor ebkele uren elders verbonden 
,varen. 

WIJ WILHELMINA, E~z.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het Bestuur der Vereeniging " De Genestet
Pchool" te Amsterdam, tegen de beslissing 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 5 Februari 1925, 
no. 1088, afd. L. 0 . F., tot vaststelling der 
Rijksvergoeding, bedoeld in art. 97 der Lager
Onderwijswet 1920, over het jaar 1922, ten 
behoeve van de bijzondere lagere school te 
Amsterdam, Prinsengracht 1017 ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeling voor het algemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) van 
14 April 1925 n°. 5754A; 

Den Raad van Sta.te . Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
3 Juni 1925, n°. 439; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 Juni 1925, n°. 11276, afd. L. 0. F.; 

0. dat bij bovenvarmelde beslissing Onze 
Minister het bedrag der Rijksvergoeding voor 
de bovengemelde school heeft vastgesteld op 
f 96.50, uit overweging dat de onderwijzeres 
J . Welman, die van 1 Maart tot 1 Juli 1922 
tijdelijk . aan de school was verbonden, t er 
vervanging van de met ziekteverlof afwezige 
onderw~jzeres H . M. B. D. de Leeuw, gedurende 
dat tijdvak tijdens de lesuren dezer school 
tevens onderwijs gaf aan het Lyceum voor 
Meisjes t e Amsterdam en dus niet geheel 
voor het onderwijs aan de "De Genestetschool" 
beschikbaar was; dat dientengevolge de wedde 
van de onderwijzeres J. Weiman van 1 Maart 
-1 Juli 1922 niet voor Rijksvergoeding in 
aanmerking kan komen ; 

dat h , t schoolbestuur in beroep aanvoert 
dat het in het tijdvak van 1 Maart tot l Juli 
1922 moeilijk was eene, onderwijzeres te vinden, 
die bereid was eene tijdelijke betrekldng 
aan t e nemPn ; dat bovendien door het bestuur 
in overleg met den Inspecteur van het Lager
Onderwijs Mejuffrouw Welman is benoemd 
omdat deze vroeger els onderwijzeres aan de 
,,De Genestetschool" verbonden is geweest; 
dat het geven van onderwijs aan het Lyceum 
voor Meisjes geen stoornis gaf in de lessen aan 
de "De Genestct srhool" omdat Mejuffrouw 
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Weiman in de uren dat zij les gaf aan het Lyce
um, vervangen werd door de overige onder
wijskrachten aan de " De Genestetschool", 
die lesuren vrij hadden, t erwijl in hunne klassen 
door vakonderwijz1fressen teeken - en gymna 
stieklessen werden gegeven ; dat bij de benoe
ming van Mejuffrouw Weiman het schoolbestuur 
niet wist, dat het geven van eenige lesuren 
elders van invloed zou zijn op de t e ontvangen 
Rijksvergoeding ; 

0. dat naar de bedoeling van de Lager 
Onde rwij sw et a ls onderwijze r s die h et H oofd 
der school moeten bijst aan alleen die onder
wijzers in aanmerking kunnen komen, die 
gedurende den geheelen bij den roos ter van 
lesuren vastgest elden schooltijd uitsluitend 
aan de eene school door dat hoofd be~tuurd 
zijn verbonden in dien zin dat zij" gedurende 
dien geheelen tijd voor he~ aan die school t e 
geven onderwijs beschikbaar zijn, hetgeen 
niet het geval zou zijn indien zij gedurende 
denzelfden tijd al ware het slechts voor enkele 
uren elders verbonden waren ; 

dat, zooals ook door het appelleerend school
bestuur wordt toegegeven, de onderwijzeres 
J . Weiman niet gedurende alle door den 
rooster aangegeven schooluren voor de school 
beschikbaar is geweest; 

dat in verband daarmede geene Rijksver- · 
goeding voor deze onderwijzeres kan worden 
verleend; 

dat ook overigens de Rijksvergoeding met 
juist,heid is berekend ; 

Gezien de Lager -Onderwijswet ; 
Hebben goedgevonden en verst aan : 

met handhaving van de beschikking van 
Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 5 Februari 1925, n°. 1086, 
afd. L . 0 . F ., het bedrag der Rijksvergoeding 
over het jaar 1922 voor deze school vast t e 
stellen op f 9650. 

Onze Minister van Onder"ijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) ... 
23 Juni 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 

Inkomstenbelasting. Gemeente van 
hoofdverblijf. De Kroon beslist dat de 
gemeente, waar men op 1 Mei (begin van 
het belastingjaar) daadwerkelijk gevestigd 
is, de gemeente van aanslag moet zijn. 
De omstandigheid dat men zich reeds vóór 
dien datum naar een andere gemeente 
heeft doen overschrijven, doet daaraan 
niet s af. 

WIJ WILH ELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar, ingebracht 

door T. Straatsma te Dokkum tegen de ge
meente waar hij over het belastingjaar 1924/25 
m de Rijksinkomstenbelasting en in de gemeen 
telijke inkomst enbelasting is aangeslagen ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
31 Maart 1925, n°. 192 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 19 Juni 1925, n°. 136, Di
recte Belastingen ; 

Overwegende dat T. Straat sma over het 
belastingjaar 1924/25 in bovenbedoelde be
lastingen is aangeslagen in de gemeente Dok
kum · 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 

aanvoerende dat hij van 16 Maart 1924 tot 
18 April 1924 woonachtig was in de gemeente 
Oost-Dongeradeel ; dat hij zich daarna ves
t igde in de gemeente Dokkum ; 

Overwegende t en aanzien van het bezwaar 
van T. Straat sma betreffende de toepassing 
van art. 53 der wet op de Inkomst enbelast in5 
1914, dat moet worden aangenomen dat de 
belanghebbende op 1 Mei 1924, dat um waarop 
het belastmgjaar 1924/25 begint, woonde t e 
Oost-Dongeradeel, aangezien hij _ _alstoen in d_ie 
gemeente in den kost ·was en hlJ zich eerst -~n 
den loop van Mei 1924 te Dokkum daadwerkehJk 
gevestigd heeft ; dat daaraan niet a fdoet dat 
hij zich reeds op 18 April 1924 naar de gemeente 
Dokkum heeft doen overschrijven ; 

dat derhalve het bezwaar van den appellant 
tegen Dokkum als de gemeente v~n zijnen 
aanslag in de Rijksinkomstenbelastrng .onge
grond is; 

Overwegende ten aanzien van het bezwaar 
van den belanghebbende betreffende de toe-, 
passing van art. 244a de~ Gemeentewet, dat 
uit bovenvermelde omst and1ghedenmoetword~n 
afgeleid dat T. Straat sma op 1 Mei 1924 z1Jn 
hoofdverblijf had t e Oost-Don gerad~el; 

Gezien de wet op de Inkomst enbelastmg 1914 
en de gewijzigde Gemt>entewet ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Ministe1· van Financiën is belast, enz. 

(B. S.) 

23 J uni 1925. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Inkomstenbelasting. Ge~ eente van 

hoofdverblijf. De Kroon beslist dat aan 
daadwerkelijk verblijf niet afdoet dat de 
aangeslagene volgens wettelijk voorschrift 
verplicht is elders zijn vast en voortdurend 
verbl~jf te houden . 

WIJ WILHELMINA, ENZ. . 
Beschikkende op het bezwaar, mg~bracht 

door Burgemeester en Wethouders van s-Her
t ogenbosch teD'en de gemeente waar Mr. Dr. 
A. B. G. M. vfn R ijckevorsel t e 's-Gravenhage 
over de belastingjaren 1921/22, 1922/23 _en 
1923/24 in de gemeentelijke inkomstenbelastmg 
i s aangeslagen ; . 

Den Raad van State, a fdeelmg voo~ de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 
31 Maart 1925, n°. 193; 

Op de voordracht van Onzen Mi~ster van 
Financiën van den 19 Jum 1925, Directe Be
lastingen ; 

Overwegende dat Mr. Dr. A. B. _G. M. van 
R ijckevorsel te 's-Gravenhage b1J aans)ag
biljetten van 15 October 1924 over de belastmg
jaren 1921/-22, 1922/23 en 1923/24 in de boven
genoemde belasting is aangeslagen m de ge
meente 's-Gravenhage ; 

dat Burgemeester en Wethouders van 's-Her
t ogenbosch daartegen bezwaar hebben gemaakt, 
aanvoerende dat de heer van Rijckevorsel 
Voorzitter is van den Raad van Beroep voor de 
Ongevallenwet te 's -Hertogenbosch en hij inge
volge art. 8 der Beroepswet als zoodanig"ver
plicht i s zijn vast en voortdurend verbhJf. te 
houden in de gemeente, waar die R aad gevest igd 
i s, in dit geval dus t e 's-Hertogenbosch; dat 
niet anders verwacht kan worden, dan dat hij 
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deze verplichting ten strengste naleeft en ook 
steeds heeft nageleefd, en het feit, dat hij na 
het vertrek van zijn gezin naar 's-Gravenhage, 
in April 1919, een gedeelte van het huis zijner · 
moeder te 's-Hertogenbosch ging betrekken, 
voldoende aantoont, dat hij er niet aan dacht 
zijn hoofdverblijf naar 's-Gravenhage over te 
brengen ; dat uit de omstandigheid, dat het 
gezin naar 's-Gravenhage is vertrokken niet 
mag worden geconcludeerd, dat de heer van 
Rijckevorsel zijn hoofdverblijf naar die ge
meente had overgebracht ; dat yerondersteld 
wordt dat daar hij wegens zijn lidmaatschap 
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
veelvuldig te 's-Gravenhage aanwezig moet zijn, 
er op prijs stelde gedurende zijn verblijf in de 
gemeente 's-Gravenha$e in den kring zijner 
familie te vertoeven ; dat dus slechts redenen 
van practischen, of mogelijk economischen· 
aard aan het vertrek van het gezin ten grond
slag hebben gelegen en dit met het hoofdverblijf 
van den heer van Rijckevorsel in geenerlei 
verband heeft gestaan ; 

Overwegende dat blijkens ambtsbericht van 
den inspecteur der directe belastingen, 1 e af
deeling van 12 Februari 1925 Mr. Dr. A. B. à. M. 
van Rijckevorsel reeds in den loop van het 
jaar 1919 het perceel Bankastraat 62 te 's-Gra
venhage heeft aangekocht alwaar zijn gezin 
geregeld vertoeft, terwijl hij alleen, wanneer 
zijn werkzaamheden als Voorzitter van den 
Raad van Beroep dit vereischen in de gemeente 
's-Hertogenbosch ten huize van zijn moeder 
logeert; 

dat hieraan niet afdoet dat hij volgens art. 8 
der Beroepswet verplicht i s zijn vast en voort
durend verblijf te 's -H ertogenbosch te houden; 

dat de aangeslagene derhalve terecht in de 
gemeente 's-Gravenhage over de belasting
jaren 1921 /22, 1922/23 en 1923/24 wegens 
hoofdverblijf is aangeslagen; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast, enz. 

(B.S.) 

23 Juni 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Tot de gevallen, bij art. 28 voorzien, 

waarin een vergunning voor den verkoop 
van sterken draJ1k in het klein alleen 
aan logeergasten door Ged. Staten kan 
worden ingetrokken, behoort niet het geval, 
dat de inrichting, waarvoor vergunning is 
verleend, niet meer zou zijn aan te merken 
als een logement in den zin der wet. 

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

Sa. Ma. L., weduwe Ch. R. te IJ., tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Zeeland van 
13 Maart 1915, n°. 157b, 3e afdeeling, waarbij 
haar logementsvergunnmg voor den verkoop 
van sterken drank in het klein is ingetrokken; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Mei 1925, n°. 393; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 15 Juni 
1925, n°. 1039 G, afdeeling Volksgezondheid; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun boven-

genoemd besluit de logementsvergunning heb
ben ingetrokken uit overweging, dat de inrich
ting van de appellante niet meer is een loge
ment-, dat is eene inrichtin,,, waarvan de 
houder er zijn gewoon beroep van maakt, 
om daarin nachtverblijf te verschaffen aan 
logeergasten ; 

dat de appellante in beroep aanvoert, dat 
een paar vertrekken voor logeergasten zijn 
ingericht waarvan herhaal.lelijk gebruik wordt 
gemaakt ; dat haar inri-ihting als een koop
liedenlogement is te beschouwen ; dat zij haa,r 
man heeft verloren en met een kind is achter
gebleven, en daarom zeer zal worden benadeeld, 
wanneer het besluit ;van Gedep. Staten van 
13 Maart 1925 mocht worden gehandhaafd; 

0 . dat eene vergunning voor den verkoop 
van sterken drank in het klein alleen aan 
logeergasten door Gedeputeerde Staten slechts 
kan worden ingetrokken in de gevallen bij 
art. 28 der Drankwet voorzien ; 

dat hiertoe niet behoort het geval, dat de 
inrichting waarvoor vergunning is verleend, 
niet meer zou zijn aan te merken als een 
logement in den zin der wet ; 

dat Gedeputeerde Staten op dien grond 
mitsdien ten onrechte de verleende vergunning 
hebben ingetrokken; 

gezien de Drankwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en 

Nijverheid is belast enz. (A. B.) 

23 Juni 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
De in dit art. bedoelde vergoeding kan 

slechts worden berekend vanaf den datum, 
waarop het in art. 107 l • lid sub c ge 
noemd bewijs aan den onderwijzer is uit
gereikt, daar deze eerst van dien datum af 
tot het geven van bijzonder onderwijs 
bevoegd • was. Hiertegen doet niet af, dat 
art. 107 niet is opgenomen onder de voor
schriften waaraan moet zijn voldaan ter 
verkrijging van Rijksvergoeding. 

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

het Roomsch-Katholiek Parochiaal Kerkbe
stuur te Achtmaal, gemeente Zundert, tegen 
de beslissing van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 17 Januari 
1925, n°. 9944, afd. L. 0 . F., onder anderen 
tot vaststelling der R~jksvergoeding, bedoeld 
in art. 97 der Lager-Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1923, ten behoeve van de bijzondere 
lagere school aldaar, C. 155, gemeente Zundert ; 

Gezien het advies van den Onderwijsraad 
(Afdeeliag voor het algemeen vormend lager
onderw1Js en het bewaarschoolonderwijs) van 
4 April 1925, n°. 5733A; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
27 Mei 1925, n°. 427 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onder_wijs, Kunsten en Wetenschappen van 
9 ,Jum 1925, n°. ll054, afd. L. 0. F . ; 

0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en . Wetenschappen bij zijne evengemelde 
beshs~mg het bedrag der Rijksvergoedingen 
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over Hl23 voor deze school heeft bepaald op 
f 7858.34, waarbij o. m. is overwos.en. dat 
tot het geven van bijzonder onderwijs onder 
meer wordt vereischt het bezit van het bewijs, 
bedoeld in art. 107 onder c der Lager-Onderwijs
wet 1920; 

dat men zonder het bezit van dit bewijs 
onbevoegd is bijzonder onderwijs te geven ; 
dat aan den onderwijzer J. Chr. Pleraer bedoeld 
bewijs is uitgereikt op 31 Mei 1923, zoodat 
eerst van dien datum af de Rijksvergoeding 
voor dezen onderwijzer kan worden toegekend; 
dat in verband met het bovenstaande het 
salaris en mitsdien de Rijksvergoeding voor 
genoemden onderwijzer, over het tijdvak van 
13 Mei-1 November 1923 f 560 bedraagt; 

dat van de beslissing van Onzen Mini 0 ter 
het schoolbestuur bij Ons in beroep i~ gekomen, 
aanvoerende dat z. i. de aanspraak op Rijks
vergoeding voor het schoolbestuur niet kan 
verloren gaan tengevolge va.n het feit, dat de 
bedoelde onderwijzer niet in het bezit was van 
bovenbedoeld bewijs ; dat toch art. 107 der 
wet uitsluitend betrekking heeft op de onder
wijzers en geen enkele verplichting oplegt aan 
het schoolbe. tuur ; dat deze verplichting, den 
onderwijzers opgelegd, hare sanctie vindt in 

• art. 436 Sr. ; dat naar zijn oordeel een school
bestuur alleen dan aansprakelijk zou kunnen 
worden gesteld voor de nal3ving van art. 107, 
eerste lid, der wet, wanneer zulks uitdrukkelijk 
in de wet zou zijn vastgelegd ; dat echter een 
desbetreffende bepaling 9-iet in de wet voorkomt; 
dat de voorwaarden, waaraan moet worden 
voldaan om voor Rijksvergoeding in aanmerking 
te komen, uitsluitend in de artt. 89 tot en met 
96 zijn vermeld ; dat het dan ook van oordeel 
is dat, nu aan alle evenbedoelde subsidievoor
waarden is voldaan, de gevraagde Rijksver
goeding niet kan worden geweigPrd ; dat het 
voorts. stelt, dat de Rijksvergoeding in iede~ 
geval behoort te worden verleend van 7 Mei 
1923 af, omdat het bovenbedoeld bewjis niet, 
zooals Onze Minister aangeeft, is uitgereikt op 
13 Mei 1923, doch op 7 Mei 1923; 

0. dat krachtens art. 107, 1° lid, der wet 
tot het geven van bijzonder onderW\ÎS vereisc~t 
wordt het bezit van onder meer een bew1JS 
dat Burgemeester en Wethouders der ge
meente, waar het onderwijs gegeven zal wor
den, de onder a en b van dit artikel genoemde 
stukken hebben gezien en in orde bevonden ; 
dat ten aanzien van den onderwijzer J. Chr. 
Pleraer dit bewijs, hoewel gedagteekend 7 Mei 
1923, blijkens de opgave in het bij art. 6, 
3e lid van Ons besluit van 31 December 1920, 
S. 952. bedoelde formulier, model E, welke 
opgave mede als basis dient voor de aanvrage 
om Rijksvergoeding, aan den belanghebbende, 
eerst den 13 Mei 1923 is uitgereikt en deze 
derhalve eerst van dien datum af tot het geven 
van bijzonder onderwijs bevoegd was ; . 

dat Onze Minister tèrecht van oordeel 1s, 
dat voor onbevoegden geen aanspraak op 
vergoeding kan worden gem_aak~ en hiertegen 
niet afdoet, dat art. 107 met 1s opgenomen 
onder de voor chriften waaraan moet zijn 
voldaan ter verkrijging van Rijksvergoeding ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet Hl20 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan:. . 

met handhaving van de bestreden beshssmg 
van Onzen Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen het bedrag der Rijksver
goe:iingen over 1923 voor deze school vast 
te tellen op f 7858.34. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

24 Juni 1925. BESCHIKKING van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
tot vaststelling van een lettertceken, dat 
door zee- of kustvisschersvaartuigen moet 
worden gevoerd . 

De Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw; 

Gelet op artikel 7 der Visscherijwet (wet van 
6 ûctober 1908, Staatsblad n°. 311), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 23 September 1921 
(Staatsblad n°. 1100) en op artikel 8 van het 
Koninklijk besluit v11,n 12 Juni 1911 (Staatsblad 
n°. 144), betreffende de registers voor de zee
en kustvisschersvaartuigen en het voeren van 
letterteekens en nummers door de kustvisschers
vaartuigen, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 5 Februari 1912 (Staatsblad n°. 53) ; 

Heeft goedgevonden : 
te bepalen, dat door de zee- en kustvisschers

vaartuigen, tehuis behoorende te Naarden, 
moet worden gevoerd het letterteeken N.D. 

24 Juni 1925. ARREST van den Hoogen Raad . 
Wat er zij van de vraag of verzoeker, 

bij vertrek op 22 Juli 1924 uit Wassenaar 
naar Engeland, ophield, ingezetene des 
Rijks te zijn, zoo volgt in ieder geval uit 
de door den Kantonrechter vastgestelde 
feiten, dat verzoeker, die toen hij vetrok, 
niet het voornemen had te ,vassenaar 
te:i.:ug te keeren en daar ook niet voor 
17 Maart 1925 is teruggekeerd, op l Fe
bruari 1925 niet was inwoner van de ge
meente Wassenaar, zoodat hij reeds daarom 
in die gemeente niet op de kiezerslijst voor 
het jaar 1925/1926 kon worden geplaatst. 
(De Kantonrechter had aangenomen, dat 
verzoeker van 22 Juli 1924-17 Maart 1925 
geen ingezetene van het Rijk was, welke 

. beslissing de Proc.-Gen. juist acht. Red.) 
(Kieswet art. 7.) 

Mrs. Jhr. de Savornin Lohman, Visser, van den 
Dries, Schepel en van Gelein Vitringa. 

Conclusie 0. M. i/z Mr. A. N. Molenaar 
/Kieswet). 

De requirant tot cassatie heeft aan het 
-.,emeentebestuur van Wassenaar, zijne tegen
woordige woonplaats, verzocht de plaatsing 
van hem en zijne echtgenoote op de kjezerslijst 
dier gemeente. .. .. 

Feitelijk staat vast, dat h11 en zyne echtge
noote tot 22 Juli 1924 te Wassenaar hebben 
gewoond en op dien dag de gemeente hebben 
verlaten na verzocht te hebben van het bevol
kingsregister te worden afgeschreve?, dat zij 
daarna te Wassenaar geene wonmg meer 
hadden, dat zij zich in Engeland hebben ge
ve tigd zonder het voornemen te hebben naar 
Wassenaar terug te keeren, en later, eerst op 
17 Maart 1925, zich weder daar hebben ge
vestigd. 
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Op grond van deze feiten is beslist, da t zij 
op 1 Februari 1925 niet waren ingezetenen 
van het Rijk en van de Provincie Zuid-Holland. 

De beslissing van het gemeentebestuur is 
beve tigd door den Kantonrechter te 's Gra
venhage. 

Als rr.iddel van cassatie wordt voorgedragen : 
Schending, althans verkeerde toepassing van 
artt. l , 5, 7, 14 en 19 der Wet van 7 September 
1896, S. 154, art. 17 lid 2 der Provinciale Wet, 
artt. 13 en 14 der Wet van l'<l December 1892, 
S. 268, artt. 74, 75, 76 en 78 B. W. en artt. 1 
en 93 der Wet op de Inkomstenbelasting 1914, 
doordat de E. A. Heer Kantonrechter op 
gronden, die zijn beslissing niet rechtvaardi~en 
en met de aangehaalde artikelen in strijd zijn, 
na te hebben vastgesteld dat req,1:!rant op 
22 Juli 1924 met zijn echtgenoote uit Wassenaar 
naar Engeland is vertrokken met het doel om 
zijne talenkennis te vermeerderen, maar niet ' 
met het voornemen om in Wa senaar terug 
te keeren; dat hij zich dan ook uit het bevol
kingsregister heeft laten afschrijven, geen eigen 
woning had in Wassenaar en zijn meubelen 
heeft opgeslagen, dat hij op 17 Maart 1925 
uit Engeland weder in Wassenaar is terugge
keerd, aldaar op eigen verzoek in het bevolkings
register i ingeschreven en er thans een eigen 
woning heeft, heeft bevestigd de beslissing van 
het gemeentebestuur van Wassenaar, waarbij 
reque trants verzoek om hem en zijn echtgenoo
te alsnog op de kiezer lijst te plaatsen werd 
afgewezen, zijnde deze beslissing tevens niet 
naar den eisch der wet (art. 19 j0 • 14 der Wet 
van 7 September 1896, S. 154), met redenen 
omkleed. 

De Kantonrechter overweegt dat de vraag, 
waar iemand zijne woonplaats heeft met be
trekking tot de toepassing van de bepalingen 
omtrent het ingezetenschap, dat van het hebben 
van eene woonplaats afhangt, moet beantwoord 
worden naar de bepalingen, voorkomende in 
het Burger!. Wetb., boek 1, titel 4, zulks in 
overeenstemming met het arrest van den 
Hoogen Raad van 30 Juni 1920; (W. 10616, 
N. J. 1920, 844). 

Uit de vaststaande feiten wordt nu afgeleid, 
dat de requirant en zijne echtgenoote in het 
tijdvak van 22 Juli 1924 tot 17 Maart 1925 
hunne woonplaats niet hadden in het rijk. 

Volgens art. 75 B. W. komt woonplaats
verandering tot stand door wettelijke woning 
in eene andere plaats, gevoe~d bij het voor
nemen daar het hoofdverblijf te vestigen, 
en volgens art. 76 wordt dit voornemen be
wezen door eene verklaring zoowel bij het 
bestuur der gemeente welke men verlaat 
als bij dat der gemeente waar de woonplaats 
wordt overgebracht, doch het bewijs van het 
voornemen kan bij gebreke van verklaring 
ook uit de omstandigheden worden opgemaakt. 

Het eerste lid van art. 76 heeft blijkbaar 
betrekking op overbrenging van de woonplaats 
naar eene andere gemeente binnen het rijk, 
omdat bij overbrenging naar het buitenland 
van eene verklaring aan het bestuur der 
gemeente van vestiging, die wellicht in de 
vreemde wet niet bekend is, niet gedacht kan 
zijn. Maar ook daarvoor is het tweede lid 
geschreven. Men heeft hier dus te maken 
met omstandigheden die tot bewijs van het 
voornemen kunnen strekken. Als zoodanig 

zijn nu de genoemde feiten door den Kanton
rechter aangemerkt. Diens beslissing is naar 
mij voorkomt van feitelijken aard, maar ook 
in elk geval juist; de requirant en zijne echt
genoote hebben blijkbaar elk verband met de 
gemeente Wassenaar afgebroken en hunne 
woonplaats buiten het rijk overs.ebracht en 
kunnen nu niet beweren, dat zij niettemin 
ingezetenen zijn gebleven. 

De beslissing wordt door den requirant 
eigenlijk ook niet anders bestreden dan met
een beroep op het feit, dat de belastingautori
teit in die omstandigheden niet heeft gezien de 
elementen eener verandering van woonplaats 
die eene ontheffing van belastbaarheid zoude 
kunnen rechtvaardigen. Dat dit feit, daarge
laten, dat het in het geding niet is vastgelegd, 
niet afdoende is nu niet blijkt, dat de beslissing 
der belastingautoriteit in hoogste instantie 
is gehandhaafd, behoeft m.i. geen nader betoog. 
Het zoude trouwens niet uitge. loten zijn, dat 
voor toepassing van belastingwetten iets anders 
geldt dan voor toepassing van de kieswet. 
Van schending van de wet op de inkomsten
belasting 1914 kan hier dan ook geene sprake 
zijn. 

Eindelijk wordt nog beweerd, dat de beslis
sing van den Kantonrechter niet voldoet aan 
den eisch van moti veering, die wordt afgeleid 
uit art. 19 j0 • 14 der Kieswet. Alleen het 
laatste artikel eischt motiveering van de be
slissing van het gemeentebestuur, doch zoodani
ge eisch wordt niet in art. 19 aangetroffen. En 
andere wetsartikelen waarop de eisch van 
motiveering zoude kunnen steunen zijn niet 
als geschonden aa.ngehaald. In elk geval 
ontbreekt de motiveering niet; de Kanton
rechter geeft reden van zijne beslissing, zij 
moge dan al of niet gegrond zijn. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep. 

De Hooge Raad, enz. ; · 
0. dat blijkens de bestreden uitspraak de 

verzoeker aan het gemeentebestuur van Was
senaar heeft verzocht hem en zijn echtgenoote 
alsnog te plaatsen op de door dat bestuur op 
23 Maart 1925 voorloopil? vastgestelde kiezers
lijst, doch het gemeentebestuur dit verzoek 
heeft afgewezen op grond, dat verzoeker 
noch zijn echtgenoote gedlll"ende den tijd 
liggende tusschen 22 Juli 1924 en 17 Maart 
1925 ingez"ltenen van het Rijk waren ; 

<lat verzoeker van deze beslissing in beroep 
is gekomen en ter terechtzitting van het Kan
tongerecht heeft verklaard, dat hij op 1 Mei 
1924 met zijne echtgenoote van 'R-Gravenhage 
naar Wassenaar is verhuisd en zich in het 
bevolkingsregister der gemeente "\Vassenaar 
heeft laten inschrijven; dat hij op 22 Juli 
1924 met zijne echtgenoote uit Wassenrnr 
naar Engeland is vertrokken met het doel om 
zijn talenkennis te vermeerderen; maar niet 
met het voornemen om in Wa ·senaar terug te 
keeren; dat hij zich dan ook uit het bevolkings
register heeft laten afschrijvPn, geen eigen 
woning had in Wassenaar en zijn meubelen 
heeft opgeslagen ; 

dat hij op 17 Maart 1925 met zijne echtgenoote 
uit Engeland weder in Wassenaar is terug
gekeerd, aldaar op eigen verzoek in het bevol
kingsregister is ingeschreven, en er thans een 
eigen woning heeft; 
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dat de Kantonrechter, op grond van deze 
verklaring evenvermelde feiten als vaststaande 
aannemende, na eenige overwegingen te 
hebben gewijd aan de vereischten, die de wet 
stelt voor het kiesrecht, laat volgen: ,,dat uit 
de vaststaande feiten, hierboven gereleveerd, 
in verband met de artt. 74, 75, 76 en 78 B. W., 
niet anders kan worden- afgeleid dan dat 
verzoeker en zijne echtgenoote in het tijdvak 
van 22 Juli 1924 tot 17 Maart 1925 hunne 
woonplaats niet hadden in het Rijk, zoodat 
zij geen ingezetenen waren van het Rijk en 
evenmin van de Provincie;" 

Op welke gronden de Kantonrechter de 
beslissing van het gemeentebestuur heeft 
bevestigd; 

0 . dat tegen deze uitspra,ik als middel van 
cassatie is aangevoerd: Zie Concl. Proc.-Gen. ; 

0. dat blijkens de toelichting dit middel 
hierop steunt, dat ook in verband met art. 76, 
tweede lid, B. W. naar de omstandigheden 
moet worden beoordeeld, of het Rijksingezeten
schap overeenkomstig art. 14 v,in de wet 
van 12 December 1892, S. 268, is opgehouden 
door vestiging der woonplaats buiten het Rijk, 
en de omstandigheden, waaronder hij als 
voormeld naar Engeland is vertrokken, niet 
toelaten om aan te nemen, dat hij toen zij n 
woonplaats daar gevestigd heeft, nu die 
omstandigheden veeleer wijzen op een voorbij• 
gaand karakter van het verblijf in Engeland ; 

O. dat, wat er zij van de vreag, of bij het 
vertrek van verzoeker op 22 Juli 1924 uit de 
gemeente Wassenaar hij en zijn echtgenoote 
ophielden ingezetenen van het Rijk te zijn, 
uit de cl.oor den Kantonrechter a1s vaststaande 
aangenomen feiten in ieder geval volgt, dat 
zij to"n ophielden inwoner van die gemeente 
te zijn; 

dat toch de Kantonrechter op grond van de 
door den verzoeker zelf ter terechtzitting afge• 
legde verklaring, waarvan de bewij skracht 
niet staat ter beoordeeling van den rechter 
in cassatie, mocht aannemen, dat de verzoeker 
onder de voormelde omstandigheden op 22 
Juli 1924 de gemeente Wassenaar verlatende 
niet het voornemen had om daar terug te 
keeren; 

dat de afwezigheid van dit voornemen, in 
verband met de verdere omstandigheden 
waaronder het vertrek blijkens het boven 
overwogene plaats vond, moet Jei<len tot de 
slotsom, dat verzoeker op dien datum met zijn 
echtgenoote de gemeente Wassenaar metter
woon heeft verlaten, waaruit in verband met 
het mede vaststaande feit, dat zij niet vóór 17 
Maart 1925 daar zijn teruggekeerd, volgt dat 
zij op 1 Februari 1925 niet waren inwoner van 
de gemeente Waseenaar; 

dat zij mitsdien reeds daarom uithoofde 
van art. 7 der Kieswet in die gemeente niet op 
de kiezerslijst voor het jaar 1925/1926 konden 
worden geplaatst; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan leiden; 
Verwerpt het beroep. (N. J .) 

26 Juni 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
l'lfinister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, be
treffende toepassing artikel 170 der In
validiteitswet. 

19:l.~. 

De Mimster van Arbeid, Handel en Nijver• 
heid vestigt mijn aandacht op de wenschelijk• 
heid dat in verba nd met de toepassing van 
artikel 170 der Invalisiteitswet, gevP llen van 
misbruik van sterken drank door rentetrekkers 
zooveel mogelijk ter kennis komen van den 
betrokken R aad van Arbeid. 

Bedoeld worden rentetrekkers, die, of~choon 
nirt 
niet wegens openbare dronkenschap ver• 
oordeeld, aan het misbruik schuldig zijn. 

Wijkmeesters, armbezoekers, wijkverpleeg• 
sters, woninginspectrices en dergelijke functi• 
onari sen zullen in de gelegenheid z~j het mis
bruik te constateeren. 

Uw bestuur zal hunne inlichtingen kunnen 
benutten om den betrokken Raad van Arbeid 
de noodige gegevens te verstrekken. 

Het zou mij aangenaam zijn indien Uw Col. 
lege in deze richting werkzaam zoude willen 
ZiJn- (B. s .) 

27 J uni 1925. WET tot wijziging en aanvulling 
van de Pensioenwet voor de zeemacht 
1 Staatsblad 1922, n°. 65). S. 273. 

Bi}l. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 305, 
1-28. 

H and. id. 1924/1925, bladz. 2281- 2293, 
2298-2319, 2323-2340, 2384. 

Hand. 1° Kamer 1924/1925, bladz. 917, 985-
988, 1035-1038. 

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

dat het wenschelijk is in de Pensioenwet voor 
de zeemacht (8taatsblad 1922, n°. 65) ver
schillende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Pensioenwet voor de zee

macht (Staatsblad 1922, n°. 65), zooa,ls deze is 
gewij r.igd bij de wetten van 19 Mei 1922 (Staats. 
blad n°. 337) en 2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 329), 
worden de volgende ~jzigingen en aanvullingen 
aangebracht: 

§ 1. In artikel 1 vervallen de woorden : 
"zoomede aan op wachtgeld gestelde militairen 
van de zeemacht." en wordt de komma achter 
het woord "landstorm" vervangen door een 
punt. 

§ 2. In artikel 2, eerste lid, wordt het 
gestelde onder 4°. vervangen door het volgende : 

,,4". t-er zake van : 
a. het bereiken of overschrijden van den 

leeftijd van vijftig jaren, wanneer de militair in 
verband met zijn leeftijd voor de waarneming 
van den dienst niet meer ten volle ~eschikt ge• 
acht wordt, mits hij een werkeliJken dienst 
hebbe van ten minste t ien jaren; 

b. een werkelijken dienst van ten minste 
vijftien jaren, wanneer de vrijwillig dienende 
militair met ingang van of na 1 Juli 1925 op 
eigen verzoek als zoodanig is ontslagen, of ter 
zake van een werkelijken dienst van ten Ininste 
tien jaren, wanneer de vrijwillig dienende 
militair met ingang van of na 1 Juli 1925 als 
zoodanig is ontslagen in het belang van den 
dienst en niet verkeert of komt te verkeeren 
in een der gevallen, omschreven in artikel 4 
onder 2°. tot en met 6°., zullende het hier• 
bedoelde pensioen ingaan zoodra hij den leeftijd 
van zestig jaren heeft bereikt of eerder, indien 

35 
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hij na da,t ontslag blij vend ongeschikt wordt 
verklaard om in zijn onderhoud te voorzien, 
uit hoofde van ziekten of gebreken, niet het 
gevolg van eigen moedwillige handelingen of 
ongeregeld gedrag (uitge8teld pensioen); een 
en ander mits hij niet wordt herplaatst in eene 
betrekking, welke uitzicht geeft op pensioen 
krachtens deze wet, de Pensioenwet voor de 
landmacht (S taatsblad 1922, n°. 66), of de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240)." 

Het cijfer "l " vóór het eerste lid vervalt en 
voorts vervallen het tweede, het derde en het 
vierde lid. 

§ 3. Aan artikel 3 wordt een nieuw derde 
lid toegevoegd, luidende : 

"3. Het recht op pensioen ter zake van 
langdurigen dienst wordt geacht mede niet te 
bestaan voor den ontslagen mihtair, die laatste
lijk op wachtgeld was gesteld." 

§ 4. In artikel 4 worden de volgende wijzi- , 
gingen aangebracht: 

1°. in punt 1°. vervallen de woorden: 
,,onder 2°."; 

2°. in punt 6°. vervalt de laatste volzin; 
3°. Het bestaande artikel wordt eerste lid; 

aan dit lid worden een nieuw tweede en derde 
lid toegevoegd, luidende : 

"2. Voorts gaat het recht op uitge8teld 
pensioen verloren, indien de gewezen militair, 
die behoort tot het reserve-personeel der zee
macht, uit den dienst bij dat personeel wordt 
ontslagen op zooda,nige wijze, dat zijn recht op 
pensioen op grond van het bepaalde in de 
punten 2°. tot en met 6°. van artikel 3 der 
Pensioenwet voor het personeel der Konink
lijke marine-reserve (Staatsblad 1923, no. 355) 
niet zou hebben bestaan of zou zijn verloren 
gegaan. 

3. Van de bepalingen van het eerste lid 
onder 2°. tot en met 6°., zoomede van het 
tweede lid, kan door Ons worden afgeweken, 
mgevolge beroep overeenkomstig artikel 56a." 

§ 5. In het eerste lid van artikel 5 worden 
de woorden : ,,levenslang, voorloopig of tijde
lijk" vervangen door de woorden : ,,levenslang 
of voorloopig", terwijl in het tweede lid van 
dat artikel vervallen de woorden : ,,of met een 
tijdelijk" . 

§ 6. In artikel 6 vervalt het gestelde onder 
1 o. a en b en wordt vervangen door : 

"1°. het pensioen, waarop recht bestaat 
krachtens artikel 2 onder 1°., 3°. en 40, ;". 

§ 7. In artikel 7 w01·dt de eerste volzin 
van het zevende lid gelezen : 

,,Eene hernieuwde toekenning kan geschie
den, na.dat de belanghebbende den dienst ander
maal heeft verlaten." 

§ 8. Artikel 8 vervalt. 
§ 9. In artikel 10 worden de volgende 

wijzigingen aangebracht : 
10. nà punt 3°. wordt een nieuw punt 40, 

opgenomen, luidende : 
"4o. die is doorgebracht als vrijwilliger bij 

den landstorm, voor zoover die tijd bij de 
regeling van een diensttijdsP.ensioen krachtens 
de Pensioenwet voor de vrijwilligers van den 
landstorm in aanmerking komst;"; 

2°. het bestaande punt 4°. wordt punt 5°. 
en wordt gelezen : 

,,5o. die bij de regeling van burgerlijke pen
sioenen in den zin van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) voor vergelding met pen-

sioen in aanmerking komt en niet valt onder 
10., 20., 30. of 40_ ;"; 

3°. het bestaande punt 5°. wordt punt 6°. 
en wordt gelezen : 

"6°. welke op wachtgeld is doorgebracht 
door een ontslagen militair, die in den militairen 
dienst wordt herplaatst;". 

§ 10. In het eerste lid van artikel 11 onder 
1°. a wordt het woord: ,,zestiende" vervangen 
door het woord : ,,achttiende" en wordt in 
punt 2°. ,,ó0 . " vervangen door "6°." en "4°." 
door "5°.". 

§ 11. In artikel 12 worden in het vierde lid 
de woorden: ,,artikel 10 onder 2°., 3°. en 40,' · 
vervangen door de woorden : ,,artikel 10 onder 
20., 30,, 4°. en 5°.", en wordt aan het vijfde lid 
een nieuwe volzin toegevoegd~ luidende _: 

"De maand wordt daarbij gerekend op dertig 
dagen." 

§ 12. In artikel 14 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

1°. In het tweede en in het derde l id ver
vallen de woorden : ,,zonder vrije woning". 

2°. het vierde en het vijfde lid worden 
vervangen door een nieuw vierde lid, luidende : 

"4. Had de militair op den datum, waarop 
voor hem een pensioensgrondslag moet worden 
vastgesteld, laat,stelijk minder dan een vol jaar 
onafgebroken als militair bij de zeemacht in 
werkelijken dienst doorgebracht, of wel, verlaat 
hij den dienst binnen één ja.ar na verlaging, 
dan wordt zijn pensioensgrondslag vastgesteld 
op den voet van het bepaalde bij het tweede of 
derde lid naar hetgeen hij over dien laatsten 
werkelijken diensttijd, dan wel over zijn clienst
tijd nà verlaging beeft of zou hebben genoten, 
herleid tot inkomsten over een jaar." 

3°. de eerste volzin van het bestaande zesde 
lid wordt vijfde lic:t, terwijl de tweede volzin 
van dat lid vervalt. 

4°. het bestaande zevende en achtste lid 
worden respectievelijk zesde en zevende lid. 

§ 13. In artikel 15 worden de woorden : ,,in 
actieven dienst hersteld" vervangen door de 
woorden: ,,weder in actieven dienst getreden" 
en vervallen de woorden : ,,zonder vrije woning". 

§ 14. De eerste volzin van art ikel 15a 
wordt gelezen: 

,,Van de militairen kan eene jaarlijkscbe bij
drage voor hun pensioen worden gevorderd 
van ten hoogste drie procent van de inkomsten 
en baten, welke op 1 Januari van het jaar waar
over de bijdrage verschuldigd is, worden genoten 
of zouden genoten zijn bij plaatsing in Neder
land aan wal, berekend over een vol jaar, voor 
zoover deze inkomsten en baten bij de vast
stelling van den pensioensgrondslag in aan
merking komen." 

§ 15. In het eerste lid van artikel 16 worden 
de woorden : ,,twee procent" vervangen door de 
woorden : ,,een drie vierde procent". 

Het vierde lid van dit artikel vervalt. 
§ 16. Het bestaande artikel 18 wordt eerste 

lid, terwijl aan dat artikel een nieuw tweede lid 
wordt toegevoegd, luidende : 

"2. De vermeerdering van het pensioen 
bedraagt tien procent van het maximum
pensioen, wanneer ten gevolge van ziekten of 
gebreken, als in artikel 2 onder 2°. c bedoeld, 
zich een der gevallen voordoet als onder 1 °. tot 
en met 5°. van het eerRte lid vermeld." 

§ 17. Het bestaande artikel 19 wordt 
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eerste lid, terwijl aan dat artikel een nieuw 
tweede lid wordt toegevoegd, luidende : 

"2. De vermeerdering van het pensioen 
bedraagt twintig procent van het maximum
pensioen, wanneer ten gevolge van ziekten of 
gebreken, als in artikel 2 onder 2°. c bedoeld, 
zich een der gevallen voordoet als onder 1 °. tot 
en met 3°. van het eerste lid vermeld." 

§ 18. Overal waar in het eer~te ,id van 
artikel 20 voorkomen de woorden : ,, vij / en 
dertig jaren", worden deze vervangen door de 
woorden: ,,veertig jaren". In dit lid worden 
na het woord : ,,machinisten" ingevoegd de 
woorden: ,,boven den rang van adjudant
onderofficier". 

De tweede volzin van het tweede lid van dit 
artikel wordt gelezen : 

"Indien het aldus verkregen eindcijfer een 
gedeelte van eene maand oplevert, wordt daar
voor eene geheele maand gesteld, waarbij de 
maand op dertig dagen wordt gerekend." 

§ 19. Artikel 23a wordt vervangen door 
het volgende : 

"1. Wanneer een in het belang van den 
dienst ontslagen militair, als b!)doeld in artikel 2 
onder 4-0 • b, als militair is herplaatst, zal het 
bedrag van het pensioen, hetwelk hem bij ont
slag uit de laatstelijk bekleede functie eventueel 
mocht worden toegekend, niet lager worden 
gesteld dan het bedrag van het uitgesteld pen
sioen, dat hem, indien hij niet ware herplaatst, 
krachtens voormelde wetsbepaling zou zijn 
toegekend. 

2. Is een met. recht op uitgesteld pensioen 
ontslagen militair, als in het eerste lid bedoeld, 
herplaatst als ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), en wordt 
hem bij ontslag uit de laatstelijk bekleede 
functie een pensioen toegekend tot een lager 
bedrag dan hem op den datum van dat ontslag 
zou zijn verleend, indien hij op dien datum 
ware gepensionneerd krachtens de in het eerste 
lid genoemde bepaling, dan wordt hem op 
grond van deze wet een pensioen toegelegd tot 
een bedrag, geHjk aan het verschil tusschen 
beide eerstbedoelde bedragen. In zooverre 
wordt het recht op pensioen, als bedoeld in 
artikel 2, onder 4°. b, in dit geval geacht niet 
te zijn verloren gegaan ten gevolge van her
plaatsing. 

§ 20. Artikel 23b wordt gelezen : 
"1. Indien een gewezen militair, die op of 

na 1 Juli 1922 is gepensionneerd op grond van 
het bep!lalde bij artikel 2. onder 3°. of 4°. a, 
inkomsten geniet of gaat genieten uit eene 
militaire betrekking dan wel uit of in verband 
met een ambt of eene betrekking, in dienst 
van een der lichamen, genoemd in artikel 3 en 
artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staat,sblad 
n°. 240), welk ambt of welke betrekking is 
aanvaard met ingang van of na den dag, 
waarop het ontslag is ingegaan ter zake waar
van het pensioen is verleend, wordt, zoodra en 
zoolang het pensioen vermeerderd met die in
komsten zou overschrijden het bedrag van den 
grondslag, die voor de vaststelling van het 
pensioen heeft gegolden, het pensioen met 
negentig ten honderd van het bedrag dier over
schrijding verminderd. 

2. Het bepaalde bij het vorige lid is mede 
van toepassing ten aanzien van den gewezen 
militair, die op of na 1 Juli 1922 is gepension-

neerd krachtens het bepaalde onder 2°. van 
Prtikel 2, echter met dien verstande, dat de 
vermindering van het pensioen niet meer zal 
bedragen dan de helft daarvan. 

3. Eene verminde11ing als in het eerste en 
tweede lid bedoeld, wordt niet of niet langer 
toegepast ten aanzien van het v.ensioen van 
hem, die den zestigjarigen leeft\id heeft be
reikt. 

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de controle op inkomsten, a ls bedoeld in 
het eerste en tweede lid." 

§ 21. Aan het eerste lid van artikel 24 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, luidende : 

"Het uitgesteld pensioen, aan een gewezen 
militair toegekena op grond van artikel 2, 
onder 4°. b, bij het aanwezig zijn va,n de aldaar 
bedoelde ongeschikt-heid, gaat in op den dag, 
waa.i·op de aanvrage daart,oe is ingekomen." 

In het tweede lid van dit artikel vervallen 
de woorden: ,,of een tijdelijk", ,,en in artikel 8, 
vierde lid,", ,,of in artikel 8, zesde lid,", zoo
mede "of het tijdelijke". 

In het derde lid van dit artikel vervallen de 
woorden : ,, ,en ga.at de aanspraak op het 
verdere genot van tijdelijk pensioen verloren". 

§ 22. Het tweede lid van artikel 25 wordt 
gelezen: 

,,2. Zoodanig onderzoek wordt mede in
gesteld ter beoordeeling van de aanspraken op 
toekenning van een pensioen bij het aanwezig 
zijn van ongeschiktheid, als in artikel 2, onder 
4°. b, bedoeld." 

In het derde lid van dit artikel vervallen de 
woorden : ,,of tijdeHjk" en worden tusschen de 
woorden: ,,gepensionneerde" en "elders" in
gevoegd de woorden : ,,dan wel een op uitgesteld 
pensioen aanspraak hebbend gewezen militair, 
die lijdende is aan ziekten of gebreken, als in 
artikel 2, onder 4°. b, bedoeld,", terwijl de 
woorden: ,,vernieuwd pensioen" vervangen 
worden door: ,,vernieuwd of dadelijk ingaand 
pensioen". 

In het vijfde lid van dit artikel wordt het 
woord : ,,pensioen" vervangen door de woor
den: ,,Onze beslissing in zake pensioensaan
spraken". 

§ 23. De titel van § 9 van het Eerste Hoofd
stuk wordt gelezen : ,, Van de toekenning van 
een tweede pensioen." 

§ 24. Het eerste lid van artikel 26 wordt 
gelezen: 

"1. De militair, die bij de zeemacht is in 
dienst getreden, terwijl hij in het genot was 
van pensioen of gagement ter zake van vorigen 
militairen dienst b~j de zeemacht, bij de land
macht _hier te lande (de Koninklijke marine
reserve en het reserve-personeel der landmacht 
daaronder niet begrepen) dan wel bij het leger 
in Nederlandsch Oost- of West-Indië, wordt met 
inachtneming van de artikelen 27-34, hetzij 
bij ontslag, hetzij later, in het genot gesteld 
van een tweede pensioen, wanneer hij recht 
heeft op pensioen krachtens een van de gronden, 
genoemd in artikel 2. De militair, als in den 
vorigen volzin bedoeld, die in tijd van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden bij door Ons aan te wijzen takken van 
dienst weder in dienst is getreden en uiterlijk 
één jaar na het einde van dien tijd op zijne 
aanvrage van die weder-indienststelling wordt 

35* 
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ontheven, wordt geacht te zijn ontslagen in het 
belang van den dienst." 

§ 25. Artikel 27 wordt gelezen : 
,,De bepalingen dezer wet zijn op de toe

kenning van een tweede pensioen, als bedoeld 
in artikel 26, van toepassing, voor zoover daar
van in deze paragraaf niet wordt afgeweken." 

§ 26. In artikel 28 worden de woorden : 
" in berekening zou komen." vervangen door de 
woorden : ,,in berekening zou komen, indien 
de betrokken militair geen pensioen of gagement 
genoot.". 

§ 27. Artikel 29 vervalt. 
§ 28. Het eerste lid van artikel 30 wordt 

gelezen : 
" 1. Het pensioen wordt berekend naar den 

d iensttijd, na herplaatsing bewezen, met in
begrip van vToegere nog niet met pensioen of 
gagement ver~olden diensten." 

H et derde lid van dit artikel wordt gelezen : 
"3. De som van het met toepassing van het 

eerste lid berekende pensioen en het reeds 
verleende pensioen of gagement - beide even
tueel zonder verhoogingen als bedoeld in de 
a rt ikelen 18, 19 en 20 - mag niet overschrijden 
h et bedrag, d~t voor den belanghebbende op 
h et t ijdstip van zijn laatste ontslag uit den 
dienst i~g.Eevolge het bepaalde in het eerste lid 
van artik el 16 zou gelden als maximum
pensioen." 

§ 29. Artikel 31 vervalt. 
§ 30. Artikel 32 vervalt. 
§ 31. Artikel 33 vervalt. 
§ 32. Het eerste lid van artikel 34 vervalt ; 

het tweede lid van dat artikel, dat eenig lid 
wordt, wordt gelezen : 

" Indien het reeds toegekende pensioen of 
gagement gelijk is aan of hooger dan het pen
sioensbedrag, hetwelk volgens artikel 30,_derde 
lid, niet mag worden overschreden, bhJft de 
t oekenning van een tweede pensioen achter
wege." 

§ 33. Aan artikel 40 wordt een nieuw vijfde 
lid toegevoegd, luidende : 

"5. Ingeval het bepaalde bij het tweede lid 
i s toegepast en in het aantal op pensioen recht
h ebbende kinderen wijziging komt, zal de toe
gepaste evenredige vermindering worden her
zien." 

§ 34. In het eerste lid van artikel 41 ver
vallen de woorden "of wachtgeld". 

§ 35. Het eerste lid van artikel 42 wordt 
gelezen : 

" 1. Het weduwenpensioen eindigt bij een 
volgend huwelijk der weduwe, en wel met het 
einde van het kwartaal, in den loop waarvan het 
huwelij k heeft plaats gehad." 

§ 36. Artikel 43 wordt gelezen : 
"Indien het recht op pensioen van een der 

betrekkingen, bedoeld in de artikelen 36 en 37, 
te niet gaat, of het recht op uitbetaling van 
pensioen krachtens artikel 42 verloren gaat, 
heeft zulks alléén herziening ten gevolge van 
d e pensioenen van de overblijvende rechtheb
benden, bedoeld in art ikel 36 en in artikel 37, 
eerste lid, onder 1 °. en 2°." 

§ 37. In het derde lid van artikel 45 worden 
d e woorden: ,,waarop het recht op pensioen is 
ontstaan." vervangen door: ,,waarop het recht 
op pensioen is ontstaan of kon worden geldend 
gemaakt.'' . 

In het vierde lid van dit artikel vervallen 

achtereenvolgens de woorden : ,,en de tijdelijk", 
"dan wel tijdelijk" en "of van t ijdelijk" en wordt 
In plaats van het woord "herpensionneering" 
gelezen "eene tweede pensionneering". 

In het vijfde lid van dit artikel vervallen de 
woorden: ,,of van artikel 8". 

Aan dit artikel wordt een nieuw zesde lid 
toegevoegd, luidende : 

,,6. Wanneer als gevolg van omst andigheden, 
waaraan de betrokken militair geen schuld 
draagt, de regeling van zijn pensioen wordt 
vertraagd, kan hem, indien de :Minister van 
Marine zulks noodig oordeelt, door den Minister 
van Financiën een voorschot op zijn pensioen 
worden verleend." 

§ 38. Artikel 18 wordt gelezen : 
"Van de a.a.n Ons uitgebrachte adviezen 

wordt afschrift gezonden aan den Mini ter van 
Marine.'' 

§ 39. In het derde lid van artikel 51 worden 
t usschen de woorden: ,,tenzij hij" en "kan 
aantoonen" ingevoegd de woorden: ,,te Onzen 
genoegen". 

Het vijfde lid van dit artikel wordt ge
lezen: 

,,5. Van een door den belanghebbende in 
gediend verzoek, als in dit artikel bedoeld. 
wordt door den Minister van Marine onverwijld 
kennis gegeven aan den Militairen Pensioen
raad, indien door Ons eene beslissing is genomen 
in afwijkin~ van het advies van dien Raad." 

§ 40. Voór artikel 55 wordt een nieuw 
artikel 54a ingevoegd, luidende : 

"Art. 54a. 1. Van hem, die een herhaling 
van het militair geneeskundig onderzoek, als in 
artikel 25, vierde lid, bedoeld, aanvraagt, of die 
op den voet van het bepaalde in artikel 51 
herziening van eene door Ons genomen beslissing 
verzoekt, dan wel hij den Centralen Raad van 
Beroep beroep instelt tegen zoodanige beslissing, 
wordt ten behoeve van het Rijk een recht ge
heven van onderscheidenlijk f 5. f 5 en f 10. 

2. Door een publiekrechtelijk lichaam is zoo
danig recht niet verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen van 
zoodanig recht vrijgesteld, wanneer bij de in
diening van het in het eerste lid bedoelde 
verzoek een daartoe strekkend bewijs, afgegeven 
door den burgemeester der woonplaats, wordt 
overgelegd. 

4. Hij, die het verschuldigde recht niet vol
doet of geen bewijs van onvermogen overlegt, 
is in het indienen van een ver oek, als in het 
eerste lid bedoeld, of in het beroep niet ont
vankelijk. 

5. Aan hem, wiens bezwaren, hetzij in 
eersten aanleg, hetzij in beroep, geheel of gedeel
telijk gegrond worden verklaard, wordt het 
totaal bedrag der van hem gevorderde rechten 
terugbetaald." 

§ 41. Na artikel 56 wordt een nieuw artikel 
56a ingevoegd, luidende : 

"Art. 56a. 1. Hij, wiens recht op pensioen 
niet zou bestaan of verloren zou gaan op grond 
van het bepaalde in artikel 4, kan daartegen in 
beroep komen bij eene door Ons voor ieder 
geval in te tellen Commissie van beroep. 

2. Deze Commissie zal van advies dienen of 
er aanleiding bestaat : 

a. hetzij net bepaalde bij de punten 2 tot 
en met 6 van het eerste of bij het tweede lid 
van artikel 4 buiten toepassinit te laten, 
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b. hetzij eene toelage toe te kennen overeen
komstio het gestelde in het volgende lid. 

3. ï3e in !•et tweede lid bedoelde toelage zal 
alleen kunnen worden toegekend, wanneer de 
belanghebbende een werkelijken dienst heeft 
van ten minste tien jaren. De toelage gaat in 
op hetzelfde tijdstip, ' waarop hem, indien zijn 
recht op pensioen niet ware verloren gegaan, 
pensioen zou kunnen zijn toegekend, en mag 
niet overschrijden het bedrag van het pensioen, 
waarop hij recht zou hebben gehad, indien het 
bepaalde bij het eerste of het tweede lid van 
artikel 4 te zijnen aanzien niet ware toegepast. 
De regelen nopens de uitbetaling en het ein
digen van een pensioen zijn van overeenkom
stige toepassing ten opzichte van zoodanige 
toelage." 

§ 42. De eerste volzin van het tweede lid 
van artikel 60 wordt gelezen : ,,De voorloopige 
pensioenen worden niet in gemeld Grootboek 
ingeschreven." · 

Het derde en het vierde lid van dit artikel 
worden gelezen : 

"3. De pensioenen worden driemaandelijks 
voldaan. 

4. De betaalbaarstelling van den eersten 
termijn heeft plaats zoo spoedig mogelijk na de 
toekenning.' ' 

Een nieuw zevende lid wordt aan dit artikel 
toegevoe~d, luidende : 

"7. Bij dien maatregel kan de uitbetaling 
van alle of van sommige pensioenen aan ·anderen 
dan organen van het Rijk worden opgedragen. 
In zoodanig geval kan de algemeene maatregel 
bepalingen inhouden omtrent de toekenning 
van een vergoeding voor de uitbetaling." 

§ 43. Artikel 61 wordt gelezen: 
"1. Het pensioen eindigt met het einde van 

het kwartaal, in den loop waarvan het overlijden 
heeft plaats gehad, het pensioen van de onder 
1°. , 20. , 30_ en 50_ van artikel 37 bedoelde kin
deren tevens met het einde van het kwartaal, 
in den loop waarvan de rechthebbende meerder
jarig is geworden. 

2. Een vervallen verklaard of ingetrokken 
pensioen eindigt met het einde van het kwartaal, 
in den loop waarvan het besluit tot vervallen
verklaring of intrekking is genomen." 

§ 44. a het vijfde lid van artikel 64 wordt 
een nieuw zesde lid ingevoegd, luidendt> : 

"6. De voorschotten, door besturen van 
openbare lichamen, liefdadige of tot algemeen 
nut werkende instellingen, hetzij renteloos, 
hetzij tegen eene matige rente op de pensioenen 
gegeven, tot zekerheid waarvan de bewijzen van 
inschrijving in het bezit van die lichamen wor
den gesteld, zijn niet onder de bij deze wet 
verboden beleeningen begrepen, mits de voor
waarden, volgens welke die voorschotten worden 
verstrekt, zijn goedgekeurd door den Minister 
van Financiën." 

Het bestaande zesde en zevende lid worden 
onderscheidenlijk zevende en achtste lid. 

§ 45. Aan artikel 65 wordt een nieuw 
derde lid t oegevoegd, luidende : 

"3. In geval van failli sement wordt het 
pensioen, voor zoover het vatbaar is voor beslag, 
uitgekeerd aan den curator." 

§ 46. Het gestelde in artikel 66 wordt 
vervangen door : 

"De beperkingen, voorgeschreven in het 
eerste lid van artikel 65, gelden niet ten aan-

zien van inhouding of beslag tot verhaal van : 
a. onderhoud, waarop hij, die om de in

houding verzoekt of de beslaglegger volgens 
de wet aanspraak heeft ; 

b. belastingschuld, voor zoover bij eene wet 
of eene verordening eene andere regeling is 
getroffen; 

c. eene schuldvordering van een publiek
rechtelijk lichaam, ter zake van schade, in ver
band met de uitoefening van den dienst opzette
lijk veroorzaakt." 

§ 47. In het eeiste lid van artikel 68 ver
vallen de woorden : ,,derde en" . 

· In dit artikel wordt een nieuw tweede lid 
ingevoegd, luidende : 

"2. Zoolang de in het zesde lid van artikel 60 
bedoelde algemeene maatregel van bestuur niet 
in werking is getreden, geschiedt de betaling 
van de pensioenen op den voet waarop de 
reeds ten laste van den Staat verleende pen
sioenen worden voldaan." 

Het bestaande tweede, derde en vierde lid 
worden onderscheidenlijk derde, vierde en 
vijfde lid. 

§ 48. In het eerste lid van artikel 69 
worden tusschen de woorden : ,,1 Januari 1920" 
en "recht is verkregen" ingevoegd de woorden : 
"op grond van de bepalingen van de gewijzigde 
wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad n°. 87)", terwij l 
mede in dat eerste lid tusschen de woorden : 
,,de belanghebbenden" en "volgens de bepalin
gen" wordt ingevoegd het woord : ,,ook' . 

Voorts vervalt in het vierde lid van dit 
artikel de laatste volzin. 

§ 49. In het tweede lid van artikel 71 
vervallen de woorden : ,.artikel 8, vierde lid" . 

§ 50. In den tweeden volzin van het eerste 
lid van artikel 73 wordt het woord: ,,aanvrage" 
vervangen door de woorden : ,.herziening of 
toekenning". 

§ 51. Het gestelde in artikel 74 wordt ver
vangen door het volgende : 

,,1. Voor vrijwillig dienende militairen be
neden den rang van sergeant, die op den datum 
van afkondiging van deze wet a ls zoodanig 
dienden, bestaat, met afwijking van het be
paalde bij artikel 3, recht op pensioen ter zake 
van langdurigen dienst, ingeval ontslag is of 
wordt verleend op ei~en verzoek nà het vol
brengen van den leeftijd van veertig jaren. 

2. Op vrijwillig dienende militairen, die op 
den datum van afkondiging van deze wet den 
rang van sergeant of een hoogeren rang bekleed
den, doch die bij administratieven maatregel 
zijn of worden teruggesteld tot korporaal of tot 
den stand van matroos, is het bepaalde in het 
vorige lid van overeenkomstige toepassing." 

§ 52. Het derde lid van artikel 77 vervalt. 
§ 53. Het bepaalde bij artikel 77a wordt 

vervangen door het volgende : 
,,Diensttijd, voorafgaande aan eene desertie, 

ter zake waarvan het recht tot strafvordering 
is te niet gegaan krachtens het bepaalde bij de 
wet van 6 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 376), 
wordt in den zin van deze wet en van de gewij
zigde wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad n°. 87) 
beschouwd als voor pensioen geldige diensttijd." 

Overgangsbepalingen. 

2. 1. Indien in eenig geval bij toepassing 
van een percentage van twee procent het voor 
pensioen geldige aantal jaren vóór 1 Juli 1925 
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een hoogeren maatstaf voor ·pensioenberekening 
zou opleveren dan de toepassing op den geheelen 
voor pensioen geldigen dien ttijd van het per
centage, genoemd in artikel 16, eerste lid, der 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
n°. 65) - zooals dat ingevolge deze wet zal 
luiden - wordt, behoudens het maximum van 
zeventig procent, het pensioen naar dien hooge
ren maatstaf berekend. 

2. Wordt het pensioen naar dien hoogeren 
maatstaf berekend, dan ,vordt in daartoe lei
dende gevallen het niet met, pensioen vergolden 
geldige aantal jaren, dat in aanmerking zou 
kunnen komen voor eene pensioensverhooging 
als bedoeld in artikel 20 der in het eerste lid 
vermelde wet, aangewezen door de uitkomst 
van de deeling van twee procent van den 
pensioensgrondslag op het bedrag, waarmede 
het diensttijdspensioen, waarop belanghebbende 
zonder de gestelde maxima recht zou hebben, 
het voor hem geldende maximum-pensioen 
overschrijdt. Het bepaalde bij het tweede lid 
van voormeld artikel 20, zoomede artikel 4 der 
wet van 2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 329) is van 
overeenkomstige toepassing. 

3. 1. Wanneer een met ingang van of na 
1 Juli 1923 ingevolge artikel 2, eerste lid, onder 
4°. b, c of d der Pensioenwet voor de zeemacht 
(Staatsblad 1922, n°. 65) - zooals die bepalingen 
vóór 1 Juli 1925 luidden - levenslang gepen
s ionneerd militair inkomsten geniet of gaat 
genieten uit of in verband met arbeid of bedrijf, 
ter hand genomen met ingang van of na den 
dag, waarop het ontslag is ingegaan, wordt, 
zoodra en zoolang het pensioen vermeerderd 
met die inkomsten zou overschrijden het bedrag 
van den grondslag, die voor de vaststelling van 
het pensioen heeft gegolden, het pensioen met 
het bedrag -dier overschrijding verminderd. 
Deze vermindering wordt niet langer toegepast 
dan tot het tijdstip, waarop de gepensionneerde 
den leeftijd van vijf en vijftig jaren heeft bernikt. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de contróle op inkomsten, als bedoeld in 
het eerste lid. 

4. Ten aanzien van hen, op wier pensioen 
ingevolge artikel 23b der Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) - zooals dat 
ingevolge deze wet zal lniden - met ingang 
van 1 Juli 1925 een korting wordt toegepast, 
blijft de in genoemd artikel bedoelde korting 
gedurende het eerste jaar na de inwerkingtreding 
van deze wet beperkt tot 25, gednrende het 
tweede jaar tot 50 en gedurende het derde jaar 
tot 75 ten honderd, met dien verstande echter, 
dat, voor zoover na 1 Juli 1925 het bij onge
wijzigde toepassing van meergemeld artikel te 
korten bedrag vermeerdering ondergaat, ten 
aanzien van dat meerdere de beperking niet geldt. 

5. De bepalingen, welke krachtens de Pen
sioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
n°. 65) ten aanzien van tijdelijke pensioenen 
tot 1 Juli 1925 hebben gegolden, blijven van 
kracht voor hen, die vóór dien datum op zoo
danig pensioen aanspraak verkregen of die met 
toepassing van artikel 77, tweede lid, van ge
noemde wet alsnog in het genot van zoodanig 
pensioen worden gesteld. 

6. Voor hen, die op 1 Juli 1925 uitzicht 
hebben op pensioen krachtens de Pensioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922 n°. 65), de 

Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, n°. 66) of de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) wordt, met afwjjkiog van het beraalde 
in artikel 11 der eerstaangehaalde wet, de tijd 
van af het zestiende levensjaar in militairen 
dienst doorgebracht als werkelijke diensttijd in 
den zin dier wet in aanmerking genomel' . 

Slotbepaling. 
7. Deze wet treedt in werking met ingang 

vau 1 ,Tuli 1925, met uitzondering van het 
bepaalde in de volgende paragraphen van 
artikel 1 : 

§ 11, voor zooveel betreft de toevoeging van 
een nieuwen volzin aan het vijfde lid van artikel 
12 der Pensioenwet voor ae zeemacht (Staats
blad 1922, no. 65), § 13, voor zooveel betreft de 
in artikel 15 dier wet in de eerste plaats aan
gebrachte wijziging, § 18, voor zooveel betreft 
de wijziginl?, van het tweede lid van artike.l 20 
dier wet, § 48, voor zoo,•eel betreft de wijzi
gingen van het eerste lid van artikel 69, en § 53, 
welke bepalingen met ingang van 1 Januari 
1920, en 

§ 14, welke ten aanzien van het op 1 Jeli 
1925 in dienst zijnde personeel der zeemacht, 
met ingang van 1 Januari 1925 

moeten worden geacht in werking te zijn 
getreden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 27sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Marine, E . P. WESTERVELD. 

(Uitgeg . 30 Juni 1925.} 

27 Juni 1925. WET tot ,vijziging en aanvulling 
van de Pensioenwet voor het personeel der 
Koninklijkemarine-reserve(StaatsbZad 1923, 
no. 355). S. 274. 

Bijl. Hand. 2• Kanier 1924/1925, n°. 338, 
1-14. 

Hand. 2° Kamer 1924/1925, bladz. 2340---2344. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 990, 1038. 
WIJ WILHELMINA. ENZ .. . doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in de Pensioenwet voor 
het personeel der Koninklijke marine-reserve 
(Staatsblad 1923, n°. 355) verschillende wijzi
gingen en aanvullingen aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Pensioenwet voor het perso 

neel der Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 
1923, n°. 355) , worden de volgende wijzigingen 
en aanvullingen aangebracht : 

§ 1. In artikel 2 wordt het gestelde onder 1 °. 
vervangen door : 

" 1°. ter zake van ten minste vijf jaren 
werkelijken dienst bij het reserve-personeel der 
zee- of landmacht, indien de belanghebbende 
reeds in het genot is van militair pensioen of 
het t>veede lid van artikel 9 op hem van toe
passing is dan wel, indien noch het een noch 
het ander het geval is, ter zake van ten minste 
vijf en dertig jaren werkelijken aienst in oen 
zin dezer wet, waarvan niet minder dan twintig 
jaren bij het reserve-personeel der zee- of land
macht;" . 

§ 2. Het bestaande artikel 3 wordt eerste 
lid ; aan dat artikel wordt een nieuw tweede !ict 
toegevoegd, luidende : 

"2. Van de bepalingen van het eerste lid 
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onder 2°. tot en met 6°., kan door Ons worden 
afgeweken, ingevolge beroep overeenkomstig 
artikel 37a." 

§ 3. Het eerste lid van artikel 4 wordt 
gelezen: 

"1. Het recht op pensioen op grond van 
artikel 2 onder 1°. of krachtens artikel 20, kan 
e 0 rst worden geldende gemaakt, nadat de 
belanghebbende den leeftijd van zestig jaren 
heeft bereikt." 

§ 4. In artikel 9 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

het gestelde in het eerste lid onder 2°. wordt 
vervangen door : 

,,2°. die is doorgebracht in militaire dienst-
. verhouding bij het reserve-personeel der land

macht, bij de zeemacht of bij de landmacht 
hier te lande anrlers dan als vrijwilliger bij den 
landstorm, dan wel bij het leger in Nederlandsch 
Indië· 

3°. ' die is doorgebracht als vrijwilliger bij 
den landstorm ; 

4°. die als gewezen militair op wachtgeld is 
doorgebracht, 

een en ander voor zoover die tijd naar de 
daarvoor geldende regelen voor den belang
hebbende met pensioen kan worden vergolden 
en niet reeds in berekening is gebracht bij de 
toekenning van een levenslang pensioen of 
gagement." ; 

het tweede lid wordt vervangen door het 
volgende: 

"2. Diensttijd , welke in aanmerking komt 
- of, indien geen herplaatsing ware gevolgd, 
in aanmerking zou gekomen zijn - om te 
worden vergolden met een pensioen als bedoeld 
in de artikelen 2 onder 4°. b der Pensioenwetten 
voor de zee- en landmacht (Staatsblad 1922, 
nos. 65 en 66) wordt voor de toepassing van 
deze wet geacht reeds met levenslang pensioen 
te zijn vergolden. · 

3. De diensttijd, als bedoeld in het eerste 
lid onder 3°. en 4°., wordt voor de berekening 
van een pensioen volgens deze wet beschouwd 
als diensttijd onder de wapenen. 

4. Voor de berekening van pensioenen 
krachtens andere wetten of besluiten te ver
leenen, komt van den werkelijken dienst bij 
het reserve-personeel alleen in aanmerking de 
tijd onder de wapenen doorgebracht.". 

§ 5. In artikel 10 onder 1°. a wordt het 
woord "zestiende" vervangen door "acht
tiende". 

§ 6. In artikel 14 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

in het tweede lid vervallen de woorden : 
,,zonder vrije ,voning" ; 

het derde en vierde lid worden vervangen 
door een nieuw derde lid, luidende: 

"3. Had de militair op den datum, waarop 
voor hem een pensioensgrondslag moet worden 
vastgesteld, laatstelijk minder dan een vol jaar 
onafgebroken bij het reserve-personeel der 
zeemacht gediend, of wel, verlaat hij den dienst 
bij dat personeel binnen één jaar na verlaging, 
dan wordt zijn pensioensgrondslag vastgesteld 
op den voet van het bepaalde bij het tweede lid 
naar hetgeen hij over dien laatsten werkelijken 
diensttijd, dan wel over zijn diensttijd nà ver
laging heeft of zou hebben genoten, herleid tot 
inkomsten over een jaar. " ; 

het bestaande vijfde, zesde en zevende lid 

worden respectievelijk vierde, vijfde en zesde lid. 
§ 7. In artikel 15 worden de volgende 

wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 
in het eerste lid wordt het gestelde onder 

1 °. gelezen : 
,,10. de voor pensioen geldige tijd, om

schreven in artikel 11, gedurende welken de 
belanghebbende onder de wapenen is geweest 
of geacht wordt te zijn geweest : 

a. bij het reserve-personeel der zee- of land
macht, 

b. bij de zeemacht of bij de landmacht hier 
te lande, anders dan als vrijwilliger bij den 
landstorm, 

c. bij het leger in Nederlandsch-Indië, en 
d. als vrijwilliger bij den landstorm, voor 

zoover die valt onder het bepaalde bij artikel 9, 
eerste lid onder 3°, 

voor elk jaar vergolden met één drie vierde 
procent van den pensioensgrondslag, genoemd 
in het tweede lid van artikel 14 ;"; 

in het eerste lid wordt onder 3°. in plaats van 
,,35" gelezen "40" ; 

aan het derde lid wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd, luidende : ,,De maand wordt daarbij 
gerekend op dertig dagen. ". 

§ 8. In het tweede lid van artikel 16 wordt 
in plaats van "35" gelezen "40". 

§ 9. Het bestaande artikel 17 worat eerste 
lid, terwijl aan dat artikel een nieuw tweede lid 
wordt toegevoegd, . luirlende : 

,,2. De vermeerdering van het pensioen be
draagt tien procent van het maximum-pensioen, 
wanneer ten gevolge van ziekten of gebreken, 
als in artikel 2 onder 2°. c beaoeld, zich een der 
gevallen voordoet als onder 1°. tot en met 5°. 
van het eerste lid vermeld.". 

§ 10. Het bestaande artikel 18 wordt eerste 
lid, terwijl aan dat artikel een nieuw tweede 
lid wordt toegevoegd, luidende : 

"2. De vermeerdering van het pe!]-sioen 
bedraagt twintig procent van het maxnnum
pensioen, wanneer ten gevolge van ziekten of 
gebreken, als in artikel 2 onder 2°. c bedoeld, 
zich een der gevallen voordoe~, als onder \ 0. 
tot en met 3°. van het eerste hd vermeld.". 

§ ll. In artikel 19 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 °. overal waar in het eerste lid voorkomen 
de woorden: ,,vijf en dertig jaren", worden deze 
vervangen door de woorden : ,,veert;g iaren"; 
in dit lid worden voorts na het woord "machi
nisten " ingevoegd de woorden: ,,boven den 
rang van adjudant-onderofficier"; 

2°. de tweede volzin van het tweede lid 
wordt gelezen: 

"Indien het aldus verkregen eind 0 ijfer een 
gedeelte van eene maand oplevert, wordt daar
voor eene geheele maand gesteld, waarbij de 
maand op dertig dagen wordt gerekend.". 

§ 12. Na artikel 21 wordt een nieuw artikel 
21a ingevoegd, luidende , 

"Art. 21a. 1. Indien een op of na 1 Juli 
1!)22 uit den dienst bij het reserve-personeel 
ontslagen militair, die is gepensionneerd op 
grond van het bepaalde bij artikel 2, onder ?0 , 

inkomsten geniet of gaat genieten uit eene 
militaire betrekking dan wel uit of in verband 
met een ambt of betrekking in dienst van een 
der lichamen, genoemd in artikel 3 en artikel 4 
der P ensioenwet 1922 (Staat,-;blad n°. 240), welk 
ambt of welke betrekking is aanvaard met 
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ingang van of na <len dag, waarop het ontslag 
.is ingegaan ter zake waarvan het pensioen is 
verleend, wordt, zoodra en zoolang het pensioen, 
vermeerderd met de inkomsten zou overschrij
den het bedrag van den grondslag, die voor de 
vaststelling van het pensioen heeft gegolden, 
het pensioen met negentig ten honderd van het 
bedrag dier overschrijding verminderd. De 
vermindering zal echter niet meer bedragen dan 
de helft van het pensioen. 

2. Eene vermindering als iu het eerste lid 
b~doeld, wordt niet of n iet langer toegepast ten 
aanzien van het pensioen van hem, die den 
zestigjarigen leeftijd heeft bereikt 

3. De bepalingen van den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in het vierde lid van 
artikel 23b der Pensioenwet voor de zeemacht 
(Staatsblad 1922, n°. 65), zijn van overeenkom
stige toepassing ten aanzien van de controle 
op de in het eerste lid bedoelde inkomsten.". 

§ 13. Het tweede lid van artikel 22 wordt 
gelezen: 

"2. In de gevallen, genoemd. in artikel 2 
onder 1 °. of in artikel 20, gaat, tenzij artikel 4, 
tweede of derde lid, toepasselijk is, J:,et pensioen 
niet in vóór den dag, wa.arop de belanghebbende 
den leeftjjd van zestig jaren beeft bernikt. ". 

§ 14. Aan artikel 29 wordt een nieuw vijfde 
lid toegevoegd, luidende : 

"5. Ingeval het bepaalde bij het tweede lid 
is toegepast en in het aantal op pensioen recht
hebbende kinderen wijziging komt, zal de toege
paste evem·edige vermindering worden her
zien.". 

§ 15. Het eerste lid van artikel 31 wordt 
gelezen: 

"1. Het weduwenpensioen eindigt bij een 
volgend huwelijk der weduwe, en wel met het 
einde van het kwartaal, in den loop waarvan 
het huwelijk beeft plaats gehad." 

§ 16. Artikel 32 wordt gelezen: 
"Indien het recht op pensioen van een der 

betrekkingen, bedoeld in de artikelen 25 en 26, 
te niet gaat, of het recht op uitbetaling van 
pensioen krachtens artikel 31 verloren gaat, 
heeft zulks alléén herziening ten gevolge van 
de pensiol'lnen van de overblijvende recbtheb
benden, bedoeld in artikel 25 en in artikel 26, 
eerste lid, onder 1°. en 20.". 

§ 17. Aan artikel 35 wordt een nieuw zesde 
lid toegevoegd, luidende : 

,,6. Wanneer als gevolg van omstandigheden, 
waaraan de betrokken militair geen schuld 
draagt, de regeling van zijn pensioen wordt 
vertraagd, kan hem, indien de Minister van 
Marine zulks noodig oordeelt, door den Minister 
van Financiën een voorschot op zijn pensioen 
worden verleend.". 

§ 18. Het vierde lid van artikel 36 wordt 
gelezen: 

,,4. De artikelen 47-54 en 56 der Pensioen
wet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) 
zijn van overeenkomstige toepassing op beslis
singen in zake pensioensaanspraken volgens 
deze wet. ". 

§ 19. Vóór artikel 37 wordt een nieuw 
artikel 36a ingevoegd, luidende : 

"Art. 36a. 1. Van hem, die een herhaling 
van het militair geneeskundig onderzoek, als 
in artikel 23, derde lid, bedoeld, aanvraagt of 
die op den voet van het bepaalde in artikel 36, 
vierde lid, juncto artikel 51 der Pensioenwet 

voor de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) her
ziening van eene door Oi;1s genomen beslissing 
verzoekt, dan wel bij den Centralen Raad van 
Beroep beroep instelt tegen zoodanige besli ssing, 
wordt ten behoeve van het Rijk een recht 
geheven van onderscheidenlijk f 5, f 5 en f 10. 

2. Door een publiekrechtelijk lichaam is 
zoodanig recht niet verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen van 
zoodanig recht vrijgesteld, wanneer bij de in
diening van het in het eerste lid bedoelde ver
zoek een daartoe strekkend bewijs, afgegeven 
door den burgemeester der woonplaats, wordt 
overgelegd. 

4. Hij, die het verschuldigde recht niet 
voldoet of geen bewijs van onvermogen over
legt, is in J:,et indienen van een verzoek, als in het 
eerste lid bedoeld, of in het beroep niet ont
vankelijk. 

5. Aan hem, wiens bezwaren hetzij in 
eersten aanleg, hetzij in beroep, geheel of ge
deeltelijk gegrond worden verklaard, wordt het 
totaal bedrag d er van hem gevorderde rechten 
terugbetaald.". 

§ 20. Na artikel 37 wordt een nieuw arti
kel 37a ingevoegd, luidende : 

"Art. 37a. 1. Hij wiens recht op pensioen 
niet zou bestaan of verloren zou gaan op grond 
van het bepaalde in artikel 3, kan daartegen in 
beroep komen bij eene door Ons voor ieder 
geval in te stellen Commissie van beroep. 

2. Deze Commissie zal van advies dienen of 
er aanleiding bestaat : 

a. hetzij het bepaalde bij de punten 2°. tot 
en met 6°. van het eerste lid van artikel 3 buiten 
toepassing te laten ; 

b. hetzij eene toelage toe te kennen overeen
komstig het gestelde in het volgende lid. 

3. De in het tweede lid bedoelde toelage 
zal alleen kunnen worden toegekend, wanneer 
de belanghebbende recht op pensioen zou heb
ben gehad, indien het bepaalde bij het eerste 
lid van artikel 3 op hem niet zou zijn toegepast. 
D e toelage gaat in op hetzelfd e tijdstip, waarop 
hem, indien zijn recht op pensioen niet ware 
verloren gegaan, pensioen zou kunnen zijn toe
gekend, en mag het bedrag van da t p ensioen 
niet overschrijden. De regelen nopens de uit
betaling en het eindigen van een pensioen ZIJn 
van overeenkomstige toepassing ten opzichte 
van zoodanige toelage." 

§ 21. In artikel 38 wordt in plaats van 
,,58-66" gelezen "58-66 en 68, tweeae lid," 
en wordt aan het slot vóór den punt toege
voegd : ,, , met dien verstande, dat het bepaalde 
in artikel 61, ee1ste lid, dier wet van kracht 1s 
voor de kindnen, bedoeld in artikel 26, onder 
10., 20., 30_ en 50.". 

§ 22. In het vierde lid vaP artikel 43 worden 
tusschén fü,, woorden "krachtens deze wet" en 
,,het genot van pensioen kan aanvangen" in
gevoegd de woorden:,,- zooals die vóór 1 Juli 
1925 luidde -", en vervallen de woorden: 
"doch niet vóór het tijdstip waarop deze wet in 
werking treedt,". 

§ 23. Het vierde lid van artikel 47 vervalt. 
Het bestaande vijfde lid wordt vierde lid. 
§ 24. Artikel 48 vervalt. 
§ 25. Een nieuw artikel 48 wordt inge

voegd, luidende : 
,,Diensttijd, voorafgaande aan eene desertie, 

ter zake waarvan het recht tot strafvordering 
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is te niet gegaan krachtens het bepaalde bij de 
wet van 6 Augustus 1914 (Staatsblad n°. 376), 
wordt in den zin van deze wet en van de ge
wijzigde wet van 12 Juli 1895 (Staat.sblad n°. 
104) beschouwd als voor pensioen geldige 
diensttijd.". 

§ 26. In artikel 49 wordt de tusschenzin : 
"die op 1 Juli 1923 in dienst waren," vervangen 
door: ,,die vóór of op 1 Juli 1923 in dienst 
,va.ren,". 

Overgangsbepalingen. 
2. Indien in eenig geval bij toepassing van 

een percentage van twee procent het voor pen
sioen geldige aantal jaren, vóór 1 Juli 1925 
onder de wapenen doorgebracht, een hoogeren 
maatstaf voor pensioenberekening zou opleveren 
dan de toepassing op den gebeelen onder de 
wapenen doorgebrachten geldigen diensttijd van 
het percentage, genoemd in artikel 15, eerste 
lid, onder 1°., der Pensioenwet voor het perso
neel der Koninklijke marine-reserve (Staatsblad · 
1923 n°. 355) - zooals dat ingevolge deze wet 
zal luiden -, wordt, behoudens het maximum 
van zeventig procent, dat deel van het pensioen 
naar dien hoogeren maatstaf berekend. 

3. Voor hen, die op 1 Juli 1925 behooren 
tot het reserve-personeel der zeemacht alsmede 
voor hen, die vóór dien datum uit den dienst bij 
dat personeel zijn ontslager en recht kunnen 
doen gelden op een later toe te kennen pen
sioen, wordt, met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 10 der Pensioenwet voor het perso
neel der Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 
1923, n°. 355), de tijd van af het zestiende 
levensjaar in militairen dienst doorgebracht als 
werkelijke diensttijd in den zin dier wet in aan
merking genomen. 

4. Door ben, die op den datum van in
werkingtreding dezer wet een diensttijd van 
twintig jaren in den zin van de bepalin1:,en, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 42 der 
Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke 
marine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 355), kun
nen doen gelden, zal, met afwijking van het 
bepaalde bij het eerste lid van artikel 4 dier wet, 
het recht op pensioen kunnen worden geldende 
gemaakt op den datum, waarop zij krachtens 
de bepalingen van hoogergenoemde wet, zooa1s 
deze vóór 1 Juli 1925 luidde, in het genot van 
zoodanig pensioen konden treden. 

5. Ten aanzien van hen, op wier pensioen 
ingevolge artikei 21a der Pensioenwet voor het 
personee] der Koninklijke marine-reserve (Staats
blad 1923 n°, 355) met ingang van 1 Juli 1925 
een korting wordt toegepast, blijft de in ge 
noemd artikel bedoelde korting gedurende het 
eerste jaar na de inwerkingtreding van deze 
wet beperkt tot 25, gedurenae het tweede jaar 
tot 50 en gedurende het derde jaar tot 75 ten 
honderd, met dien verstanuc echter, dat, voor 
,.oover na 1 Juli 1925 het bij ongewijzigde toe
passing van meergemeld artikel te korten bedrag 
vermeerdering ondergaat, ten aanzien van dat 
meerdere de beperking niet geldt. 

6. Wanneer een tot het reserve-personeel 
der zeemacht behoorend militair, die reeds in 
het genot is van een militair pensioen, hem 
verleend vóór 1 Juli 1923, in aanmerking komt 
voor toekenning van een pensioen volgens de 
Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke 
marine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 355), zal 

de beperking, bedoeld in het eerste lid van 
artikel 33 dier wet, op zoodanigen voet ge
schieden, dat, naar de onderscheiding in voor
meld artikel gemaakt, de som van beide pen
sioenen niet zal overschrijden een bedrag van 
f 4000, respectievelijk f 6000. 

Slotbepaling. 
7. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 Juli 1925, met uitzondering van het 
befaalde in de volgende paragrafen van arti
ke 1: 

§ 7, voor zoo veel betreft de toevoeging aan 
het derde lid van artikel 15, 

§ 11, voor zooveel betreft de wijziging van 
den tweeden volzin van het tweede lid van 
artikel 19, 

§ 18, 
§ 25, en 
§ 26, 
welke met ingang van 16 Augustus 1923 

geacht worden in werking te zijn getreden. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 27sten Juni 1925. 

WILHELM! A. 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

(Uitgeg. 30 Juni 1925.) 

27 Juni 1925. WET tot wijziging van de be
grooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Artillerie-Inriclitingen 
voor het dienstjaar 1924. S. 275. 

27 Juni 1925. WET tot wijziging en aanvulling 
van de Pensioenwet voor het reserve
personeel der landmacht (Staatsblad 1923, 
n°. 356). S. 276. 

Bijl. Hand 2• Kamer 1924/1925, n°. 338, 
1-14. 

Hand. 2• Kamer 1924/1925, bladz. 2340-2344. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 990, 1038. 
WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is, in de Pensioenwet voor 
het reserve-per oneel der landmacht (Staatsblad 
1923, n°. 356) verschillende wijzigingen en 
aanvullingen aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art.. 1. I n de Pensioenwet voor het reserve

personeel der landmacht (Staatsblad 1923, n° 
356), zooals deze is gewijzigd en aangevuld bij 
de wet van 12 April 1924 (Staatsblad n°. 189), 
worden de volgende wijzigingen en aanvullingen 
aangebrach t : 

§ 1. In artikel 2 wordt het gestelde onder 
1 °. vervangen door : 

"1°. ter zake van ten minste vijf jaren 
werkelijken dienst bij het reserve-personeel der 
land- of zeemacht, indien de belanghebbende 
reeds in het genot is van militair pensioen of 
het tweede lid van artikel 9 op hem van toe
parning is, dan wel indien noch het een, noch 
het ande~ het geval is, ter zake van ten minste 
vijf en dertig jaren werkelijken dienst in den 
zin dezer wet, waarvan niet minder dan twintig 
jaren bij het reserve-personeel der land- of 
zeemacht;". 

§ 2. Het bestaande artikel 3 wordt eerste 
lid ; aan dat artikel wordt een nieuw tweede lid 
toegevoegd, luidende: 
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"2. Van de bepalingen van het eerste lid 
onder 2°. tot en met 6°., kan door Ons worden 
afgeweken, ingevolge beroep overeenkomstig 
artikel 37a. " 

. § 3. Het eerste lid van artikel 4 wordt 
gelezen: 

"1. Het recht op pensioen op grond van 
artikel 2, onder 1 °., of krachtens artikel 20, kan 
eerst worden geldende gemaakt, nadat de be
langhebbende den leeftijd van zestig ja ren heeft 
bereikt. " 

§ 4. In artikel 9 worden de volgende wijzi
gingen en aanvutlingen aangebracht : 

1°. het gestelde in het eerst e lid, onder 2°., 
wordt vervangen door : 

,.2°. die is doorgebrach t in militaire dienst
verhouding bij het reserve-personeel der _zee
macht, bij de landmacht hier t e lande of b1J de 
zeemacht, anders dan als vrijwilliger bij den 
landstorm, dan wel bij het leger in Neder
landsch -Indië; 

3°. die i s doorgebracht als vrijwilliger bij 
den landstorm ; 

4°. die als gewezen militair op wachtgeld is 
doorgebrac,ht, 

een en ander voor zoover die tijd naar de 
daarvoor geldende regelen voor den belang
hebbende met pensioen kan worden vergo_l_d en 
en niet reeds in berekening is gebracht b1J de 
t oekenning van een levenslang pensioen of 
gagement ." ; 

2°. het tweede lid wordt vervangen door 
het volgende : 

,,2. Diensttijd, welke in aanmerking komt -
of, indien geen herplaatsing ware gevolgd, in 
aanmerking zou gekomen ziJn - om te worden 
vergolden met een pensioen als bedoeld in de 
artikelen 2, onder 4°., b, der Pensioenwet ten 
voor de zee- en landmacht (Staatsblad 1922. 
nos. 65 en 66), wordt voor de toepassing van 
deze wet geacht reed s met levenslang pensioen 
te zijn ver~olden_._ . 

3. De d10nst t 1Jd, als bedoeld m het eerste 
lid, onder 3°. en 4°., wordt voor de berekening 
van een pensioen volgens deze wet beschouwd 
als diensttijd onder de wapenen. 

4. Voor de berekening van pensioenen krach
t ens andere wet ten of besluiten t e verleenen, 
komt van den werkelijken diensttijd bij h~~ 
reserve-per~oneel a.lleen in aanmerking de t 1Jd 
onder de wapenen doorgebiacht." 

§ 5. In artikel 10, onder 1°., a, wordt het 
woord "zestiende" vervangen door : ,,acht 
tiende". 

§ 6. Iu art ikel 14 worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

b et , ierde en viJfde lid worden vervangen 
door een ni euw vierde lid, luidende : 

"4. Had de militair oi, den datum, waarop 
voor hem een pensioensgrondslag moet worden 
vastgesteld, laatstelijk minder dan een vol jaar 
onafgebroken bij het reserve-personeel der 
landmacht gediend, of wel, verlaat hij den 
dienst bij da t personeel binnen één jaar na 
verlaging, dan wordt zijn pensioensgrondslag 
vastgesteld op den voet van het bepaalde bij 
het tweede lid naar de geldelijke inkomsten, 
welke voor de vaststelling van zijn pensioens
grondslag in aanmerking komen over dien laat
sten werkelijken dienst of over het tijdstip nà 
verlaging, herleid tot inkomsten over een vol 
jaar."; 

het bestaande zesde, zevende, achtste en 
negende lid worden onduscheidenlijk vijfde 
zesde, zevende en achtste lid. 

§ 7. In artikel 15 worden de volgenae wijzi 
gingen en aanvullingen aangebracht : 

in het eerste lid word t het gestelde onder 1°. 
gelezen : 

,, 1°. de voor pensioen geldige tijd . omschre
ven in artikel 11, gedurend e welken de belang
hebbende onder de wapenen is geweest of ge
acht wordt te zijn geweest : 

a. bij het reserve-personeel der land- of 
zeemacht , 

b. bij de landmacht hier t e lande of bij de 
zeemacht , anders dan als vrijwilliger bij den 
landstorm, 

c. bij hPt leger in Nederlandsch-lndië, en 
d. als vrijwilliger bij den landstorm, voor 

zoover die valt ond er het bepaalde bjj artikel 9, 
eerste lid; onder 3°., 

voor elk iaar vergolden met één drie vierde 
· procent van den pensioensgrondslag, genoemd 
in het tweede lid van artikel 14 ;" ; 

in het eerste lid wordt onder 3°. in plaa.t s van : 
,,twee procent" gelezen : ,,één drie vierde procent" 
en wordt voor de woorden : ,,negende lid" 
gelezen : ,,achtste lid" ; 

in het eerste lid wordt onder 4°. in plaats 
van "35" gelezen : ,,40" : 

aan het derde lid wordt een nieuwe volzin 
toegevoegd. luidende : 

"De maand wordt daarbij gerekend op dertig 
dagen.". 

§ 8. In het tweede lid van art ikel 16 wordt 
in plaat s van "35" gelezen "40" . 

§ 9. H et bestaande artikel 17 wordt eerste 
lid, t erwijl aq,n dat artikel een nieuw tweede lid 
word t toegevoegd, luidende : 

· ,, 2. De vermeerdering van het pensioen 
bedraagt tien proceni van het maximum-pen
sioen, wanneer t en gevolge van ziekten of 
gebreken, als in art ikel 2, onder 2°., c, bedoeld, 
zich een der gevallen voordoet, als onder 1 °. 
t ot en met 5°. van het eerste lid vermeld." 

§ 10. H et bestaande artikel 18 wordt eerste 
lid, t erwijl aan dat artikel een nieuw tweede lid 
wordt t oegevoegd , luidende : 

"2. De vermeerdering van het pensioen 
bedraagt twintig procent van het maximum
pensioen, wanneer ten gevolge van ziekten of 
gebreken, als in artikel 2, onder 2°., c, bedoeld, 
zich een der gevallen voordoet, als onder 1°. 
t ot en met 3°. van het eerst e lid vermeld." 

§ ll. In artikel 19 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

overal waar in het eerste lid voorkomen de 
woorden: ,,vijf en dertig jaren", worden deze 
vervangen door de woorden : ,,veertig jaren" ; 

de tweede volzin van het tweede lid wordt 
gelezen: . .. 

"Indien het aldus verkregen emdc1Jfer een 
gedeelte van een maand oplevert, wordt daar
voor eene geheele maand gesteld, waarbij de 
maand op dertig dagen wordt ge rekend. " . 

§ 12. Na art ikel 21 wordt een nieuw arti
kel 21a ingevoegd, luidende : 

"Art. 21a. 1. Ind ien een op of nà 1 Juli 
1922 uit den dienst bij het reserve-personeel 
ontslagen militair, die i s gepensionneerd op 
grond van het bepaalde bij artikel 2, onder 2°., 
inkomsten geniet of gaat genieten uit eene mili-. 
t a ire betrekking dan wel uit of in verband met 
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een ambt of eene betrekking in dienst van een 
der lichamen, genoemd in artikel 3 en artikel 4 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), welk 
ambt of welke betrekking i s aanvaard met in
gang van of na den dag, waarop het ontslag is 
ingegaan ter zake waarvan het pensioen is 
verleend, wordt, zoodra en zoolang het pen
sioen, vermeerderd met de inkomsten, zou 
overschrijden het bedrag van den grondslag, 
die voor de vaststelling van het pensioen heeft 
gegolden, het pensioen met negenti~ ten hon
derd van het bedrag dier overschrijding ver
minderd. De vermindering zal echter niet 
meer bedragen dan de helft van het pensioen. 

2. Eene vermindering al in het eerste lid 
bedoeld, wordt niet of niet langer toegepast ten 
aanzien van het pensioen van hem, die den 
zeetigjarigen leeftijd heeft bereikt. 

3. De bepalingen van den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in het vijfde lid van 
artikel 23b der Pensiüenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66), zijn van overeenkom
stige toepassing ten aanzien van de controle op 
de in het eerste lid bedoelde inkomsten." 

§ 13. Het tweede lid van artikel 22 wordt 
gelezen : 

,,2. In de gevallen, genoemd in artikel 2, 
onder 1°., of in artikel 20, gaat, tenzij artikel 4, 
tweede of derde lid, toepasselijk is, het pensioen 
niet in vóór den dag, waarop de belangheb
bende den leeftijd van zestig jaren heeft be
reikt." 

§ 14. Aan artikel 29 wordt een nieuw vijfde 
lid toegevoegd, luidende : 

"5. Ingeval het bepaalde bij het tweede lid 
is toegepast en in het aantal op pensioen recht
hebbende kinderen w:ijzigin~ komt, zal de toege
paste evenredige verm:indermg worden herzien. " 

§ 15. Het eerste lid van artikel 31 wordt 
gelezen: 

" 1. Het weduwenpensioen eindigt bij een 
volgend huwelijk der weduwe en wel met het 
einde van het kwartaal, in den loop waarvan 
het huwelijk heeft plaats gehad." 

§ 16. Artikel 32 wordt gelezen : 
"Indien het recht op pensioen van een der 

betrekkingen, bedoeld in de artikelen 25 en 26 
te niet gaat, of het recht op uitbetaling van 
pensioen krachtens artikel 31 verloren gaat, 
heeft zulks alleen herziening ten gevolge van 
de pensioenen van de overblijvende rechtheb 
benden, bedoeld in artikel 25 en in artikel 26, 
eerste lid, onder 1 °. en 2°." 

§ 17. Aan artikel 35 wordt een nieuw zesde 
lid toegevoegd, luidende : 

,,6. Wanneer als gevolg van omstandig
heden, waaraan de betrokken militair geen 
schuld draagt, de regeling van zijn pensioen 
wordt vertraagd, kan hem, indien de Minister 
van Oorlog zulks noodig oordeelt, door den 
l\finister van Financiën een voorschot op zijn 
pensioen worden verleend.". 

§ 18. Het vierde lid van artikel 36 wordt 
gelezen : 

,,4. De artikelen 49-56 en 58 de r Pensioen
wet voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) 
zijn van overeenkomstige toepassing op beslis
singen in zake pensioensaanspraken volgens 
deze wet.". 

§ 19. Vóór artikel 37 wordt een nieuw arti
kel 36a ingevoegd, luidende : 

"Art. 36a. 1. Van hem, die eene herhaling 

van het militair geneeskundig onderzoek, als in 
artikel 23, derde lid , bedoeld, aanvraagt of die 
op den voet van het bepaalde in artikel 36, 
vierde lid, juncto artikel 53 der P ensioenwet 
voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66), 
herziening van eene door Ons genomen beslis
sing verzoekt, dan wel bij den Centralen Raad 
van Beroep beroep instelt tegen zoodanige 
beslissing, wordt ten behoeve van het Rijk 
een recht geheven van onderscheidenlijk f 5, 
f 5 en f 10. 

2. Door een publiekrechtelijk lichaam is 
zoodanig recht niet verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen van 
zoodanig recht vrijgesteld, wanneer bij de in
diening van het in het eerste lid bedoelde ver
zoek een daartoe strekkend bewijs, afgegeven 
door den burgemeester der woonplaat s, wordt 
overgelegd. 

4. Hij, die het verschuldigde recht niet vol
doet of geen bewijs van onvermogen overlegt, 
is in het indienen van een verzoek, als in het 
eerste lid bedoeld, of in het beroep niet ont
vankelijk. 

5. Aan hem, wiens bezwaren hetzij in 
eersten aanleg, hetzij in beroep, geheel of gedeel
telijk gegrond worden verklaard, wordt het 
totaal bedrag der van hem gevorderde rechten 
terugbetaald.". 

§ 20. Na artikel 37 wordt een ni.euw artikel 
37a ingevoegd, luidende : 

"Art. 37a. 1. Hij wiens recht op pensioen 
niet zou bestaan of verloren zou gaan op grond 
van het bepaalde in artikel 3, kan daartegen in 
beroep komen bij eene door Ons voor ieder 
geval in te stellen Commissie van beroep. 

2. Deze Commissie zal van advies dienen of 
er aanleiding bestaat 

a. < •• het bepaalde bij de punten 2°. tot 
en m . van het eerste lid van artikel 3 
buiten toepassing te laten; 

b. hetzij eene toelage toe te kennen overeen
komstig bet f!,estelde in het volgende lid. 

3. De in het tweeae lid bedoelde toelage 
zal alleen kunnen worden toegekend, wanneer 
de belanghebbende recht op pensioen zou heb
ben gPhact, indien het bepaalde bij het eerste lid 
van artikel 3 op hein niet zou zijn toegepast. 
De toelage gaat in op hetzelfde tijdstip, waarop 
hem, indien zijn recht op pensioen niet ware 
verloren gegaan, pensioen zou kunnen zijn toP
gekend, en mag het bedrag van dat pensioen 
niet overschrijden. De regelen nopens de uit
betaling en het eindigen van een pensioen zijn 
van overeenkomstige toepassing ten opzichte 
van zoodanige toelage." 

§ 21. In artikel 38 wordt in plaats van 
,,60-68" gelezen "60-68 en 70, tweede lid," 
en wordt aan het slot vóór den punt toegevoegd 
,, , met dien verstande, dat het bepaalde in 
artikel 63, eerste lid , dier wet van kracht is 
voor de kinderen, bedoeld in artikel 26 onder 
1°., 2°., 3°. en 5°.". 

§ 22. In het vierde lid van artikel 43 wor
den tusschen de woorden "krachtens deze wet" 
en "het genot van pensioen kan aanvangen" 
ingevoegd de woorden : ,,-zooals die vóór 
1 Juli 1925 luidde-", en vervallen de woorden : 
"doch niet vóór het tijdstip waarop deze wet 
in werking treedt". 

§ 23: H et vierde lid van artikel 47 vervalt; 
het bestaande vijfde lid wordt vierde lid. 
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J _2f. In artikel 48 worden de volgende 
w1Jz1gmgen aangebracht : 

het bestaande artikel wordt eerste lid; 
een nieuw tweede lid wordt toegevoegd, 

luidende : 
.,2. Diensttijd, voorafgaande aan eene de

sertie, ter zake waarvan het recht tot straf
vorderin~ is te niet gegaan krachtens het be
paalde bij de wet van 6 Augustus 1914 (Staats
blad n°. 376), wordt in den zin van deze wet en 
van de gewijzigde wet van 6 Juni 1905 (Staats
blad n°. 177) beschouwd als voor pensioen 
geldige diensttijd.". 

§ 25. Artikel 49 vervalt. 
§ 26. In artikel 50 wordt de tusschenzin : 

"die op 1 Juli 1923 in dienst waren," vervangen 
door: ,,die vóór of op 1 Juli 1923 in dienst 
,varen, ". 

Overgangsbepalingen. 

2. Indien in eenig geval bij toepassing van 
een percentage va.n twee procent het voor pen
sioen geldige aantal jaren, vóór 1 Juli 1925 
onder ae wapenen doorgebracht, een hoogeren 
maatstaf voor pensioenberekening zou op
leveren dan de toepassing op den ~eheelen onder 
de wapenen doorgebrachten geld1gen diensttijd 
van het percentage, genoemd in artikel 15, 
eerste lid, onder 1°., der Pensioenwet voor het 
reserve-personeel der landmacht (Staatsblad 
1923, n°. 356) - zooals dat ingevolge deze wet 
zal luiden - wordt, behoudens het maximum 
van zeventig procent, dat deel va.n het pensioen 
na.ar dien hoogeren maatstaf berekend. 

3. 1. Voor hen, die op 1 Juli 1925 be
hooren tot het reserve-personeel der landmacht, 
a lsmede voor hen, die vóór dien datum uit den 
dienst b\i dat personeel zijn ontslagen en recht 
kunnen doen gelden op een later to nen 
pensioen, wordt, met afwijking van het oèpaalde 
bij artikel 10 der Pensioenwet voor het reserve
personeel der landmacht ( taatsblad 1923, n°. 
356), de tijd van af het zestiende levensjaar in 
militairen dienst doorgebracht, als werkelijke 
diensttijd in den zin dier wet in aanmerking 
genomen. 

2. Als diensttijd onder de wapenen, in den 
zin van het bepaalde bij artikel 15 der in het 
eerste lid genoemde wet, wordt ook aangemerkt 
de tijd, dien de vóór 1 Juli 1925 ontslagen mili
tair vóór 1 Januari 1930 op wachtgeld heeft 
doorgebracht. 

4. Door hen, die op den datum van in
werkingtreding dezer wet een diensttijd van 
twintig jaren in den zin van de bepalingen, 
bedoeld in het eerste lid van artikel 42 der Pen 
sioenwet voor het reserve-personeel der land
macht (Staatsblad 1923, n°. 356), kunnen doen 
gelden, zal, met afwijking van het bepaalde bij 
het eerste lid van artikel 4 dier wet, het recht 
op pensioen kunnen worden geldende gemaakt 
op den datum, waarop zij krachtens de bepalin
gen van hoogergenoemde wet, zooals deze vóór 
1 Juli 1925 luidde, in het genot van zoodanig 
pensioen konden treden. 

5. Ten aanzien van hen, op wier pensioen 
ten gevolge van het bepaalde bij artikel 21a der 
Pensioenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht (Staatsblad 1923, n°. 356) met ingang 
van 1 Juli 1925 eene korting wordt toegepast, 
blijft de in genoemd artikel omschreven korting 
gedurende h et eerste jaa r na de inwerking-

treding van deze wet beperkt tot 25, gedurend e 
het tweede jaar tot 50 en gedurende het derde 
jaar tot 75 ten honderd, met dien verstande 
echter; dat, voor zoover nà 1 Juli 1925 het bij 
ongewijzigde t oepassing van meergemeld artikel 
te korten bedrag vermeerdering ondergaat, ten 
aanzien van dat meerdere de beperking niet 
geldt. 

6. W'anneer een tot het reserve-personeel 
der landmacht behoorend militair, die reeds in 
het genot i s van een militair pensioen, hem 
verleend vóór 1 Juli 1923, in aanmerking komt 
voor toekenning van een pensioen volgens de 
P ensioenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht (Staatsblad 1923, n°. 356), zal de 
beperking, bedoeld in het eerste lid van artikel 
33 dier wet, op zoodanigen voet geschieden, 
dat,, naar de onderscheiding in voormeld artikel 
gemaakt, de som van beide pens ioenen niet zal 
overschrijden een bedrag van f 4000, respec
tievelijk f 6000. 

Slotbepaling. 
7. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 Juli 1925, met uitzondering van het 
bepaalde in de volgende paragrafen van 
artikel 1 : 

§ 7, voor zooveel betreft de toevoeging aan 
het derde lid van artikel 15, 

§ 11, voor zooveel betreft de wijzigin~ van 
den tweeden volzin van het tweede !ict van 
artikel 19, 

§ 18, 
§ 24, en 
§ 26, 
welke met ingang van 16 Augustus 1923 

geacht worden in werking te zij n getreden. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 27sten Juni 1925. 

WILHEUUNA. 
De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 

(Uitgeg. 30 Juni 1925.) 

27 J uni 1925. WET tot wijziging en aan
vulling van de Pensioenwet voor de land
macht (Staatsblad 1922, n°. 66). S. 277. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 305, 
1-28. • 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 2281- 2293, 
2298-2319, 2323-2340, 2384. 

Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 917, 
985--988, 1035--- 1038. 

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

dat het wenschelijkis, in de P ensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) verschil
lende wijzigingen en aanvullingen aan te 
brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Pensioenwet voor de land

macht (Staatsblad 1922, n°. 66), zooals d ie laat
stelijk is gewijzigd bij de Wet van 2 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 328), worden de volgende wijzi
gingen en aanvullingen aangebracht : 

§ 1. In artikel 1 vervallen de woorden : 
,,zoomede aan op wachtgeld gestelde _mili
tairen van de landmacht, ook wanneer ZIJ als 
zoodanig behooren tot bedoeld reserve-per
soneel. ", en wordt de komma achter het woord 
,,landstorm" vervangen door een punt. 
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§ 2. In artikel 2 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. in het eerste lid wordt het gestelde 
onder 4°. vervangen door het volgende: 

,,4°. ter zake van : 
a. het bereiken of overschrijden van den 

leeftijd van v~jftig jaren, wanneer de militair 
in verband met zijn leeftijd voor de waarneming 
van den dienst niet meer ten volle geschikt 
geacht wordt, mits hij een werkelijken dienst 
hebbe van ten minste tien jaren ; 

b. een werkelijken dienst van ten minste 
vijftien jaren, wanneer de vrijwillig dienende 
militair met ingang van of nà 1 Juli 1925 op 
eigen verzoek als zoodanig is ontslagen, of ter 
zake van een werkelijken dienst van ten minste 
tien jaren, wanneer de vrijwillig dienende mili
tair met ingang van of nà 1 Juli 1925 als zoo
dani~ is ontslagen in het belang van den dienst, 
en m et verkeert of komt te verkeeren in een 
der gevallen, omschreven in artikel 4, onder 2°. 
tot en met 6°., zullende het hierbedoelde pen
sioen ingaan, zoodra hij den leeftijd van zestig 
jaren heeft bereikt of eerder, indien hij nà dat 
ontslag blijvend ongeschikt wordt verklaard 
om in zijn onderhoud te voorzien uit hoofde van 
ziekten of gebreken, niet het gevolg van eigen 
moedwillige handelingen of ongeregeld gedrag 
(uitgesteld pensioen); een en ander mits hij niet 
wordt herplaatst in eene betrekking, welke uit
zicht geeft op pensioen krachtens deze wet, de 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
n°. 65), of de P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) ;"; 

2°. in het eerste lid worden onder 5°. de 
woorden "a. twintig" en "b. vijftien" onder
scheidenlijk vervangen door de woorden : 
"a. vijf en twintig" en "b. twintig", en worden 
de woorden : ,,tot hij, wanneer hij officier is, 
den leeftijd van vijf en vijftig, of, wanneer hij 
onderofficier is, dien van vijftig jaren zal hebben 
bereikt." vervangen door: ,,tot hij, wanneer hij 
officier is, den leeftijd van zestig, of, wanneer 
hij onderofficier is, den leeftijd van vijf en 
vijftig jaren zal hebben bereikt."; 

3°. het cijfer "l" vóór het eerste lid vervalt 
en voorts vervallen het tweede, het derde en 
het vierde lid. 

§ 3. In artikel 3 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 °. het tweede lid wordt gelezen : 
"2. Het recht op pensioen ter zake van 

langdurigen dienst wordt geacht niet te be
staan, ingeval ontslag is verleend op eigen 
verzoek vóór het bereiken van den leeftijd van 
vijf en vij ftig jaren."; 

2°. een nieuw derde lid wordt toegevoegd, 
luidende: 

"3. Het recht op pensioen ter zake van 
langdurigen dienst wordt geacht mede niet te 
bestaan voor den ontslagen militair, die laatste
lijk op wachtgeld was gesteld." 

§ 4. In artikel 4 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

1°. in punt 1°. vervallen de woorden: 
,,onder 2°." ; 

2°. in punt 6°. vervalt de laatste volzin; 
3°. het bestaande artikel wordt eerste lid; 

aan dit lid worden een nieuw tweede en derde 
lid toegevoegd, luidende : 
, ,,2. Voorts gaat het recht op uitgesteld 
pensioen verloren, indien de gewezen militair, 

die behoort tot het reserve-personeel der land
macht, uit den dienst bij dat personeel wordt 
ontslagen op zoodanige wijze, dat zijn recht 
op pensioen op grond van het bepaalde in de 
punt&n 20. tot en met 6°. van artikel 3 der 
Pensioenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht (Staatsblad 1923, n°. 356) niet zou 
hebben bestaan of zou zijn verloren gegaan. 

3. Van de bepalingen van het eerste lid 
onder 2°. tot en met 6°., zoomede ·van het 
tweede lid kan door Ons worden afgeweken 
ingevolge beroep overeenkomstig artikel 58a." 

§ 5. In het eerste lid van artikel 5 worden 
de woorden : ,,levenslang, voorloopig of tijde
lijk" vervangen door de woorden : ,,levenslang 
of voo~loopig", terwijl in het tweede lid van 
dat artikel vervallen de woorden : ,,of met een 
tijdelijk". 

§ 6. In artikel 6 vervalt het gestelde onder 
10. a en ben wordt vervangen door: 

" 1 o. het :pensioen, waarop recht bestaat 
krachtens artikel 2 onder 1°., 3°., 4°. en 5°. ;". 

§ 7. In artikel 7 wordt de eerste volzin van 
het zevende lid gelezen : 

Eene hernieuwde toekenning kan geschie
de~ nadat de belanghebbende den dienst 
andermaal heeft verlaten." 

§ 8. Artikel 8 vervalt. 
§ 9. In artikel 10 worden de volgende 

wijzigingen aangebracht: 
10. na punt 3°. wordt een nieuw punt 4°. 

opgenomen, _luidende: .. . . .. 
40_ die 1s doorgebracht als vrlJ\Vllhger b1J 

de~ landstorm, voor zoover die tijd bij de 
regeling van een diensttijclspensioen krachtens 
de Pensioenwet voor de vrijwilligers van den 
landstorm in aanmerking komt;"; 

20. het bestaande punt 4°. wordt punt 5°. 
en wordt gelezen : 

"5o. die bij de regeling van burgerlijke 
pensioenen in den zin van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240) voor vergelding met pen
sioen in aanmerking komt en niet valt onder 
1°. , 2°., 3°. of 4°. ;"; 

3°. het bestaande punt 5°. wordt punt 6°. 
en wordt gelezen : 

"60. welke op wachtgeld is doorgebracht 
door een ontslagen militair, die in den mili 
tairen dienst wordt herplaatst;". 

§ 10. In het eerste lid van artikel 11 worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 

onder 1°. a wordt het woord "zestiende" 
vervangen door het woord "achttiende" ; 

onder 1 °. b worden tusschen de woorden "op 
verzoek" en "op non-activiteit" ingevoegd de 
woorden : ,,anders clan wegens tijdelijke onge
schiktheid" ; en 

in punt 2°. wordt "5°." vervangen door 
,,6°." en "4°." door "5°.". 

§ ll. In artikel 12 worden in het vierde lid 
de woorden: ,,artikel 10 onder 2°., 3°. en 4°." 
vervangen door de woorden : ,,artikel 10 onder 
20., 30., 4°. en 5°.", en wordt aan het vijfde lid 
een nieuwe volzin toegevoegd, luidende : 

"De maand wordt daarbij gerekend op 
dertig dagen." 

§ 12.. In artikel 14 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 °. het derde lid wordt gelezen : 
• ,,3. Indien een militair gedurende het laat
ste jaar van zijn werkelijken dienst belast is 
geweest met diensten niet onder het ressort 
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van het Departement van Oorlog behoorende, 
is zijn pensioensgrondslag gelijk aan het bedrag, 
dat als zoodanig voor hem zou gegolden hebben, 
indien hij ~edurende dat laatste jaar werkelijken 
dienst in zijn rang of stand of in zijne betrekking 
bij het leger hier te lande had gediend." 

2°. het vierde en het vijfde lid worden 
vervangen door een nieuw vierde lid, luidende : 

"4. Rad de militair op den datum, waarop 
voor hem een pensioensgrondslag moet worden 
vastgesteld, laatstelijk minder dan een vol jaar 
onafgebroken als militair bij de landmacht in 
werkelijken dienst doorgebracht, of wel, ver
laat hij den dienst binnen één jaar na verlaging, 
dan wordt zijn pensioensgrondslag vastgesteld 
op den voet van het bepaalde bij het tweede lid 
naar hetgeen hij over dien laatsüen werkelijken 
diensttijd, dan wel over zijn diensttijd nà ver
laging heeft genoten, herleid tot inkomsten 
over een jaar." 

3°. de eerste volzin van het bestaande 
zesde lid wordt vijfde lid, terwijl de tweede 
volzin van dat lid vervalt. 

4°. het bestaande zevende en achtste lid 
worden respectievelijk zesde en zevende lid. 

§ 13. In artike.l 15 worden de woorden : 
"inactieven dienst herstelil " vervangen door de 
woorden: ,,weder inactieven dienst 1-(etreden". 

§ 14. De eerste volzin van artikel 15a 
wordt gelezen : 

"Van de militairen kan eene jaarlijk che 
bijdrage voor hun pensioen worden gevorderd 
van ten hoogste drie procent van de inkomsten, 
welke op 1 J anuari van het jaar, waarover de 
bijdrage verschuldigd is, worden genoten of 
zouden genoten zijn, berekend over een vol 
jaar, voor zoover deze inkomsten bij de vast
stelling van den pensioensgrondslag in aan
merking komen." 

§ 15. In artikel 16 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1 °. in het eerste lid worden de woorden : 
,,twee procent" vervangen door de woorden : 
,,één drie vierde procent" ; 

2°. het vierde lid vervalt. 
§ 16. Het bestaande artikel 18 wordt 

eerste lid , terwijl aan dat artikel een nieuw 
tweede lid wordt toegevoegd, luidende : 

"2. De vermeerdering van het pensioen 
bedraagt tien procent van het maximum
pensioen, wanneer ten gevolge van ziekten of 
gebreken, als in artikel 2 onder 2°. c bedoeld, 
zich een der gevallen voordoet als onder 1 °. tot 
en met 5°. van het eerste lid vermeld." 

§ 17. Het bestaande artikel 19 wordt eerste 
lid, terwijl aan dat artikel een nieuw tweede lid 
wordt toegevoegd, luidende : 

" 2. De vermeerdering van het pensioen 
bedraagt twintig procent van het maximum
pensioen, wanneer ten gevolge van ziekten of 
gebreken, als in artikel 2 onder 2°. c bedoeld, 
zich een der gevallen voordoet, als onder 1°. 
tot en met 3°. van het eerste lid vermeld. " 

§ 18. In artikel 20 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1°. overal waar in het eerste lid voorkomen 
de woorden: ,,vijf en dertig jaren", worden deze 
vervangen door de woorden : ,,veertig jaren" ; en 

2°. de tweede volzin van het tweede lid 
wordt gelezen : 

"Indien het aldus verkregen eindcijfer een 
gedeelte van eene maand oplevert, wordt daar-

voor eene geheele maand gesteld, waarbij de 
maand op dertig dagen wordt gerekend." 

§ 19. Artikel 23a wordt vervangen door 
het volgende : 

"1. Wanneer een in het belang van den 
dienst ontslagen militair, als bedoeld in arti
kel 2, onder 4°. b, als militair is herplaatst, 
zal het bedrag van het pensioen, hetwelk hem 
bij ontslag uit de laatstelijk bekleede functie 
eventueel mocht worden toegekend, niet lager 
worden gesteld dan het bedrag van het uit
gesteld pensioen, dat hem, indien hij niet ware 
lierplaatst, krachtens voormelde wetsbepaling 
zou zijn toegekend. 

2. Is een met recht op uitgesteld pensioen 
ontslagen milita ir, als in het eerste lid bedoeld, 
herplaatst als ambtenaar in den zin der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), en wordt 
hem bij ontslag uit de laatstelijk bekleede 
functie een pensioen toegekend tot een lager 
bedrag dan hem op den datum van dat ontslag 
zou zijn verleend, indien hij op dien datum 
ware gepensionneerd krachtens de in het eerste 
lid genoemde bepaling, dan wordt hem op 
grond van deze wet een pensioen toegelegd tot 
een bedrag gelijk aan het verschil tusschen 
beide eerstbedoelde bedragen. In zooverre 
wordt het recht op pensioen, als bedoeld in 
artikel 2, onder 4°. b, in dit geval geacht niet 
te zijn verloren gegaan ten gevolge van her
plaatsing". 

§ 20. Art. 23b wordt gelezen : 
"1. Indien een gewezen militair, die op of 

nà 1 Juli 1922 is gepensionneerd op grond van 
het bepaalde bij artikel 2, onder 3°. of 4°. a, 
inkomsten geniet of gaat genieten uit eene 
militaire betrekking, dan wel uit of in verband 
met een ambt of eene betrekking, in dienst van 
een der lichamen, genoemd in artikel 3 en 
artikel 4 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), welk ambt of welke betrekking is aan
vaard met ingang van of na den dag, waarop 
het ontslag i s ingegaan ter zake waarvan het 
pensioen is verleend, wordt, zoodra en zoolang 
het pensioen vermeerderd met die inkomsten 
zou overschrijden het bedrag van den ~rondslag, 
die voor de vaststelling van het pensrnen heeft 
gegolden, het pensioen met negentig ten honderd 
van het bedrag dier overschrijding verminderd. 

2. Het bepaalde bij het vorig lid is mede 
van toepassing ten aanzien van den gewezen 
militair, die op of nà 1 Juli 1922 is gepension
neE;lrd krachtens het bepaalde onder 2°. van 
artikel 2, echter met dien verstande, dat de 
vermindering van het pensioen niet meer zal 
bedragen dan de helft daarvan. 

3. Indien een gewezen Illllitair, die met in
gang van of nà 1 Juli 1923 met toepassing van 
artikel 2, onder 5°. is gepensionneerd, inkomsten 
geniet of gaat genieten uit of in verband met 
een ambt of eene betrekking in dienst van een 
der lichamen genoemd in artikel 3 en in artikel 4 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), welk 
ambt of welke betrekking is aanvaard met 
ingang van of na den dag, waarop het ontslag 
i s ingegaan, ter zake waarvan het pensioen is 
verleend, dan wordt zijn pensioen te dier zake 
op den voet van het hierna bepaalde verminderd 
indien en voor zoover dit pensioen, vermeerderd 
met de hiervorenbedoelde inkomsten, eene som 
van duiund gulden overschrijdt. Die vermin-,, 
<lering bedraagt van de eerste duizend gulden 
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(of gedeelte daarvan) van het overschietende 
bedrag tien procent, van de volgende duizend 
gulden (of gedeelte daarvan) twintig procent 
en van het overige dertig procent, met dien 
verstande, dat door deze vermindering het 
gezamenlijk bedrag van pensioen en inkomsten 
niet mag dalen onder den grondslag, die voor 
de vaststelling van het pensioen heeft ge
golden. 

4. Eene vermindering als in het eerste, 
tweede en derde lid bedoeld, wordt niet of niet 
langer toegepast ten aanzien van het pensioen 
van hem, die den zestigjarigen leeftijd heeft 
bereikt. 

5. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de controle op inkomsten, als bedoeld in 
het eerste, het tweede en het derde lid." 

§ 21. In artikel 24 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

1 °. aan het eerste lid wordt een nieuwe 
volzin toegevoegd, luidende : 

"Het uitgesteld pensioen, aan een gewezen 
militair toegekend op grond van artikel 2, 
onder 4°. b, bij het aanwezig zijn van de aldaar 
bedoelde ongeschiktheid, gaat in op den dag, 
waarop de aanvrage daartoe is ingekomen." ; 

2°. in het tweede lid vervallen de woorden : 
,,of een tijdelijk"; ,,en in artikel 8, vierde lid,"; 
"of in artikel 8, zesde lid,", zoomede "of het 
tijdelijke" ; en 

3°. in het derde lid vervallen de woorden : 
,, , en gaat de aanspraak op het verdere genot 
van tijdelijk pensioen verloren". 

§ 22. In artikel 25 worden de volgende 
wijzigingen _aangebracht : 

1°. het tweede lid wordt gelezen: 
,,2. Zoodanig onderzoek wordt mede in

gestekt ter beoordeeling van de aanspraken op 
toekenning van een pensioen bij het aanwezig 
zijn van ongeschiktheid, als in artikel 2 onder 4°. 
b bedoeld." ; 

2°. in het derde lid vervallen de woorden 
"of tijdelijk" en worden tusschen de woorden 
"gepensionneerde" en "elders" ingevoegd de 
woorden : ,,dan wel een op uitgesteld pensioen 
aanspraak hebbend gewezen militair, die lijden
de is aan ziekten of gebreken, al in artikel 2 
onder 40_ b bedoeld,", terwijl de woorden 
"vernieuwd pensioen" worden vervangen door 
"vernieuwd of dadelijk ingaand pensioen" ; en 

3°. in het vijfde lid wordt het woord "pen
sioen" vervangen door de woorden: ,,Onze 
beslissing in zake pensioensaanspraken". 

§ 23. De titel van§ 9 van het Eerste Hoofd
stuk wordt gelezen : ,, Van de toekenning van 
een tweede pensioen." 

§ 24. In artikel 26 wordt het eerste lid 
gelezen: 

"De militair, die bij de landmacht is in dienst 
getreden, terwijl hij in het genot was van pen
sioen of gagement ter zake van vorigen mili
tairen dienst bij de landmacht hier te lande, 
bij de zeemacht (het reserve-personeel der 
landmacht en de Koninklijke marine-reserve 
daaronder niet begrepen), dan wel bij het leger 
in Nederlandsch-Oost-Indië of West-Indië, 
wordt met inachtneming van de artikelen 
27-34, hetzij bij ontslag, hetzij later, in het 
genot gesteld van een tweede pensioen, wan -
neer hij recht heeft op pensioen krachtens een 
van de gronden, genoemd in artikel 2. De 

militair, als in den vorigen volzin bedoeld, die 
in tijd van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden bij door Ons aan 
te wijzen takken van dienst weder in dienst is 
getreden en uiterlijk één jaar na het einde van 
dien tijd op zijne aanvrage van die weder
indienststelling wordt ontheven, wordt geacht 
te zijn ontslagen in het belang van den dienst." 

§ 25. Artikel 27 wordt gelezen : 
,,De bepalingen dezer wet zijn op de toeken

ning van een tweede pensioen, als bedoeld in 
artikel 26, van toepassing, voor zoover daarvan 
in deze paragraaf niet wordt afgeweken." 

§ 26. In art. 28 worden de woorden : ,,in 
berekening zou komen." vervangen door de 
woorden : ,,in berekening zou komen, indien de 
betrokken militair geen pensioen of gagement 
genoot.". 

§ 27. Artikel 29 vervalt. 
§ 28. In artikel 30 worden de volgende 

wijzigingen aangebracht : 
1 °. het eerste lid wordt gelezen : 
"1. Het pensioen wordt berekend naar den 

diensttijd, na herplaatsing bewezen, met in
begrip van vroegere nog niet met pensioen of 
gagement vergolden diensten." ; en 

2°. het derde lid wordt gelezen: 
"3. De som van het met toepassing van 

het eerste lid berekende pensioen en het reeds 
verleende pensioen of gagement - beide even
tueel zonder verhoogingen als bedoeld in de 
artikelen 18, 19 en 20 - mag niet overschrijden 
het bedrag, dat voor den belanghebbende op 
het tijdstip van zijn laatste ontslag uit den 
dienst ingevolge het bepaalde in het eerste lid 
van artikel 16 zou gelden als maximum
pensioen.'' 

§ 29. Artikel 31 vervalt. 
§ 30. Artikel 32 vervalt. 
§ 31. Artikel 33 vervalt. 
§ 32. Het eerste lid van artikel 34 vervalt; 

het tweede lid van dat artikel, dat eenig lid 
wordt, wordt gelezen : 

"Indien het reeds toegekende pensioen of 
gagement gelijk is aan of hooger dan het pen
sioensbedrag, hetwelk volgens artikel 30, 
derde lid, niet mag worden overschreden, blijft 
de toekenning van een tweede pen ioen achter
wege." 

§ 33. Aan artikel 40 wordt een nieuw 
vijfde lid toegevoegd, luidende : 

"5. Ingeval het bepaalde bij het tweede lid 
is toegepast en in het aantal op pensioen recht
hebbende kinderen wijziging komt, zal de toege
paste evenredige vermindering worden herzien." 

§ 34. In het eerste lid van artikel 41 ver
vallen de woorden "of wachtgeld". 

§ 35. Het eerste lid van artikel 42 wordt 
gelezen: 

"1. Het weduwenpensioen eindigt bij een 
volgend huwelijk der weduwe en wel met het 
einde van het kwartaal, in den loop waarvan 
het huwelijk heeft plaats gehad." 

§ 36. Artikel 43 wordt gelezen : 
"Indien het recht op pensioen van een der 

betrekkingen, bedoeld in de artikelen 36 en 37, 
te niet gaat, of het recht op uitbetaling van 
pensioen krachtens artikel 42 verloren gaat, 
heeft zulks a!léén herziening ten gevolge van de 
pensioenen van de overblijvende rechthebben
den, bedoeld in artikel 36 en in artikel 37, 
eerste lid, onder 1 °. en 2°." 
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§ 37. In artikel 45 worden de volgende 
wijz igingen aangebracht : 

1°. in het derde lid worden de woorden: 
,,waarop het recht op pensioen i s ontstaan." 
vervangen door : ,,waarop het recht op pensioen 
is ontstaan of kon worden geldend gemaakt. " ; 

2°. in het vierde lid vervallen achtereen
volgens de woorden : ,,en de tij delijk" ; ,,dan 
wel tijdelijk" en ;,of van tijdelijk" en wordt in 
plaats van het woord "herpensionneering" 
gelezen "eene tweede pensionneering" ; 

3°. in het vijfde lid vervallen de woorden: 
"o f van artikel 8" ; en 

4°. een nieuw zesde lid wordt t oegevoegd, 
luid ende : 

,,6. W'anneer als gevolg van omstandig
heden, waaraan de betrokken militair geen 
schuld d raagt , de regeling van zijn pens10en 
wordt vertraagd, kan hem, ind ien de JVIinister 
van Oorlog zulks noodig oordeelt , door den 
Minister van Financiën een voorschot op zijn 
pen ioen worden verleend." 

§ 38. Aan het vierde lid van a rtikel 4 7 
wordt een nieuwe volzin t oegevoegd, luidende : 

"Bij ontstentenis van laatstgenoemde is t e 
zijner vervanging aangewezen de plaatsver
vanger van den geneeskundigen adviseur van 
den in het de rde lid genoemden Raad." 

§ 39. Artikel 50 wordt gelezen : 
"Van de aan Ons uitgebrach te adviezen 

wordt a fschrift gezonden aan den Minister 
van Oorlog." 

§ 40. In artikel 53 worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

1 °. in het derde lid worden tusschen de 
woorden: ,,tenzij hij " en " kan aantoonen " 
ingevoegd de woorden: ,,te Onzen genoegen " ; 
en 

2°. het vijfde lid word t gelezen : 
,,5. Van een door den belanghebbende in

gediend verzoek als in dit artikel bedoeld wordt 
door den Minister van Oorlog onverwijld kennis 
gegeven aan den Militairen Pensioenraad , in
dien door Ons eene beslissin~ is genomen in 
afwijking van het advies van uien Raad. " . 

§ 41. Vóór artikel 57 wordt een nieuw 
artikel 56a ingevoegd, luidende : 

"Art. 56a. 1. Van hem, die een herhaling 
van het militair geneeskundig onderzoek, als 
in a rtikel 25, vierde lid , bedoeld, aanvraagt, of 
die op den voet van het bepaalde in artikel 53 
b.erziening van eene door Ons genomen besli s
sing verzoekt, dan wel bij den Centralen Ra.ad 
van Beroep beroep instelt tegen zooda.nige 
beslissing, wordt ten behoeve van het Rijk een 
recht geheven van onderscheidenlijk f 5, f 5 
en f 10. 

2. Door een publiekrechtelijk lichaam i s 
zoodanig recht niet verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen 
van zoodanig recht vrijgesteld wanneer bij de 
indiening van het in het eerste lid bedoelde 
verzoek een daartoe strekkend bewijs, afge
geven door den burgemeest er der woonplaats, 
wordt overgelegd. 

4. Hij, die het verschuldigde recht niet 
voldoet, of geen bewijs van onvermogen over
legt, is in het indienen van een verzoek, als in 
het eerste lid bedoeld, of in het beroep niet 
ontvankelijk. 

5. Aan hem, wiens bezwaren hetzij in 
eersten aanleg, hetzij in beroep, geheel of 

gedeeltelijk gegrond worden verklaard, wordt 
het totaal bedrag der van hem gevorderde 
rech ten terugbetaald . 

§ 42. Na artikel 58 wordt een nieuw artikel 
58a ingevoegd, luidende : 

"A rt. 58a . 1. Hij wiens recht op pensioen 
niet zou bestaan of verloren zou gaan op grond 
van het bepaalde in a rtikel 4, kan daartegen in 
beroep komen bij eene door Ons voor ieder 
geval in t e st ellen Commissie van beroep. 

2. Deze Commissie zal van advies dienen of 
er aanleiding bestaat 

a. hetzij het bepaalde bij de punten 2°. tot 
en met 6°. van het eerste of bij het tweede lid 
van artikel 4 buiten toepassing t E> laten, 

b. hetzij eene toelage toe te kennen over
eenkomsti!;( het gestelde in het volgende lid. 

3. De rn het tweede lid bedoelde toelage 
zal alleen kunnen worden toe~ekend, wanneer 
de belanghebbende een werkel iJ ken dienst heeft 
van t en minste tien jaren. De toelage gaat in 
op hetzelfde tijdstip, waarop hem, indien zijn 
recht op pensioen niet ware verloren gegaan, 
pensioen zou kunnen zijn toegekend, en mag niet 
overschrijden het bedrag van het pensioen, 
waarop hij recht zou hebben gehad, indien het 
bepaalde bij het eerste of het tweede lid van 
a rtikel 4 t e zijnen aanzien niet ware toegepast. 
De regelen nopens de uitbetaling en het eindigen 
van een pensioen zijn van overeenkomstige 
toepassing ten opzichte van zoodanige toe
lage." 

§ 43. In artikel 62 worden de volgende 
wij zigingen aangebracht : 

l 0 • de eerste volzin van het tweede lid 
wordt gelezen : 

"De voorloopige pensioenen worden niet in 
gemeld Grootboek ingeschreven. " ; 

2°. het derde en het vierde lid worden 
gelezen : 

"3. De pensioenen worden driemaandelijks 
vo ldaan. 

4. De betaalbaarstelling van den eersten 
termijn heeft p laats zoo spoedig mogelijk na de 
t oekenning.'' 

3°. een nieuw zevende lid wordt toege 
voegd, luidende : 

" 7. Bij dien maatregel kan de uitbetaling 
van alle of van sommige pensioenen aan anderen 
dan organen van het Rijk worden opgedragen. 
In zoodanig geval kan de algemeene maatregel 
bepalingen inhouden omtrent de toekenning 
van eene vergoeding voor de uitbetaling. " 

§ 44. Artikel 63 wordt gelezen als volgt: 
" 1. Het pensioen eindigt met het einde van 

het kwartaal, in den loop waarvan het over
lijden heeft plaat s gehad, het pensioen van de 
onder 1°., 2°., 3°. en 5°. van artikel 37 bedoelde 
kinderen tevens met het einde van het kwartaal, 
in den loop waarvan de rechthebbende meerder 
jarig i s geworden. 

2. Een vervallen verklaard of ingetrokken 
pensioen eindigt met het einde van het kwartaal, 
in den loop waarvan het besluit tot vervallen
verklaring of intrekking is genomen." 

§ 45. Aan artikel 64 wordt een nieuw 
vierde lid toegevoegd, luidende : 

,,4. Gedurende den t ijd, dat de rechthebben
de, die in het genot is van pensioen krachtens 
artikel 2 onder 5°., niet de verplichtingen na.
komt, welke voor hem uit de bepalingen van 
de "Wet voor het reserve-personeel der land-
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macht 1905" voortvloeien, zulks ter beoor
dee!ing van den Minister van Oorlog, kan de 
uitbetaling van zijn pensioen, op voordracht 
van dien Minister, door Ons worden geschorst." 

§ 46. In het eerste Jid van artikel 65 : 
wordt het gestelde onder 1°. gelezen: 
"wanneer gedurende vijf achtereenvolgende 

jaren iedere invordering is achterwege gebleven 
of het pensioen gedurende drie achtereen
volgende jaren op grond van het bepaalde in 
het vierde lid van het voorgaande a rt ikel onaf
gebroken is geschorst geweest;" en 

worden onder 3°. de woorden : ,,artikel 45 
onder 2°. tot 6°. van de "W'et voor het reserve
personeel der landmacht 1905" vervangen door 
de woorden : ,,artikel 3 onder 2°. tot en met 
6°. van de "Pensioenwet voor het reserve
personeel der landmacht (Staatsblad 1923, 
n°. 356)." 

§ 47. Na het vijfde lid van artikel 66 wordt 
een nieuw zesde lid toegevoegd, luidende : 

" 6. De voorschotten, door besturen van 
openbare lichamen, liefdadige of tot algemeen 
nut werkende instellingen, hetzij renteloos, 
hetzij tegen een matige rente op de pensioenen 
gegeven, tot zekerheid waarvan de bewijzen van 
inschrijving in het bezit van die lichamen 
worden gesteld, zijn niet onder de bij deze wet 
verboden beleeningen begrepen, mits de voor
waarden, volgen s welke die voorschotten wor
den verstrekt, zijn goedgekeurd door den 
Minister van l<'inanciën. " 

Het bestaande zesde en zevende lid worden 
onderscheidenlijk zevende en achtste lid. 

§ 48. Aan artikel 67 wordt een nieuw 
derde lid toegevoegd, luidende : 

"3. In geval van failli ssement wordt het 
pensioen, voor zo.over het vatbaar is voor beslag, 
uitgekeerd aan den curator." 

§ 49. H et gestelde in artikel 68 wordt 
vervangen door : 

"De beperkingen, voorgeschreven in het 
eerste lid van artikel 67, gelden niet ten aan
zien van inhouding of beslag tot verhaal van : 

a. onderhoud, waarop hij, die om de in
houding verzoekt of de beslaglegger volgens 
de wet aanspraak heeft ; 

b. belastingschuld, voor zo.over bij eene wet 
of eene verordening eene andere regeling is 
getroffen; 

c. eene schuldvordering van een publiek
rechtelijk lichaam, ter zake van schade, in 
verband met de uitoefening van den dienst 
opzettelijk veroorzaakt." 

§ 50. In het eerste lid van artikel 70 ver
vallen de woorden : ,,derde en", en wordt na 
het eerste lid een nieuw tweede lid ingevoegd, 
luidende: 

"2. Zoolang de in het zesde lid van artikel 62 
bedoelde algemeene maatregel van bestuur niet 
in werking is getreden, geschiedt de betaling 
van de pensioenen op den voet, waarop de 
reeds ten laste van den Staat verleende pen
sioenen worden voldaan. " 

Het bestaande tweede, derde, vierde en 
vijfde lid worden onderscheidenlijk derde, 
vierde, vijfde en zesde lid·. 

§ 51. In het eerste lid van artikel 71 
worden tusschen de woorden: ,,1 Januari 1920" 
en "recht i s verkregen" ingevoegd de woorden : 
"op grond van de bepalingen van de gewijzigde 
wet van 9 Juni 1902 (Staatsblad n°. 90)", 

1925. 

terwijl mede in dat eerste lid tusschen de 
woorden : ,,de belanghebbenden" en "volgens 
de b~palingen" wordt ingevoegd het woord : 
,,ook . 

Voorts vervalt in het vierde lid van dit 
artikel de laatste volzin. 

§ 52. In het tweede lid van artikel 73 
vervallen de woorden "artikel 8, vierde lid". 

§ 53. In den tweeden volzin van het eerste 
lid van artikel 75 wordt het woord: ,,aanvrage" 
vervangen door de woorden : ,,herziening of 
toekenning". 

§ 54. Het gestelde in artikel 76 wordt 
vervangen door het volgende : 

"Voor vrijwillig dienende militairen beneden 
den rang van onderofficier, die op den datum 
van afkondiging van deze wet als zoodanig 
dienden, bestaat, met afwijking van het bepaal
de bij artikel 3, recht op pensioen ter zake van 
!angdurigen dienst, ingeval ontslag is of wordt 
verleend op eigen verzoek nà het volbrengen 
van den leeftijd van vijf en veertig jaren." 

§ 55. Het derde lid van artikel 78 vervalt. 
§ 56. Het bepaalde bij artikel 78a wordt 

vervangen door het volgende : 
,,1. Diensttijd, voorafgaande aan eene de

sertie, ter zake waarvan het recht tot straf
vordering is te niet gegaan krachtens het 
bepaalde bij de Wet van 6 Augustus 1914 
(Staatsblad n°. 376), wordt in den zin van deze 
wet en van de gewijzigde wet van 9 Juni 1902 
(Staatsblad n°. 90) beschouwd als voor pensioen 
geldige diensttijd. 

2. De tijd tusschen 1 Augustus 1914 en 
l December 1919 met verlof doorgebracht ten 
behoeve van den munitie-aanmaak, wordt 
mede beschouwd als voor pensioen geldige 
diensttijd in den zin van de in het voorgaande 
lid bedoelde wetten." 

Overgangsbepalingen. 

2. 1. Indien in e~nig geval bij toepassing 
van een percentage van twee procent het voor 
pensioen geldige aantal jaren vóór 1 Juli 1925 
een hoogeren maatstaf voor pensioenberekening 
zou opleveren dan de toepassing op den ge
heelen voor -pensioen ge!digen diensttijd van 
het percentage, genoemd in artikel 16, eerste 
lid, der Pensioenwet voor de landmacht (Staats
blad 1922, n°. 66) - zooals dat ingevolge deze 
wet zal luiden - wordt, behoudens het maxi
mum van zeventig procent, het pensioen naar 
dien hoogeren maatstaf berekend. 

2. Wordt het pensioen naar dien hoogeren 
maatstaf berekend, dan wordt in daartoe lei 
dende gevallen het niet met pensioen vergolden 
geldige aantal jaren, dat in aanmerking zou 
kunnen komen voor eene pensioensverhooging 
als bedoeld in artikel 20 der in het eerste lid 
vermelde wet, aangewezen door de uitkomst 
van de deeling van twee procent van den pen
sioensgrondslag op het bedrag, waarmede het 
diensttijdspensioen, waarop belanghebbende 
zonder de gestelde maxima recht zou hebben, 
het voor hem geldende maximum-pensioen 
overschrijdt. Het bepaalde bij het tweede lid 
van voormeld artikel 20, zoomede artikel 3 der 
wet van 2 Juli 19~3 (Staatsblad n°. 328) is van 
overeenkomstige toepassing. 

3. 1. Zoowel bij de regeling van het pen
sioen van den militair, als bij de ter beoordeeling 
van pensioensaanspraken te maken bereke-
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ningen wbrdt de tijd, dien de vóór 1 Juli 1925 
ontslagen militair vóór 1 Januari 1930 op 
wachtgeld heeft doorgebracht, als werkelijke 
diensttijd aangemerkt. 

2. Een ontslagen militair, als in het eerste 
lid bedoeld, behoudt den pensioensgrondslag, 
welke voor hem zou gegolden hebben, indien 
h ij met den datum van ingang van zijn ontslag 
in het genot van pensioen zou zijn gesteld. 

4. Op een vóór 1 Juli 1925 ontslagen militair, 
die op wachtgeld is gesteld, i s van toepassing 
het bepaalde bij artikel 2, onder 4°. b, der 
Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, n°. 66) - zooals die bij deze wet is ge
wijzigd - wanneer hij bij het eindigen van den 
termijn, waarvoor hem wachtgeld is toegekend, 
doch uiterlijk op 1 Januari 1930, met toepassing 
van artikel 3, een werkelijken dienst van t en 
minste tien jaren kan doen gelden. 

5. Bij het eindigen van den termijn, waar
over wachtgeld is toegekend aan een vóór 
1 Juli 1925 ontslagen militair, die in den zin 
der Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, n°. 66) - zooals die bij deze wet is ge
wijzigd- bij ûjn ontslag een werke!ijken dienst
tijd kan doen gelden van ten minste 15 jaren, 
kan - naar door Ons bij algemeenen maatregel 
van bestuur te stellen regelen - aan hem tot 
aan het tijdstip waarop hem pensioe.µ wordt ver
leend, nader een wachtgeld worden toegekeµd. 

6. Wanneer een ingevolge artikel 2, eerste 
lid, onder 4°. b of e, der Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) - zooals 
die bepalingen vóór 1 Juli 1925 luidden -
levenslang gepensionneerd militair inkomsten 
geniet of gaat genieten uit of in verband met 
arbeid of bedrijf, ter hand genomen met ingang 
van of na den dag, waarop het ontslag i s in
gegaan, wordt, zoodra en zoolang het pensioen 
vermeerderd met die inkomsten zou overschrij
den het bedrag van den grondslag, die voor de 
vaststelling van het pen ioen heeft gegolden, 
het pensioen met het bedrag dier overschrijding 
verminderd. Deze vermindering wordt niet 
langer toe$epast dan tot het tijdstip, waarop 
de gepens10nneerde den leeftijd van vijf en 
vijftig jaren heeft bereikt. Het in de voren
staande zinsneden bepaalde is van overeen
komstige toepassing ten aanzien van de met 
ingang van of na 1 Juli 1923 krachtens artikel 2, 
eerste lid, onder 4°. c of d, van evengemelde 
wet - zooals die bepalingen vóór 1 Juli 1925 
luidden - levenslang gepensionneerd militair. 

7. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de controle op inkomsten, als bedoeld in 
het voorgaande artikel. 

8. . Wanneer een levenslang gepensionneerd 
militair, als in den eersten vofzin van artikel 6 
bedoeld, een hem aangeboden betrekking, die 
hem in verband met zijn persoonlijkheid en 
omstandigheden redelijkerwijs kan worden op
gedragen en die hem uitzicht geeft op pensioen 
volgens de Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66), de Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) of de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) weigert 
te aanvaarden, wordt hij voor de toepassing 
van het bepaalde bij voormeld artikel geacht 
de aan die betrekking verbonden inkomsten 
te genieten. 

9. Ten aanzien van hen, op wier pensioen 
t en gevolge van de bij deze wet in artikel 23b 

der Pensioenwet voor de landmacht (Staatsb lad 
1922, n°. 66) aangebrachte wijzigingen met in
gang van 1 Juli 1925 voor het eerst eene korting 
}Vordt toegepast, blijft de in genoemd artikel 
omschreven korting gedurende het eerste jaar 
na de inwerkingtreding van deze wet beperkt 
tot 25, gedurende het tweede jaar tot 50 en 
gedurende het derde jaar tot 75 ten honderd, 
met dien verstande echter, dat, voor zoover nà 
1 Juli 1925 het bij ongewijzigde toepassing van 
meergemeld artikel te korten bedrag vermeer
dering ondergaat, ten aanzien van dat meerdere 
de beperking niet geldt. 

10. De bepalingen, welke krachtens de 
Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, n°. 66) ten aanzien van tijdelijke pen
sioenen tot 1 Juli 1925 hebben gegolden, blijven 
van kracht voor hen, die vóór dien datum op 
zoodanig pensioen aanspraak verkregen, of die 
met toepassing van artikel 78, tweede lid, van 
genoemde wet alsnog in het genot van zoodanig 
pensioen worden gesteld. 

11. Met afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 3 der Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) - zooals 
dat ingevolge deze wet zal luiden - wordt voor 
vrijwillig dienende onderofficieren met den rang 
van sergeant of hooger, in dienst op het tijdstip 
van inwerkingtreding dezer wet, en die binnen 
vijf jaren nà dat tijdstip op eigen verzoek 
worden ontslagen, het recht op pensioen ter 
zake van langdurigen dienst geacht te bestaan, 
indien zij bij ontslag den leeftijd van vijftig jaar 
hebben bereikt. 

12. Voor hen, die op 1 Juli 1925 uitzicht 
hebben op pensioen krachtens de Pensioenwet 
voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66), de 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
n°. 65) of de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240), wordt, met afwijking van het bepaalde in 
artikel 11 der eerstaangehaalde wet, de tijd 
vanaf het zestiende levensjaar in militairen 
dienst doorgebracht als werkelijke diensttijd in 
den zin dier wet in aanmerking genomen. 

Slotbepaling. 
13. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 ·Juli 1925, met uitzondering van het be
paalde in: 

§ 10, voor zooveel betreft de aanvulling van 
artikel 11, eerste lid, onder 1 °. b, der Pensioen
wet voor de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66) ; 
§ 11, voor zooveel betreft toevoeging van een 
nieuwen volzin aan het vijfde lid van artikel 12 
dier wet ; § 12 onder 1 °. ; § 13 ; § 18, onder 2°. ; 
§ 51, voor zooveel betreft de wijzigingen van 
het eerste lid van artikel 71, en § 56 van arti
kel 1, welke bepalingen met ingang van 1 Ja
nuari 1920, 

§ 46 van artikel 1, voor zooveel betreft de 
wijziging van artikel 65, eerste lid, onder 3°., 
van v'orenaangehaalde wet, welke met ingang 
van 16 Augustus 1923, en 

§ 14 van artikel 1, welke ten aanzien van 
het op 1 Juli 1925 in dienst zijnde personeel 
met ingang van 1 Januari 1925, 

geacht moeten worden in werking te zijn 
getreden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zerma.tt, den 27sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 

(Uitgeg. 30 Juni 1925.) 
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27 Juni 1925. ,VET tot vast stelling van eene 
pensioenwet voor de vrijwilligers bij den 
landstorm. S. 278. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1921/1925, n°. 327, 
1-7. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 2352. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 917-919, 

997, 1038. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . •. doen t e weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het in verband met het tot standkomen 
van de Pensioenwetten voor de zee- en de 
landmacht (Staatsblad 1922, nos. 65 en 66), 
alsmede van de Pensioenwet voor het personeel 
der Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 1923, 
n°. 355) en van de Pensioenwet voor het reserve
personeel der landmacht (Staatsblad 1923, n°. 
356), wenschelijk is, ook bepalingen te treffen 
ten aanzien van de pensionneering van de vrij
willigers bij den landstorm en van hunne we
duwen, kinderen en nabestaanden ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Ten laste van het Rijk wordt onder 

de voorwaarden en naar de regelen in deze wet 
gesteld, na bekomen ontslag, pensioen verleend 
aan vrijwilligers en gewezen vrijwilligers bij 
den landstorm. 

2. Recht op pensioen wordt verkregen t er 
zake van: 

a. verwonding of verminking, tijdens de 
uitoefening van den militairen dienst in den 
strijd bekomen, dan wel veroorzaakt door ge
vorderde of bevolen militaire diensten; 

b. ziek ten of gebreken, welke het gevolg 
zijn van verrichtingen of vermoeienissen aan 
de uitoefening van den milita iren dienst ver
bonden, of van bijzondere omstandigheden of 
toestanden, die zich bij de uitoefening van 
dezen dienst hebben voorgedaan, dan wel, die 
tot uit ing zijn gekomen onder overwegenden 
invloed van die verrichtingen, vermoeienissen , 
bijzondere omstandigheden of toestanden; 

c. ziekten of gebreken, niet ontstaan op 
een der wijzen onder a en b genoemd, maar voor 
een deel hun oorsprong vindende in omstandig
heden, die met de uitoefening van den dienst 
niet in verband staan, of in den vroegeren 
lichaams- of zielstoestand van den vrijwilliger, 
wanneer die ziekten of gebreken zijn ontstaan, 
t ot uiting gekomen of verergerd, mede door in
werking van bijzondere, zeer nadeeligeinvloeden 
waaraan de belanghebbende, in verband met de 
uitoefening van den dienst, is blootgest eld 
geweest; 

een en ander voor zoover de verwonding of 
verminking, ziekten of gebreken zijn ontstaan, 
tot uiting gekomen of verergerd gedurende den 
dienst als vrijwilliger bij den landstorm of 
tijdens vroegeren militairen dienst bij de land
macht hier te lande of bij d11 zeemacht (dienst 
bij het reserve-personeel der landmacht of der 
zeemacht daaronder te begrij pen) en te dier 
zake nog geen pensioen werd toegekend en 
mits de toestand van den belanghebbende ten 
gevolge van deze verwonding, verminking, 
ziekten of gebreken bij ontslag blijkt eene in
validiteit te veroorzaken van ten minste tien 
procent. . 

3. 1. Het pensioen, waarop ingevolge het 
voorgaande artikel recht bestaat, wordt ge
regeld volgens denzelfden pensioensgrondslag 
en toegekend tot hetzelfde bedrag en op den-

zelfden voet als waarop de belanghebbende, 
indien hij op het oogenblik van zijn ontslag in 
zijn rang of stand en klasse zou hebben gediend 
bij het reserve-personeel der zeemacht of der 
landmacht, recht zou hebben kunnen doen 
gelden aan de hand van de bepalingen der 
Pensioenwet voor het personeel der K onink
lijke marine-reserve (Staatsblad 1\!23, n°. 355), 
onderscheidenlijk der Pensioenwet voor het 
r eserve-personeel der landmacht (Staatsblad 
1923, n°. 356), met dien verstande evenwel, 
dat voor het eventueel te verleenen diensttijd s
pensioen alleen in aanmerking zal worden 
genomen en met 1.75 procent van den pen
sioensgrondslag zal worden vergolden : 

a. de diensttijd als vrijwilliger bij den land
storm doorgebracht vóór 6 Maart 1922 ; 

b. de diensttijd als vrijwilliger bij den 
landstorm onder de wapenen doorgebracht bij 
een der legeronderdeelen in het tijdvak van 
6 Maart 1922 tot 1 Juli 1925; 

c. de diensttijd als vrijwilliger bij den land
storm doorgebracht bij een op voet van oorlog 
gebracht onderdeel der Nederlandsche strijd
krachten te land of ter zee, en niet vallende 
onder a ; alsmede 

d. de tijd, gedurende welken de belang
hebbende bij het reserve-personeel der land- en 
zeemacht en - anders dan als vrijwilliger bij 
den landstorm - bij de landmacht hier t e lande, 
bij de zeemacht, dan wel bij het leger in eder
landsch -Indië onder de wapenen is geweest, 

een en ander voor zoover die tijd i s bewezen 
nà den datum, waarop het achttiende levensjaar 
is vervuld, naar de daarvoor geldendé regelen 
met pensioen kan worden ver~olden en niet 
reeds in berekening is gebracht bb de toekenning 
van een levenslang pensioen of gagement. 

2. I s de vrijwilliger hij den landstorm gelijk
gesteld met een rang of stand en klasse, waar
voor bij het reserve-personeel der zeemacht 
geen bezoldiging is vastgesteld, dan wordt de 
pensioensgrondslag berekend naar het jaar
lijksch bedrag van geldelijke inkomsten, dat hij 
in het laatste jaar werkelijken dienst - bere
kend naar de aanvani:iswedde voor zijn rang of 
stand en klasse - bij plaatsing in Nederland 
aan wal zou he bben genoten wanneer hij had 
behoord tot het personeel der zeemacht. De 
pensioensgrondslag oedraagt niet minder dan 
zeventienhonderd gulden voor officieren en zei·en
honderd gulden voor militairen beneden den 
rang van officier en wordt zoo noodig afgerond 
tot volle guldens. 

4. 1. Ten last e van het Rijk wordt pensioen 
verleend aan weduwen, kinderen en nabestaan
den van de in artikel 1 genoemde militairen en 
gewezen militairen, die het leven hebben ver
loren ten gevolge van een der oorzaken, om
schreven in artikel 2, onder 2°., der in artikel 3 
vermelde Pensioenwetten, dan wel aan de on
middellijke gevolgen van verwonding, ver
minking, zieliten of gebreken, als in voormelde 
bepaling bedoeld, binnen één jaar na het ont
staan, tot uiting komen of verergeren daarvan 
zijn overleden. . 

2. De t oekenning van zoodanig pensioen 
geschiedt met toepassing van de bepalingen, 
vervat in de Tweede Hoofdstukken van de 
wetten, in het voorgaande artikel aangehaald, 
alsof de in artikel 1 dezer wet genoemde mili
tairen en gewezen militairen laatstelijk hadden 
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behoord tot de Koninklijke marine-reserve dan 
wel tot het reserve-personeel der landmacht. 

5. l. Bij de toepassing van deze wet 
wordt voorts in acht genomen hetgeen is 
bepaald in de Vierde Hoofdstukken van de 
Pensioenwet voor het personeel der Koninklijke 
marine-reserve (Staatsblad, 1923, n°. 355) en 
van de Pensioenwet voor het reserve-personeel 
der landmacht (Staatsblad 1923, n°. 356), als
mede in de artikelen 58- 66 van de Pensioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) en 
in c'e artikelen 60-68 van de P ensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66). 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 63 
der wet van 5 October 1841 (Staatsl,lad n°. 40) 
worden pensioenen, · die zijn toegekend met 
inachtneming van de bij de wet gestelde regelen, 
door de Algemeene Rekenkamer verevend tot 
de bedragen, waarop zij zijn verleend, tenzij 
ingevolge andere wettelijke bepalingen een 
lager bedrag behoort te worden betaald of de 
betaling achterwege moet blijven. 

6. 1. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, worden pensioenen, ingevolge deze 
wet te verleenen te rekenen van oI met ingang 
van een datum, vallende vóór 1 Juli 1925, 
berekend in plaats van naar 1. 75 procent van 
den pensioensgrondslag, naar 2 procent van 
dien grondslag. 

2. Indien bij pensionneering op of na 1 Juli 
1925 in eenig geval bij toepassing van een 
percentage van 2 procent het voor pensioen 
geldige aantal jaren vóór 1 Juli 1925 een 
hoogeren maatstaf voor pensioenberekening 
zou opleveren dan de toepassing op den ge
heelen voor pensioen geldigen diensttijd van 
het percentage, genoemd in artikel 3, wordt, 
behoudens het maximum van 70 procent, het 
pensioen naar dien hoogeren maatstaf be
rekend. 

3. Wordt het pensioen naar dien hoogeren 
maatstaf berekend, dan wordt in daartoe lei
dende gevallen het niet met pensioen vergolden 
geldige aantal ' jaren, dat in aanmerking zou 
k unnen komen voor eene pensioensverhooging 
a ls bedoeld in de artikelen 19 der Pensioen
wetten, in artikel 3 genoemd, aangewezen door 
de uitkomst van de deeling van 2 procent van 
den pensioensgrondslag op het bedrag, waar
m ede het diensttijdspensioen, waarop belang
hebbende zonder de gestelde maxima recht zou 
h ebben, het voor hem geldende maximum
pensioen overschrijdt. 

4. Voor hen, die op het tijdstip van in
werkingtreding dezer wet in het genot zijn van 
1ien pensioen, hun toegekend ter zake van hun 
ontslag uit den dienst als vrijwilliger bij den 
landstorm en wier recht op pensioen is ingegaan 
met of nà 1 J anuari 1918, wordt hét pensioen, 
indien dit met de bij de wet van 29 Mei 1920 
(Staatsblad n°. 283) bedoelde verhooging la~er 
i s dan het bedrag, dat zij op eerstgemeld tiJd
stip aan pensioen zouden hebben genoten 
wanneer dit pensioen ware berekend volgens 
de bepalingen van deze wet, met ingang van 
het tijdstip van het in werking treden van deze 
wet tot dat bedrag verhoogd. Op gelijke wijze 
wordt gehandeld met het pensioen van weduwen 
1in weezen van op of nà 1 Januari 1918 in en 
door den dienst overleden vrijwilligers bij den 
landstorm. 

5. Voorloopige pensioenen waarop voor de 

eerste maal recht is verkregen tusschen 1 Ja
nuari 1918 en het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet, en voortdurende pen
sioenen, welke voor zoodanige voorloopige pen
sioenen zijn in de plaaLs getreden, worden ten 
aanzien van het bedrag, alsmede van den voet 
waarop zij worden verleend, naar den toestand 
van den bela,nghebbende bepaald op laatst
bedoeld tijdstip. 

6. Voor hen, die vóór den datum van in 
werkingtreding dezer wet reeds als vrijwilliger 
bij den landstorm dienden of gediend hebben, 
wordt, met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, als voor pensioen geldige diensttijd 
aangemerkt de tijd, omschreven onder a tot 
en met d van dat artikel, verstreken nà het 
vervulde zestiende levensj-aar. 

7. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den titel : Pensioenwet voor de vrijwilligers bij 

• den landstorm. 
8. Deze wet treedt in werking met ingang 

van 1 Juli 1925. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 27sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 

De Minister van J'llarine, E. P . WESTERVELD. 
(Uitgeg. 30 Juni 1925.) 

27 Juni 1925. WET tot wijziging en aanvul ling 
van de Militaire Weduwenwet 1922. S. 279. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n° . 305, 
1- 28. 

Hand. id. 1024/1925, bladz. 2281-2293, 
229R-2319, 2323-2340, 2384. 

Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 917, 
985-988, 1035-1038. 

WIJ WILHELMil~A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijkis, in de Militaire Weduwen
wet 1922 aanvullinl\ en wijziging te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. In de Militaire Weduwenwet 1922, 

zooals deze is aangevuld en gewijzigd bij de 
Wet van 2 Juli 1923 (Staatsblad n°. 327), 
worden de volgende aanvullingen en wijzigingen 
aangebracht : 

§ 1. In het eerste Jid van artikel 1 vervallen 
de woorden : .,of op wachtgeld gestelde". 

§ 2. Artikel 3 wordt gelezen: 
"Voor de toepassing van de bepalingen dezer 

wet worden onder gepen ionneerde militairen 
verstaan: 

a. gewezen rrulitairen - met uitzondering 
van hen, clie gepensionneerd zijn met reserve
plicht en jonger zijn dan 60 jaar, doch met 
inbegrip van hen, die als opzichter bij een voor
malig interneeringsdepot behoord hebben tot 
den vrijwilligen landstorm - die reeds vóór 
het tijdstip van het in werking treden van deze 
wet in het genot waren van pensioen ten laste 
van den Staat en voor hun na te laten betrek
kingen uitzicht hadden op pensioen ten laste 
van het weduwen- en weezenfonds voor mili
tairen en gepensionneerde militairen van de 
landmacht, het weduwen- en weezenfonds voor 
militairen en gepensionneerde - militairen van 
de zeemacht, de weduwen- en weezenkas voor 
de officieren van de landmacht of het weduwen
en weezenfonds der militaire officieren bij de 
zeemacht ; onder deze gewezen militairen zijn 
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mede begrepen de vóór het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet gepensionneerde 
militairen, die op l Juli 1922 in leven waren 
en die het vorenbedoelde uitzicht op pensioen 
ten laste van een der eerste twee genoemde 
fondsen verloren ten gevolge van de biJ artikel I 
onder 2b dor wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad 
n°. 404) vastgestelde aanvulling van artikel 4 
d er Weduwonwet voor de landmacht 1909, dan 
wel ten gevolge van de bij artikel I onder 4c 
der wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 405) 
vastgestelde aanvulling van artikel 5 der 
Weduwenwet voor de zeemacht 1909 ; 

b. met ingang van of na het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet ontslagen 
militairen, die pensioen ontvangen ten laste 
van den Staat, met uitzondering van hen, die 
met reserveplicht zijn gepensionneerd en jonger 
zijn dan 60 jaar ; 

een en ander mede wanneer een pensioen ten 
gevolge van de bepalingen betreffende de cumu
latie van pensioen met andere inkomsten niet 
wordt uitbetaald." 

§ 3. In het tweede lid van artikel 6 worden 
de woorden : ,,het tweede lid van artikel 48" 
vervangen door de woorden: ,,artikel 49a". 

§ 4. Artikel 10 wordt gelezen : 
" 1. De door het Rijk ingevolge het vorige 

artikel verschuldigde bijdrage beloopt tot het 
tijdstip met ingang waarvan krachtens het 
bepaalde bij het derde lid nader een percentage 
zal worden va tgesteld, voor de militairen, be
doeld in artikel 2, 5½ percent van de gezamen
lijke inkomsten en baten, welke op 1 Januari 
van het jaar, waarover de bijdrage verschuld igd 
is, door hen worden genoten of zouden genoten 
zijn - voor zooveel de zeemacht betreft, bij 
plaatsing in ederland aan wal -, berekend 
over een vol jaar, voor zoover deze inkomsten 
bij de vaststelling van den pensioensgrond lag 
ingevolge de pensioenwetten voor de land- en 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 
65) in aanmerking k9men. Die bijdrage komt, 
voor zooveel betreft de militairen der land
macht, ten laste van de begrooting van het 
Departement van Oorlog, en, voor zooveel be
treft de militairen der zeemacht, ten laste van 
de begrooting van het Departement van Marine. 

2. De in het eerste lid bedoelde bedragen 
worden telkenjare betaald vóór 1 Juli van het 
jaar, waarover zij verschuldigd zijn, voor zoover 
Wij niet eene andere regeling hebben getroffen. 
Over de bedragen, die vóór 1 Juli moeten wor
den betaald, doch waarvan de betaling nà dien 
datum plaats heeft, is van dien datum tot den 
dag der betaling een door Ons op ten hoo~ste 
vijf ten honderd te bepalen rente verschuldigd. 

3. Het percentage wordt aan de hand van de 
uitkomsten van de wetenschappelijke balans, 
bedoeld in artikel 168 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240), opnieuw vastgesteld bij de 
in het tweede lid van dat artikel bedoelde wet 
en kan voorts op grond van de uitkomsten van 
latere wetenschappelijke balansen van het fonds 
door Ons worden gewijzigd. 

4. Van de ~egevens, welke voor de bereke
ning van het m het eerste lid bedoelde geza
menlijke bedrag der inkomsten en baten hebben 
gediend, wordt mededeeling gedaan aan den 
Pensioenraad, ingesteld bij de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 240). 

5. De in het eerste lid bedoelde bijdrage 

kan op de betrokken militairen worden verhaald 
tot, voor ieder, ten hoogste 5 ½ percent van de 
inkomsten en baten, welke op 1 Januari van 
het jaar, waarover de bijdrage verschuldigd i s, 
worden genoten of zouden genoten zijn - voor 
zooveel de zeemacht betreft bij plaatsing in 
Nederland aan wal -, voor zoover deze in
komsten en baten, .berekend over een vol jaar, 
bij de vaststelling van den pensioensgrondslag 
krachtens de pensioenwetten voor de land- en 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 
65) in aanmerking komen, met dien verstande, 
dat het bedrag dezer inkomsten ni et hooger 
zal worden gesteld dan het in artikel 22 ge
noemde ·maximum. 

6. Het verhalen geschiedt krachtens een bij 
algemeenen maatregel van bestuur vastge telde 
regeling." 

§ 5. Artikel 11 wordt gelezen : 
,, 1. Ontslagen, niet gepensionneerde mili

tairen, zoomede vóór en na de inwerkingtreding 
dezer wet met re erveplicht gepen ionneerde 
militairen, die den leeftijd van 60 jaar nog 
niet hebben volbracht (voor zooveel militairen 
beneden den rang van officier betreft, indien zij 
op of nà 23 Januari 1909 den dienst hebben 
verlaten), en voorloopig of tijdelijk gepension
neerde militairen, wier pensioen ophoudt, die 
zich ingevolge artikel 19 voor hunne na te laten 
betrekkingen het behoud van uitzicht op pen
sioen wenschen te verzekeren, dragen hiertoe 
jaarlijks aan het fonds bij een bedrag volgens 
een tarief, vastgesteld bij algemeenen maat
regel van bestuur. 

2. Bij den algemeenen maatregel van 
bestuur, in het eerste lid bedoeld, wordt voor 
een militair, die is gepensionneerd met reserve
plicht of die is ontslagen wegens de opheffing 
van zijne betrekking of wegens verandering in 
de organisatie van het ,~apen, dienstvak _of tak 
van dienst, waartoe h1J behoort, de b1Jdrage 
niet hooger bepaald dan op 5½ percent 's jaars 
van den pensioensgrondslag voor hem geldende 
op den dag van zijn ontslag uit den dienst, 
met dien verstande echter, dat, indien de 
pensioensgrondslag een bedrag van f 3000 
overschrijdt, het jaarlijks bij te dragen bedrag 
niet hooger zal worden gesteld dan 5½ percent 
van f 3000 en dat van den met reserveplicht 
gepensionneerde de bijdrage niet langer zal 
worden gevorderd dan tot den datum, waarop 
hij zijn zestigste levensjaar zal hebben vol
bracht. 

3. Voor den in het eerste Jid bedoelden 
gewezen militair, die verkeert in het geval, 
omschreven in het derde lid van artikel 19, en 
die zich het uitzicht op een hooger pensioen 
voor zijne na te laten betrekkin~en wenscht te 
blijven verzekeren, wordt de biJdrage bepaald 
door toepassing van het in het eerste lid be
doelde tarief op het verschil tusschen het bedrag 
van het pensioen, waarop hij voor die betrek
kingen het uitzicht wenscht te verzekeren, en 
dat, waarop hij voor die betrekkingen uitzicht 
verkrijgt op den datum van indiensttreding en 
verder op den l aten Januari van het jaar, 
waarover de bijdrage verschuldigd is; voor den 
gewezen militair, op wien het tweede lid van 
toepassing is, wordt de bijdrage niet hooger 
gesteld dan 5½ percent ' jaars van het ver
schil tusschen zijn laatsten pensioensgrondslag, 
of, bedraagt deze meer dan f 3000, tusschen 
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f 3000 en den pensioensgrondslag, voor hem 
geldende op den datum van indiensttreding en 
verder op den l sten Januari van het jaar, 
waarover de bijdrage verschuldigd is. 

§ 6. Het eerste en tweede lid van artikel J 2 
worden gelezen : 

" 1. De bijdrage, bedoeld in het vorige 
artikel, is .in driemaandelijksche termijnen ver
schuldigd ; de eerste termijn moet binnen drie 
maanden na het tijdstip, waarop het ontslag 
of de herplaatsing is ingegaan of het voorloopig 
of tijdelijk pensioen is opgehouden, aan het 
fonds worden voldaan ; de volgende termijnen 
moeten telkens vóór het einde van het kwartaal, 
waarover de betaling strekt, worden gestort. 

2. llfilitairen, die zonder recht op pensioen 
worden ontslagen, zoomede met reserveplicht 
gepensionneerde militairen en voorloopig of 
tijdelijk gepensionneerde mi litairen wier pen
sioen ophoudt, worden vanwege het Departe. 
ment van Oorlog of van Marine schriftelijk 
gewezen op het bepaalde in het eerste lid in 
verband met artikel 19." 

§ 7. Artikel 13 wordt gelezen: 
,,Wanneer hij, die van de in artikel 19 om

schreven bevoegdheid kon gebruik maken, 
binnen den in het eerste lid van het vorige 
artikel gestelden termijn van drie maanden 
overlijdt zonder de daar bedoelde bijdrage te 
hebben voldaan, wordt hij geacht van voormelde 
bevoegdheid te hebben willen ~ebruik maken." 

§ 8. In artikel 16 vervalt in het eerste lid 
het gestelde onder c, terwijl in het tweede lid 
vervallen de woorden : ,,of op wachtgeld 
gest eld". 

§ 9. In artikel 17 vervalt in het eerste lid 
het gestelde onder c. 

§ 10. In artikel 19 worden de volgende 
wijzigingen en aanvullingen aangebracht : 

in net eerste lid vervallen de woorden : ,,of 
zonder wachtgeld" ; 

het tweede lid wordt gelezen : 
"2. Gelijke bevoegdheid als in het vorige lid 

omschreven, hebben de met reserveplicht 
gepensionneerde militairen (voor zooveel mili
tairen beneden den rang van officier betreft, 
indien zij op of nà 23 J anuari 1909 den dienst 
hebben verlaten), zoomede de voorloopig of 
tijdelijk gepensionneerde militairen, wier pen
sioen ophoudt."; 

een nieuw derde lid wordt toegevoegd, 
luidende: 

"3. \Vanneer een gewezen militair, als in 
het eerste en het tweede lid bedoeld, ten ~evolge 
van eene herplaatsing opnieuw voor zijne na 
te laten betrekkingen uitzicht op pensioen heeft 
verkregen, hetzij op grond van deze wet, hetzij 
op grond van de Pensioenwet 1922 (Staal8blad 
n°. 240), doch het in uitzicht $estelde pensioen 
lager i s dan dat, waarvan hij zich ingevolge 
het bepaalde in het eerste of tweede lid het 
behoud heeft verzekerd, kan hij zich laatst
bedoeld uitzicht op den voet van artikel 11 
blijven verzekeren." 

§ ll. Het bestaande artikel 20 wordt eerste 
lid, terwijl een nieuw tweede lid wordt toe
gevoegd, luidende : 

"2. Evenmin hebben recht op pensioen de 
weduwe en weezen van een gewezen militair, 
als bedoeld in artikel 19, die geen gebruik heeft 
gemaakt van de in dat artikel omschreven 
bevoegdheid, indien hij later - zonder in 

t 
militairen dienst te zijn herplaatst -, word 
gepensionneerd militair in den zin van artikel 2, 
of, voor zooveel betreft een met re erveplicht 
gepensionneerde, wanneer hij den leeftijd van 
60 jaar bereikt. " 

§ 12. In den tweeden volzin van artikel 23 
wordt in plaats van "weezenpensioen" gelezen 
"pensioenen" en in plaats van "de bedragen 
dier pensioenen" ,,hunne bedragen". 

§ 13. In artikel 27 wordt in plaats van "de 
Ongevallenwet 1921" gelezen "een desbetreffen• 
de wettelijke regeling". 

§ 14. H et bestaande artikél 29 wordt eerste 
lid, terwijl daaraan een nieuw tweede lid wordt 
toegevoegd, luidende : 

,,2. Wanneer als gevolg van omstandig
heden, waaraan de belanghebbende 1,seen schuld 
draagt, de regeling van het pensioen wordt 
vertraagd, kan - indien de llfilitaire Pen
sioenraad zulks noodig oordeelt - door den 
Pensioenraad, ingesteld bij de Pensioenwet 1922 
(Staat8blad n°. 240), een voorschot worden 
verleend op het toe te kennen pensioen." 

§ 15. Artikel 34 wordt gelezen : 
" 1. Het pensioen eindigt met het einde van 

het kwartaal, in den loop waarvan het over
lijden heeft plaats gehad, het weezenpensioen 
tevens met het einde van het kwartaal, in den 
loop waarvan de rechthebbende meerderjarig i s 
geworden. 

2. Een vervallen verklaard of ingetrokken 
pensioen eindigt met het einde van het kwar
taal, in den loop waarvan het besluit tot ver
vallenverklaring of tot intrekking is genomen." 

§ 16. Het eerste lid van artikel 35 wordt 
gelezen: 

" 1. Het weduwenpensioen eindigt voorts bij 
een volgend huwelijk der weduwe, en wel met 
het einde van het kwartaal, in den loop waarvan 
het huwelijk heeft plaats gehad." 

§ 17. In artikel 37 wordt het tweede lid 
gelezen : 

"2. De pensioenen worden driemaandelijks 
voldaan.", en vervalt het derde lid. 

§ 18. Aan artikel 39 wordt een nieuw 
derde lid toegevoegd, luidende : 

"3. De voorschotten, door besturen van 
openbare lichamen, liefdadige of tot algemeen 
nut werkende instellingen, hetzij renteloos, 
hetzij tegen eene matige rente op de pensioenen 
gegeven, tot zekerheid waarvan de bewijzen 
van inschrijving in het bezit van die lichamen 
worden gesteld, zijn niet onder de bij deze wet 
verboden beleeningen begrepen, mits de voor
waarden, volgens welke die voorschotten wor• 
den verstrekt, zijn goedgekeurd door den 
Minister van Financiën.", · 

terwijl het bestaande derde en vierde lid 
respectievelijk worden vierde en vijfde lid. 

§ 19. Het gestelde in artikel 41 wordt 
gelezen: 

"De beperkingen, ten aanzien van inhouding 
of beslag, in artikel 40 neergelegd, gelden 
niet: 

a. ten aanzien van onderhoud, waarop hij, 
die om de inhouding verzoekt, of de beslag• 
legger volgens de wet aanspraak heeft ; 

b. ten aanzien van belastingschuld, voor 
zoover bij eene wet of eene verordening eene 
andere regeling is getroffen ; 

c. ten aanzien van eene schuld vordering 
van een publiekrechtelijk lichaam, ter zake 
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van schade, in verband met de uitoefening van 
den dienst opzettelijk veroorzaakt." 

§ 20. Het gestelde in artikel 44 wordt 
gelezen: 

" Zoolang een gepensionneerd( .vees verblijft 
in een Rijksopvoedingsgesticht of in eene tucht
school, geschiedt de uitbetaling van zijn pen
sioen aan den Staat, tenzij derden de kosten 
van dat verblijf vergoeden." 

§ 21. In artikel 46 worden in het eerste lid 
onder a de woorden: ,,waarop het kan worden 
geïnd" vervangen door de woorden: ,,waarop 
een termijn daarvan kan worden geïnd" . 

§ 22. In het eerste lid van artikel 48 wordt 
in plaats van "binnen eene maand na dagtee
kening dier beslissing" gelezen "binnen eene 
maand na den datum van verzending van die 
beslissing". 

§ 23. Nà artikel 51 wordt een nieuw arti
kel 51a ingevoegd, luidende : 

,,Art. 51a. 1. Van hem, die bij den Pen
sioenraad een bezwaarschrift indient, of bij den 
Centralen Raad van Beroep beroep instelt, • 
wordt onderscheidenlijk ten behoeve van het 
fond s en het Rijk een recht geheven van onder
scheidenlijk f 5 en f 10. 

2. Door publiekrechtelijke lichamen is zoo 
danig recht niet verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen 
van zoodanig recht vrijgesteld, wanneer bij het 
indienen van het bezwaarschrift of het instellen 
van het beroep een daartoe strekkend bewijs, 
afgegeven door den burgemeester hunner 
woonplaats, wordt overgelegd. 

4. Hij, die het verschuldigde recht niet 
voldoet, of geen bewijs van onvermogen over
legt, is in het indienen van het bezwaarschrift 
of in het beroep niet ontvankelijk. 

5. Aan hem, wiens bezwaren hetzij in 
eersten aanleg, hetzij in beroep, geheel of 
gedeeltelijk gegrond worden verklaard, wordt 
het totaal bedrag der van hem gevorderde 
rechten terugbetaald." 

§ 24. In artikel 55 vervallen de woorqen : 
,,of op wachtgeld gestelde". 

§ 25. In artikel 58a worden tusschen de 
woorden : ,,officier" en "die" ingevoegd de 
woorden : ,,of gepensionneerd officier". 

§ 26. In artikel 59 vervalt het tweede lid 
en in verband ·daarmede het cijfer " l " vóór 
het eerste lid, terwijl in dit lid de woorden : 
,,als militair wordt herplaatst" worden ver
vangen door : ,,als militair wordt herplaatst of 
ambtenaar wordt in den zin der Pensioenwet 
1922 (Staatsblad n°. 240)". 

§ 27. Artikel 68 wordt gelezen: 
"1. Voor hen, die op het tijdstip van het 

in werking treden van deze wet lid of deelgenoot 
zijn van de weduwen- en weezenkas voor de 
officieren van de landmacht of van het wedu
wen- en weezenfonds der militaire officieren bij 
de zeemacht, blijven - behoudens de uitzon
dering van het vierde lid, die van artikel 64 
en het bepaalde in de artikelen 61 en 62 - de 
statuten en het reglement, bedoeld in artikel 61, 
van kracht, indien zij het hiertoe strekkend 
verlangen vóór 1 April 1926 schriftelijk te ken
nen geven aan den Pensioenraad. 

2. Tot 1 April 1926 kan eene reeds afgelegde 
verklaring, als in het eerste lid bedoeld, worden 
herroepen en kan alsnog eene dergelijke ver
klaring worden afgelegd door of ten behoeve 

van de weduwen en de weezen van deelge
nooten van voormelde kas of van voormeld 
fonds, overleden vóór 1 Januari 1926. Ook 
zonder dat het verlangen daartoe wordt ken
baar gemaakt, blijven voormelde statuten of 
voormeld reglement van kracht voor hen, die 
vóór het tijdstip van inwerkingtreding dezer 
wet uit den militairen dienst zijn ontslagen en 
op dat tijdstip deelgenoot waren van voren
bedoelde kas of van vorenbedoeld fonds, doch 
wier eventueele weduwen en weezen aan het 
bepaalde bij de artikelen 16 en 17 van deze 
wet geen recht op pensioen zullen kunnen 
ontleenen. 

3. Voor hen, aan wie krachtens artikel 21 
der in het eerste lid genoemde statuten bij het 
in werking treden van deze wet een verplicht 
deelgenootschap was opgelegd teI!- behoeve ':'.an 
een gescheiden vrouw, dan wel die op dat t1Jd
stip voor gelijk doel vrijwillig deelgenoot waren, 
blijven bedoelde statuten van kracht, zoolang 
die gescheiden vrouw aan die statuten uitzic_ht 
op pensioen kan ontleenen. Daarenboven z1Jn 
de bepalingen van deze wet ten v?lle op tl~ 
hierbedoelde officieren van toepassmg, tenz1J 
zij gebruik maken of hebben gemaakt van de 
bevoegdheid, omschreven in het eerste lid. 

4. De bemoeiingen, die de statuten en het 
reglement, bedoE>ld in het eerste lid, opdragen 
aan Onzen Minister van Oorlog of van Marine, 
aan de directie der in het eerste lid bedoelde 
kas of aan het bestuur van het in het eerste lid 
bedoelde fonds, worden overgedragen aan den 
Pensioenraad. 

5. Alle termijnen, binnen welke een recht, 
voortvloeiende uit het lidmaatschap of deel
genootschap van de kas of het fonds, genoemd 

, in het eerste lid, kan worden geldend gemaakt, 
worden geacht aan te vangen met den datum, 
waarop aan den Pensioenraad wordt ingezonden 
eene verklaring, als in het eerste en tweede lid 
bedoeld." 

§ 28. Het tweede lid van artikel 74 vervalt 
en wordt vervangen door een nieuw tweede en 
derde lid, luidende : . 

"2. De bepalingen nopens de uitbetaling en 
het eindigen van de pensioenen, verleend vol
gens deze wet, zijn van overeenkomstige toe
passing ten aanzien van de pensioenen, toe
lagen en onderstanden, verleend vóór of nà de 
inwerkingtreding dezer wet volgens de bepa
lingen van de statuten of het reglement, in 
artikel 61 bedoeld. 

3. Zoolang de in artikel 38, eerste lid, 
bedoelde algemeene maatregel van bestuur niet 
in werking is getreden, geschiedt de betaling 
van de pensioenen op denzelfden voet als 
waarop de reeds ten laste van de in artikel 60 
vermelde fondsen en kas verleende pensioenen 
werden voldaan." 

Overgangsbepaling. 
2. 1. Gewezen militairen. die op 30 Juni 

1925 wachtgeld genieten, zoomede met reserve
plicht gepensionneerdé militairen, die op dien 
datum den leeftijd van 60 jaar nog niet hebben 
bereikt (voor zooveel militairen oeneden den 
rang van officier betreft, indien zij op of nà 
23 Januari 1909 den dienst hebben verlaten), 
worden - voor zooveel zij voor hunne na te 
laten betrekkingen uitzicht hadden op pensioen 
ten laste van het fonds - voor de toepassing 
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van artikel 11, juncto artikel 12, der Militaire 
Weduwenwet 1922 geacht, met ingang van 1 Juli 
1925 te zijn ontslagen. 

2. De gewezen militair, bedoeld in het 
derde lid van artikel 19 dier wet, die vóór 1 Juli 
1925 is herplaatst, wordt voor de toepassing 
van de in het vorige lid genoemde artikelen 11 
en 12, geacht te zijn herplaatst met ingang 
van voormelden datum. 

3. De personen, in het eerste en het tweede 
lid bedoeld, worden vanwege het Departement 
van Oorlog onverwijld schriftelijk gewezen op 
het eerste lid van artikel 12, in verband met 
artikel 19 dier wet. 

Slotbepaling. 
3. Deze wet treedt in werking met· ingang 

van l Juli 1925, behoudens het bepaalde in de 
volgende paragraphen van artikel 1 : 

§ 3 die met ingang van 1 Juli 1923; 
§ 4 die, met uitzondering van het bepaalde 

in het vijfde lid van artikel 10 der Militaire 
Weduwenwet 1922 voor zooveel betreft de toe
passing op militairen, die tusschen 1 Januari 
1925 en 1 Juli 1925 den dienst hebben verlaten 
of zijn overleden, met ingang van 1 Januari 
1925, en 

§§ 25 en 27, welke met ingang van 1 Juli 1922 
geacht moeten worden in werking te zijn 

getreden. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 27sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 

De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 30 Juni 1925.) 

27 Juni 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan den Heer Commissaris 
der Koningin in Gelderland, Noord
holland, Zeeland, Utrecht, Fries\and, Over
ijssel, Groningen, Drenthe en Limburg, 
betreffende gemeentepolitie. 

Het Bestuur van den Bond van Hoogere 
Politie-ambtenaren in Nederland heeft mijn 
aandacht gevestigd op de wenschelijkheid dat 
vacatures van Inspecteur van politie, in de 
gevallen waarin deze· functionaris direct onder 
den burgemeester met de leidini, van het 
politiecorps is of zal worden belast, niet worden 
vervuld dan na vooraf opengestelde openbare 
sollicitatie, en dat voor benoeming in de eerste 
plaats in aanmerking worden gebracht solli
citanten die in het bezit zijn van het Inspec
teurs-diploma. 

Ik moge deze punten voor zoover noodig 
onder Uwe aandacht brengen met verzoek om, 
wanneer daartoe naar Uwe meening aanleiding 
bestaat, de betrokken gemeentebesturen in 
Uwe provincie op een en ander te wijzen. 

(B. S.) 

29 Juni 1925. WET, houdende wijziging van 
de Drankwet. S. 280. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925. n°. 319, 
1- 11. 

Hand. id 1924/1925, bladz. 2218-2220, 
2222, 2223. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 871, 977, 989, 
990, 1049. 

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

dat het wr -- schelijk is enkele wijzigingen en 
aanvullinge aan te brengen in de Drankwet, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 December 
1922 (Staatsblad n°. 697) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1 . In de Drankwet, laatstelijk gewij

zigd bij de wet van 22 December 1922 (Staats
blad n°. 697), worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

1°. Aan artikel 6 der Drankwet wordt toe
gevoegd een vierde lid, luidende als volgt : 

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden eischen gesteld, waaraan logementen 
moeten voldoen, om voor eene vergunning voor 
den verkoop alleen aan logeergasten in aan
m erking te komen. Deze eischen kunnen ver
schillend zijn voor verschillende soorten van 
gemeenten. 

20. In artikel 8, lid 1, 9°., der Drankwet 
wordt na 8°. ingelascht een nieuw nummer, 
luidende als volgt : 

9°. wanneer de verzoeker niet de beschikking 
heeft over de localiteit, waarvoor hij de ver
gunning vraagt ; 

. 3°. Aan artikel 9 der Drankwet wordt toe
gevoegd een derde lid, luidende als volgt : 

3. de vergunning voor den verkoop in een 
logement alleen aan logeergasten wordt boven
dien geweigerd : 

1°. wanneer het logement, waarvoor zij 
gevraagd wordt, niet voldoet aan de eischen, 
gesteld krachtens artikel 6 ; 

2°. wanneer gegrond vermoeden bestaat 
voor misbruik der vergunning; 

3°. wanneer de localiteit, waarvoor zij 
wordt gevraagd, niet kennelijk uitsluitend of 
in hoofdzaak strekt ten dienste der logeergasten. 

4°. Artikel 25, lid, 5 1°., der Drankwet 
wordt aldus gelezen : 

1°. in de gevallen, vermeld in artikel 8, 
eerste lid, nos. 2-6, eerste en tweede lid; 15, 
16 en 18, voor zoover n°. 16 betreft, en in 
artikel 9, lid 3, n°. 1. 

5°. Aan artikel 25, lid 5, der Drankwet 
wordt toegevoegd eene nieuwe bepaling, luiden
de als volgt : 

3°. wanneer zij strekt tot vermelding in de 
acte van eene vergunning voor den verkoop 
alleen aan logeergasten van een localiteit, die 
niet kennelijk uitsluitend of in }loofdzaak 
strekt ten dienste der logeergasten. 

6°. In artikel 26, lid l, der Drankwet worden 
de woorden "met toestemming van Ons" ver
vangen door de woorden "met toestemming 
van Onzen Minister, belast met de uitvoering 
van deze wet". 

7°. In artikel 28, onder 1°., der Drankwet 
wordt in plaats van "artikel 9, eerste lid, of 
tweede lid, 2°.-6°." gelezen "artikel 9, eerste 
lid, tweede lid, 2°.-6°., of derde lid" en in 
;plaats van "met uitzondering van het bepaalde 
m artikel 8, eerste lid, nos. 10- 13" gelezen "met 
uitzondering van het bepaalde in artikel 8, 
eerste lid, nos. 10-13, en artikel 9, lid 3". 

8°. Artikel 31, lid 2, der Drankwet wordt 
aldus gelezen : 

Onze Minister, belast met de uitvoering dezer 
wet, geeft voorschriften betreffende de wijze, 
waarop deze opgaven worden bekend gemaakt. 
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9°. Artikel 50. lid 1, onder 9°.. wordt 
gelezen als volgt : 

9°. hij, die in een logement, waarvoor geen 
andere vergunning is verleend dan eene voor 
den verkoop alleen aan logeergasten, sterken 
drank in het klein verkoopt, in het klein te koop 
aanbiedt, verstrekt of toedient, aan anderen 
dan hen, die naar redelijk inzicht als logeer
gasten in dat logement zijn te beschouwen. 

2. De bepaling van artikel 28, onder 1°., 
der Drankwet is gedurende 1 jaar na den dag, 
waarop de in artikel 1 onder 1°. van deze wet 
bedoeiae algemeene maatregel van bestuur in 
werking treedt, voor zoover betreft de bepalin
gen van dien algemeenen maatregel. van bestuur, 
niet van toepassing op logementen, waarvoor 
op genoemd tijdstip een vergunning voor den 
verkoop alleen aan logeergasten was verleend. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin zij is geplaatst, behoudens 
de bepalingen van artikel 1, 3°. en 4°., voor 
zoover betieft weigering van het verleenen of 
vermelden eener logementsvergunnin~. op 
grond van het niet voldoen aan de e1schen, 
gesteld krachtens.artikel 6 der Drankwet; deze 
bepalingen treden in werking met ingang van 
den dag, waarop de algemeene maatregel van 
bestuur, hedoeld in artikel 1, onder 1°., dezer 
wet in werking treedt. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, ·Handel en Nijverheid, 

AfLBERSE. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 20 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET tot aanvulling en ver· 
hooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. 
s. 281. 

29 Juni 1925. WET, houdende w1Jz1gmg van 
de wet van 24 Juni 1876, Staatsblad n°. 
117, houdende regeling van de voorwaarden 
tot verkrijging der afzonderlijke bevoegd
heid tot uitoefening der tandheelkunst en 
van de uitoefening dier kunst, zooals 
deze wet laatstelijk is gewijzigd. S. 282. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1923/1924, n°. 424, 
1- 3 ; 1924/1925, n°. 153, 1-5. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 2061- 2073. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 916, 972, 

1049. 
WIJ WILHELMINA, ENZ .... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is in verband met de wij
zigingswet van 28 April 1913, Staatsblad n°. 167, 
alsnog een overgangsbepaling toe te voegen 
aan de wet van 24 Juui 1876, Staatsblad n°. 117, 
houdende regeling van de voorwaarden tot 
verkrijging der afzonderlijke bevoegdheid tot 
uitoefening der tandheelkunst en van de uit
oefening der tandheelkunst ; 

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

Eenig artikel. 
Aan artikel 10 der wet van 24 Juni 1876, 

Staatsblad n°. 117, houdende regeling van de 

voorwaarden tot verkrijging der afzonderlijke 
bevoegdheid tot wtoefening der' tandheelkunst 
en van de uitoefenin~ dier kunst, zooals deze 
wet laatstelijk is gewijzigd, wordt een lid toe
gevoegd, luidende : 

Zij, die vóór 10 Juni 1913 de volledige tand
prothese als beroep toepasten zonder de be
voegdheid tot uitoefening der tandheelkunst te 
hebben verkregen en een opleiding hebben ge
noten, die naar het oordeel van Onzen met de 
uitvoering van deze wet belasten Minister 
waarborgt, dat zij bekwaam zijn voor de toe
passing der volledige tandprothese, zijn en 
b4jven bevoegd tot die toepassing. 

Zij zenden binnen een door Ons te bepalen 
termijn het bewijs van hun vestiging hier te 
lande vóór 10 Juni 1913 ter viseering aan den 
met het toezicht op de handhaving van de 
wettelijke bepalin$en betreffende besmettelijke 
ziekten belasten mspecteur, onder bijvoeging 
van zoodanige bescheiden, waaruit blijkt, dat 
zij vóór 10 Juni 1913 de volledige tandprothese 
als beroep toepasten. Zij leggen daarbij over 
het bewiJs hunner opleiding. Weigert de in
specteur de viseering, dan is er binnen veertien 
dagen beroep ~l. Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid. Onze voornoemde 
Minister beslist binnen dertig dagen. Zij, die 
op een door Ons te bepalen dag niet in het 
bezit zijn van een door den inspecteur geviseerd 
bewijs van vestiging, zijn van dien dag af 
niet bevoegd tot toepassing van de volledige 
tandprothese. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 16 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET tot wijzi$ing en aan
vulling der hooger-onderwiJswet en der 
wet tot regeling van het hoo$er landbouw
en hooger veeartqenijkundig onderwijs. 
s. 283. 

Bijl. Hand. 2• Kam.er 1924/1925, n° . 358, 1-9. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 2356-2359, 

2384--2386. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 920-922, 

978. 

WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten : 

Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenschelijk is tot vereeniging van de 
Veeartsenijkundige Hoogeschool met de Rijks
universiteit te Utrecht over te gaan, in verband 
waarmede wijziging en aanvulling der hooger
onderwijswet en der wet tot regeling van het 
hooger landbouw- en hooger veeartsenijkundig 
onderwijs noodig is ; en dat het wenschelijk is 
in artikel 183 der honger-onderwijswet eene 
wijziging aan te brengen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz . 
Art. I. De in de artikelen II tot en met 

XVIIIa te noemen artikelen der hooger
onderwijswet worden gewijzigd of aangevuld. 

Art. II. Artikel 44 wordt gelezen als 
volgt: 
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"De hoogleeraren bekleeden geene ambten of 
bedieningen dan met Onze toestemming ; de 
lectoren behoeven daartoe de toestemming van 
Onzen l\finister, met de uitvoering van deze 
wet belast." 

Art. III. In artikel 45bis worden tusschen 
de woorden ,,Hoogleeraren'' en "behoeven'' 
ingevoegd de woorden : ,,en lectoren" . 

Art. IV. In artikel 47 wordt het woord 
,,benoemd" vervangen door ·de woorden: 
,,benoemd en ontslagen". 

Art. V. In artikel 49 worden de woorden 
en het cijfer "het tweede lid van artikel 44" 
vervangen door de woorden en de cijfers : 
,,de wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad no. 364)". 

Art. VI. Aan artikel 76 wordt toegevoegd 
een tweede lid. luidende als volgt : 

,,De Rijksuniversiteit te Utrecht bevat boven
dien: 

/. de faculteit der veeartsenijkunde." 
Art. VIL In artikel 84 vervalt het woord 

,,tien". 
Art. VIII. Artikel 91 wordt gelezen a ls 

volgt: 
"De hoogleeraren bekleeden geene ambten 

of bedieningen zonder Onze toestemming ; de 
lectoren behoeven daartoe de toestemming van 
Onzen l\finister, met de ui tvoering van deze 
wet belast." 

Art . IX. Aan artikel 92 wordt toegevoegd 
een tweede lid, luidende als volgt : . 

"Behoudens kostelooze behandeling van 
patiënten ten behoeve van het onderwijs en het 
uitoefenen van consultatieve praktijk oefenen 
de hoogleeraren en lectoren van de faculteit 
der veeartsenijkunde geene veeartsenijkundige 
praktijk uit." 

Art. X. In artikel 92bis worden tusschen 
de woorden "Hoogleeraren" en "behoeven" 
t1Jgevoegd de woorden: ,,en lectoren". 

Art. XL In artikel 94 wordt het woord 
,,benoemd" vervangen door de woorden: 
,,benoemd en ontslagen" . . 

Art. XII. In artikel 95 vervallen de woor
den: ,,doctoren als". 

Art. XIII. In artikel 96 worden de woorden 
en het cijfer "het tweede lid van artikel 91" 
vervangen door de woorden en de cjjfers : 
,,de wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad n°. 364)". 

Art. XIV. Aan artikel 130 wordt toage
voegd een tweede lid, luidende als volgt : 

,,Aan de Rijksuniversiteit te Utrecht is boven
dien het doctoraat in de veeartsenijkunde 
verkrijgbaar." 

Art. XV. In het derde lid van artikel 131 
worden de woorden" van arts en van apotheker" 
vervangen door de woorden : ,, van arts, van 
apotheker en van veearts" . 

Art. XVI. In het eerste lid van artikel 132 
worden na de woorden "onderwijs of onderzoek" 
ingevoegd de woorden : ,,of door buitenlandsche 
hoogescholen". 

Art. XVII. In het eerste lid van a.rtikel 133 
wordt de punt aan het slot vervangen door 
eene komma en worden daaraan toegevoegd 
de woorden en de cjjfers : ,,of, voor zoover de 
examens in de faculteit der veeartsenijkunde 
betreft, van een der ge"uigschriften, vermeld 
in de artikelen 11 en 12, van een getuigschrift 
van met goed gevolg afgelegd eindexamen van 
de hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus 
of van het getuigschrift van met goed gevolg 

volledig afgelegd eindexamen der middelbare 
landbouwschool te Groningen". 

Art. XVIII. Na a.rtikel 145 wordt ingevoegd 
een nieuw artikel, luidende als volgt : 

,,Artikel 145bis. De hoedanigheid van vee
arts geeft de bevoegdheid de veeartsenijkunst 
uit te oefenen in haar vollen omvang." 

Art,. XVIIIa. In artikel 183, tweede lid, 
vervallen de woorden en teekens : ,, , dat vóór 
l April is in te zenden,". 

Art. XIX. In de considerans van de wet 
tot regeling van het hooger landbouw- en 
hooger veeartst>nijkundig ond3rwijs vervallen 
de woorden en de cijfers : ,,en dat herziening 
van de wet van 8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 99), 
gewijzigd bij de wet van 3 F ebruari 1902 
(Staatsólad n°. 14), noodzakelijk en regeling 
van het veeartsenijkundig onderwijs op den 
voet van hooger on~1erwijs een eisch des tijds is". 

Art. XX. De in de artikelen XXI tot en 
met XL te noemen artikelen der wet tot 
regeling van het hooger landbouw- en hooger 
veeartsenijkundig onderwijs worden gewijzigd 
of aangevuld. 

Art. XXI. Artikel l wordt gelezen als volgt : 
,,Hooger landbouwonderwijs omvat de vor

ming en voorbereiding tot zelfstandige beoefe
ning der landbouwweten~chappen en tot het 
bekleeden van maatschappelijke betrekkingen, 
waarvoor opleiding in die wetenschappen ver
eisch t wordt." 

Art. XXII. Artikel 2 vervalt. 
Art. XXIII. Het opschrift van Titel Il 

wordt gelezen als volgt: ,,Van de hoogeschool." 
Art. XXIV. In artikel 4 vervallen de woor

den : ,,en hooger veeartsenijkundig onderwijs 
aan eene veeartsenijkundige hooge·chool". 

Art. XXV. In artikel 5 vervallen de woorden 
"en de Rijksveeartsenijschool te Utrecht wordt 
de veeartsenijkundige hoogeschool". 

Art. XXVI. Artikel 8 vervalt. 
Art. XXVII. In artikel 9 worden de woorden 

en de cijfers "de artikelen 7 en 8" vervangen 
door het woord en het cijfer : ,,artikel 7". 

Art. XXVIII. In artikel 12 verva.Ilen de 
woorden: ,,voor elke der beide hooge scholen". 

Art. XXIX. Het derde lid van artikel 19 
vervalt. 

Het vierde lid van artikel 19 wordt het 
derde lid. 

Art. XXX. In het derde lid van artikèl 20 
worden de woorden en de cijfers "de artikelen 7 
en 8" vervangen door het. woord en het cijfer : 
,,artikel 7". 

Art. XXXI. In artikel 23 worden de woorden 
en hes cijfer "het tweede lid van artikel 18" 
vervangen door de woorden en de cijfers : 
,,de wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad n°. 364)". 

Art. XXXII. In het tweede lid van artikel 24 
worden de woo1den "de landbouw- of de vee
artsenijkundige wetenschappen" vervangen door 
de woorden : ,,de landbouwwetenschappen" . 

Art. XXXIII. In het vierde lid van artikel 27 
worden de woorden en het cijfer "een der in 
artikel 46, eerste en derde lid, bedoelde diplo
ma's" vervangen door de woorden en het 
cijfer : ,,het in artikel 46, eerste lid, bedoelde 
diploma of van het diploma van veearts". ' 

Art. XXXIV. Het derde lid van artikel 46 
vervalt. 

In het vierde lid van ·artikel 46 vervallen 
de woorden : ,,en aan de bezitters van het 



571 29 JUNI. 1925 

diploma van veearts door den senaat der vee
artsenijkundige hoogeschool of eene commissie 
uit zijn midden op dezelfde wijze het doctoraat 
in de veeartsenijkunde". 

Het vijfde lid van artikel 46 vervalt. 
In het zesde lid van artikel 46 worden de 

woorden : ,,De diploma's in het eerste en derde 
lid bedoeld geven" vervangen door de woorden : 
,,Het diploma in het eerste lid bedoeld geeft" . 

H et vierde en zesde lid van artikel 46 worden 
onderscheidenlijk het derde en het vierde lid . 

Art. XXXV. In h et eerste lid van artikel 48 
sub b vervalt het woord: ,,univer~itaire". 

In het derde lid van ar tikel 48 vervalt het 
woord: betreffende". 

Art. XXXVI. In het eerste lid van artikel 49 
worden na de woorden en het teeken "met 
vijfjarigen cursus," ingevoegd de woorden en 
het teeken : ,, van het getuigschrift van met 
goed gevolg volledig afgelegd eindexamen der 
middelbare landbouwschool te Groningen,". 

Het vierde en het zevende lid van artikel 49 
vervallen. 

Het vijfde en het zesde lid van artikel 49 
worden onderscheidenlijk het vierde en het 
vijfde lid. 

Art. XXXVII. Het tweede lid van artikel 51 
vervalt. 

Art. XXXVIII. In het eerste lid van artikel 
63 vervallen de woorden : ,,en aan de veeartse
nijkundige hoogeschool" en de woorden : ,,of 
aan de Rijksveeartsenijschool te Utrecht". 

H et tweede lid van artikel 63 n rvalt. 
Art. XXXIX. Het vierde lid van a rtikel 64 

vervalt . 
Art. XL. Het tweede lid van artikel 69 

wordt gelezen als volgt : 
" In ardkel 18 der wet van 8 Juli 1874 

(Staatsblad n°. 98), laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1917 (Staatsblo,l n°. 700), 
worden de woorden "hebben verkregen, of dit 
krachtens het bepaalde in artikel 46 der wet 
tot regeling van het hooger landbouw- en 
hooger veeartsenjjkundig onderwij~ verkrijgen" 
vervangen door : ,,of het bepaalde in artikel 46 
der wet tot regeling va-n het hooger landbouw
en hooger veeartsenijkundig onderwijs hebben 
verkregen of dit krachtens de bepalingen van 
de hooger-onderwijswet verkrijgen"." 

Het derde en het vierde lid van artikel 69 
vervallen. 

Overgangsbepalingen. 
Aru. XLI. Ons besluit, bedoeld in artikel 131 

der hooger-onderwijswet, regelt de vrijstellingen 
en de afwijkingen in de vereischten voor net 
verkrijgen van de hoedanigheid van veearts, 
die zullen worden toegestaan aan hen, die één 
of meer examens aan de Rijksveeartsenjjschool 
of aan de veeartsenijkundige hoogeschool te 
Utrecht met goed gevolg hebben afgPlegd. 

Art. XLII. De acte van bevoegdheid, ver
meld in het eerste lid van ,artikel 1 der wet van 
8 Juli 1874 (Staatsblad n°. 98), laatsteljjk 
gewijzigd bij de wet van 15 December 1917 
(Staatsblad n°. 700), alsmede het diploma van 
veearts, becloel:l in het derde lid van artikel 46 
der wet tot regeling van het hooger landbouw
en hooge1 veeartsenijkundig onderwijs, geven 
gelijke bevoegdheid als de hoedanigheid van 
veearts, bedoeld in artikel 14/ibis der hooger
onderwijswet. 

Slotbepaling . 
Art. XLIII. Deze wet treedt in werking met 

ingang van 1 September 1925. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
K u1isten en Wetenschappen, 

J. Tn. DE VISSER. 
De Mini8ter van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
ÜH. RUYS DE BEERENBROUOK. 

( Uitgeg. 27 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET tot vaststelling van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Bouwfonds voor de Departe
menten van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw en van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen voor het dienstjaar 1924. 
s. 284. 

De begrooting wordt vastgesteld op fl,843,472. 

29 Jiini 1925. WET tot vereeniging van de 
gemeenten Deurne en Liessel en Vlierden. 
s. 285. 

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

dat het wenschelijk is de gemeenten Deurne en 
Liessel en Vlierden te vereenigen : 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. De gemeenten Deurne en Liessel, 

en Vlierden worden· vereenigd. 
2. De vereenigde gemeente draagt den naam 

van Deurne. 
3. De vereeniging komt tot stand met in

gang van 1 J anuari 1926. 
2. 1. Alle bezittingen, lasten, rechten en 

verplichtingen der opgeheven gemeenten gaan 
over op de vereenigde gemeente Deurne, zonder 
dat daarvoor een nadere akte gevorderd wordt. 

2. Voor zoo ver overschrijving in de openbare 
registers krachtens of in verband met deze wet 
noodig mocht zijn, zal die geschieden krachtens 
deze wet. 

3. 1. De candidaatstelling en de eventueele 
stemming voor de verkiezing van de leden van 
den Raad der vereenigde gemeente geschieden 
op de dagen door Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing zijn 
bevoegd de personen, voorkomende op de 
volgens artikel 4 dezer wet geldende lijsten van 
kiezers voor den Gemeenteraad. 

3. De Raad van de opgeheven gemeenj;e 
Deurne en Liessel benoemt het hoofdstembureau 
en de stembureaux voor deze verkiezing, nadat, 
zoo noodig, door dienzelfden Raad artikel 31, 
3• lid, der Kieswet is toegepast, en onderzoekt 
de geloofsbrieven der leden van den Raad der 
vereenigde gemeente Deurne. 

4. De dag der eerste vergadering van den 
Raad der vereenigde gemeente wordt bepaald 
door Gedeputeerde Staten van Noordbrabant. 

5. Met afwijking in zooverre van het be
paalde in artikelen 27 en 80 der Gemeentewet, 
hebben de leden van den nieuwgekozen Raad 
en de door dien Raad te kiezen wethouders 
zitting uiterlijk tot den eersten Dinsdag van 
September 1927. 
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4. 1. De in de opgeheven gemeenten op , 
1 Januari 1926 bestaande kiezerslijsten voor 
het kiezen van leden van de Tweede Kamer 
der taten-Generaal, van de Provinciale taten 
en van den Gemeenteraad, blijven van kracht 
m de vereeni~de gemeente, totdat zij overeen
k~mstig de Kieswet door een nieuwe kiezerslijst 
ZIJn vervangen. 

2. De op 1 Januari 1926 bestaande kiezers
lijsten, bedoeld in het eerste lid, worden, voor 
zooveel noodig, aangevuld met de vermelding 
van de plaats der woning van eiken kiezer op 
den eersten Februari van het jaar der vast
stelling en met de vermelding van het nummer 
van het stemdistrict, waartoe hij dientengevolge 
behoort. 

3. D e inge zetenen de r opgeheven gemeenten. 
worden voor het opmaken van de kiezer lij t 
en voor de verkiesbaarheid tot leden van den 
Gemeenteraad, met ingang van 1 J anuari 1926 
als ingezetenen der vereenigde gemeente be
schouwd. 

5. 1. Met ingang van 1 Januari 1926 ver
valt in wetten en daarop gegronde voorschriften 
de vermelding als gemeente van Deurne en 
Liessel en Vlierden, en wordt in plaats daarvan 
als naa?; der vereenigde gemeente gelezen 
,,Deurne . 

2. Met ingang van dien datum wordt de 
tabel, bedoeld bij artikel 5 der wet op de Per
soneele bela~ting 1896, gewijzigd in dien zin, 
dat voor de daarin voorkomende vermelding 
van: ,, Deurne en Liessel (kom Deurne)", en 
"Deurne en Liessel (overig deel)", wordt gelezen 
in de te klasse : ,,Deurne (kom Deurne)", en 
in de 9de klasse : ,,Deurne (overig deel)". 

6. 1. Voor de vaststelling van de som, 
door het Rijk jaarlijks ingevolge de wet van 
24 Mei 1897 (Staatsblad n°. 156), sedert gewij
zigd, aan de vereenigde gemeente uit te keeren, 
geldt a ls grondslag het bedrag, voor iederen 
inwoner doo r Gedeputeerde Staten van Noord
brabant onder Onze goedkeuring te bepalen. 

2. De ingevolge het eerste lid aan de ver
eenigde gemeente toekomendll uitkeering daalt 
niet beneden de som van de bedragen, di e de 
opgeheven gemeenten, krachtens de artikelen 
1 tot en met 9 der in het eerste lid bedoelde 
wet, over het jaar 1925 te zamen hebben ge-
noten. . . 

3. Gedurende den tijd, dat de burgemee ters 
en de ecretarissen der opgeheven gemeenten 
wachtgeld genieten krachtens artikel 9 dezer 
wet, zal de vereenigde gemeente van het Rijk 
jaarlijks een bijdrage tot hoogstens f 600 voor 
elk der opgeheven gemeenten in die wachtgelden 
ontvangen en wel in dezelfde verhouding als 
waarin op 31 December 1925 de uitkeeringen 
ingevolge art. 10 der in het eerste lid bedoelde 
wet staan tot de door genoemde am btenaren 
genoten jaarwedden. 

7. 1. Zij, die als ingeschrevene voor de 
lichtina 1926 van een der opgeheven gemeenten 
tot gewoon of tot buitengewoon dienstplichtige 
bestemd werden, behouden deze bestemming 
na de vereeniging. 

2. De i nschrijvingsregi ter voor den dienst
plicht van de opgeheven gemeenten vormen te 
zamen voor de lichting 1927 het inschrijvings
register van de vereenigde gemeente. 

8. De namen van de personen, die in de 
opgeheven gemeenten voorkomen op de lijst, 

bedoeld in artikel 13 der Drankwet, worden op 
de voor de vereenigde gemeente op te maken 
lijst geplaatst in volgorde van de da.gen, waarop 
hun verzoeken om vergunning inkwamen ; voor 
zoover verzoeken op denzelfden dag inkwamen, 
gaat de in leeftijd oudere voor ; bij gelijken 
ouderdom beslist het lot. 

9. 1. Voor den burgemee te r en de ambte
naren van een der opgeheven gemeenten wordt 
bij benoeming in de vereenigde gemeente voor 
de regeling van hunne wedde de diensttijd in 
aanmerking genomen, in gelijke betrekking in 
een der opgeneven gemeenten vervuld. 

2. Aan den burgemeester en de vaste amb
tenaren van een der opgeheven gemeenten, 
die tengevolge van de vereenigin~ worden 
ontslagen, wordt ten laste van. de vereenigde 
gemeente een wachtgeld verleend uiterlijk tot 
1 Januari 1936 dan wel tot het tijdstip, waarop 
hun pensioengerech tigdheidint reedt; ditlaa.tste, 
indien zij na 1 J anuari 1936 pensioengerechtigd 
worden en zij op 1 J anuari 1926 den leeftijd 
van vijftig jaar bereikt hebben. 

3. Het wachtgeld wordt verleend tot het 
bedrag, gelijk aan de wedde of de som der 
wedden, welke zij in hun opgeheven betrekking 
of betrekkingen laatstelijk vóór 1 Januari 1926 
hebben genoten, en wel voor hen, wier wedde 
door of vanwege het bestuul' van een der 
opgeheven gemeenten werd geregeld, volgens 
de op 1 Janua ri 1925 geldende wedderegeling. 
Onder wedde wordt verstaan de bezoldiging 
per jaar, verhoogd met genoten kindertoeslag, 
met dien verstande, dat het wachtgeld vermin
derd wordt op gelijke wijze, a ls de kinder
toeslag zou afnemen, indien de betrokkenen in 
dienst zouden zijn gebleven. 

4. Wordt ten aanzien van de wedden en 
den kindertoesJau voor den burgemeester en 
de vaste ambtena ren der vereenigde gemeente 
een regeling getroffen of later gewijzigd, waar
door het wachtgeld tot een ander bedrag zou 
zijn toegekend, indien daarvoor bedoelde rege
ling als grondslag had gegolden, dan wordt van 
het in werking treden van die regeling of haar 
wijziging af, het wachtgeld dienovereenkomstig 
gewijzigd. 

5. Wordt bij of na het ingaan van het 
wachtgeld pen ioen wegens de opgeheven be
trekking of betrekkingen toegekend, dan wordt 
het wachtgeld met het bedrag van dat pensioen 
verminderd. 

6. Het wachtgeld wordt genoten, totdat zij 
een financieel gelijkwaardige andere openbare 
ambtelijke betrekking zullen hebben aanvaard, 
met dien verstande, dat bij aanvaarding van 
een minder bezoldigde betrekking, het wacht
geld met het bedrag van die bezoldiging zal 
worden verminderd. 

7. Verhooging van bezoldiging, waarin 
begrepen toekenning van een toelage of van 
emolumenten, verkregen na aanvaarding van 
een betrekking, als in het zesde lid bedoeld, in 
de vereenigde gemeente streh.--t niet tot ver
mindering of opheffing van wachtgeld. 

8. Bij verlies vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk ein
digt, van de betrekking, welke tot onthouding', 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
leidde, wordt dit laatste geheel of gedeeltelijk 
tot het te voren genoten bedrag toegekend, 
tenzij Gedeputeerde taten van Noordbrabant, 
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den belanghebbende of diens gemachtigde ge 
hoord, althans behoorlijk opgeroepen, ver
klaren, dat het verlies het gevolg was van eigen 
schuld of van eigen verzoek, niet gegrond op 
deugdelijke redenen. 

9. Gelijk gevolg· als aan de aanvaarding 
van een betrekking, zal zijn verbonden aan een 
benoemin5 tot een financieel gelijkwaardige 
openbare ambtelijke betrekking, ook al wordt 
deze benoeming niet aangenomen, tenzij deze 
niet-aanneming geschiedt op grond van be
zwaren, welke door Gedeputeerde Staten van 
Noordbrabant, den belanghebbende of diens 
gemachtigde gehoord, althans behoorlijk op
geroepen, deugdelijk worden verklaard. 

10. Onder financieel gelijkwaardige betrek
king wordt verstaan een betrekking of vereeni
ging van betrekkingen, welke den betrokken 
ambtenaar een minstens gelijke bezoldiging en 
soortgelijke positie oplevert als hij in zijn op
geheven betrekking of betrekkingen te zamen 
in dienst van de vervallen gemeente of ge
meenten laatstelijk vóór de opheffing genoot 
krachtens de wedderegeling, bedoeld in het 
derde lid van dit artikel. 

ll. Het totaal aan wachtgelden, waarop 
een gewezen ambtenaar aanspraak heeft, kan 
niet de som overtreffen, welke laatstelijk wegens 
openbare ambtelijke betrekking aan wachtgeld 
en bezoldiging door den betrokken ambtenaar 
werd genoten. Het wachtgeldbedrag, waarvan 
aldus een gemeente zoude worden ontlast, komt 
in de verhouding, door Gedeputeerde Staten 
van oordbrabant te bepalen, t en voordeele 
van elk der betrokken gemeenten. 

12. De tijd, die krachtens deze wet op 
wachtgeld wordt doorgebracht, wordt als dienst
tijd in den zin van de Pensioenwet 1922 (Staats
blad, 240), sedert gewijzigd, aangemerkt. 

13. Hoofden en onderwijzers van openbare 
scholen hebben voor éénmaal de keuze om 
aanspraak te maken op het verkrijgen van 
wachtgeld, hetzij volgens , deze wet, hetzij 
volgens art. 51 der Lager-onderwijswet 1920, 
sedert gewijzigd. 

14. Geschillen over de toepa sing van dit 
artikel worden Burgemeester en Wethouders 
van de vereenigde gemeente Deurne, benevens 
den belanghebbende of diens gemachtigde 
gehoord, althans behoorlijk opgeroepen, beslist 
door Gedeputeerde Staten van oordbrabant. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Lanilb011,w, 
CH. R UYS DE BEERENBROUCK. 

( Uit,geg. 16 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET tot wijziging van de grens 
tusschen de gemeenten Sneek en W ym-
britseradeel. S. 286. 

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

dat het wenschelijk is, de grens tusschen de 
gemeenten Sneek en Wymbritseradeel te wijzi
gen; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Sneek worden 

toegevoegd de perceelen, alle kadastraal be
kend gemeente charneg011,tu,n, Sectie A 
nos. 1114, 1220, 1219, 1105, 1104, 254, 1102, 
1101, 247, 248, 246, 245, 799, 1210, 1107 en 
1140 geheel, benevens een zuidoostelijk gedeelte 
van n°. 1100, waarvan de noordwestgrens is de 
rechte verbindingslijn tusschen het westelijk 
hoekpunt van n°. 1107 en het we telijk hoek
punt van n°. 245, en een zuidwestelijk gedeelte 
van n°. 1112, waarvan de noordoost-grens is 
het verlengde in noordwestelijke richting van 
de zuid,vest-grens van n°. 991, ,velke voor
noemde perceelen alle gelegen zijn tusschen den 
spoorweg Sneek--Leeuwarden en de Leeuwarder 
trekvaart, deze vaart inbegrepen, en thans 
dllel uitmaken van de gemeente Wymbritsera
deel. 

2. De gemeente Sneek neemt van de ge
meente Wymbritseradeel in eigendom, onderhoud 
en beheer over : 

a. den Oppenhuizerweg, voorzoover deze 
ligt op het grondgebied van Sneek ; 

b. het gedeelte van den Groenedijk, loopen
de van den straatweg naar Leeuwarden tot de 
Domp. 

3. De gemeente Sneek neemt van de ge
meente W ymbritseradeel in onderhoud en beheer 
over het gedeelte van den Hemdijk, dat over de 
volle b1·eedte van dezen dijk op het grondgebied 
van Sneek ligt. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
CH. RUYS DE BEERENBR0UCK. 

( Uitgeg. 27 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET, houdende bijzondere 
regeling voor het verleenen van mijncon
cessiën. S. 287. 

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

dat het wenschelijk is eene bijzondere regeling 
te maken voor het verleenen van concessiën 
tot ontginning van delfstoffen in terreinen, 
waarin de Rijksopsporingsdienst van Delf
stoffen de aanwezigheid van mineralen heeft 
aangetoond ; 

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

Eenig artikel. 
Voor de terreinen, omschreven in artikel I, 

onder A en B, van de wet van 20 Juni 1924 
(Staatsblad n°. 307), zal door Ons geen concessie 
krachtens de wet van 21 April 1810 (Bulletin 
des Lois n°. 285) worden verleend dan na voor
afgaande goedkeuring van de Staten-Generaal. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De .Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 

(Uitgeg. 20 Juli 1925.) 
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29 J uni 1925. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, noodig voor den aanleg 
van een weg van den Bovensten Limbricliter
weg naar den Ondersten Limbrichterweg en 
van de Tunnelstraat naar den Limbrichter
weg, in de gemeente SiUard. S. 288. 

29 Juni 1925. WET, houdende verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten, nooclig voor de verbete
ring van den Roosendaalschen en Steen
bergschen Vliet tusschen h et Bovensas en de 
Rijksbrug over de haven van Roosendaal 
in de gemeenten Dinteloord, Steenbergen, 
Oud- en Nieuw-Gastel en Roosendaal en 
Nispen. S. 289. 

29 Juni 1925. WET tot regeling der tegemoet
koming aan de Zuiderzeevisschersbevol
king, enz. wegens de schade, welke de 
afsluiting der Zuiderzee hun mocht berok
kenen. S. 290. 

Bijl. Hand. 2• Kanter 1924/1925, n°. 281, 
1-11. 

Hand. 2• Kamer 1924/1925, bladz. 2223-2244, 
2249-2261. 

Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 872-876, 
982-984, 1041-1046. 

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

dat ingevolge artikel 3 der Wet van den 14den 
Juni 1918 (Staatsblad n°. 354) tot afsluiting en 
droogmaking van de Zuiderzee, bij de wet 
behooren te worden geregeld en vastgesteld de 
maatregelen ter tegemoetkoming aan de Zuider
zeevisschersbevolking en andere personen, 
wegens de schade, welke de afsluiting hun 
mocht berokkenen ; 

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

Verklaring 
uitdrukkingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. ,,belanghebbenden", hen die op 25 Juli 

1918 hoofdmiddel van bestaan vonden in de 
uitoefening van de visscherij op de Zuiderzee 
of in het bedrijf van scheepsbouwer, scheeps
hersteller, mastenmaker, blokmaker, zeilmaker, 
nettenmaker, nettenhandelaar, taander, touw
sla~er, mandenmaker, kistenmaker, kuiper, 
B!Illd, loodgieter, koperslager, vischrooker, 
vischzouter, vischvervoerder, commissionnair 
of handelaar in visch, vi chventer, leverancier 
van scheepsbenoodigdheden, vischafslager, 
vischcontroleur, wiervisscher, commissionnair 
of handelaar in zeegras, eendenhouder of 
nesthandelaar, voor zooverre het gegrond was 
op de visscherij op de Zuiderzee. 

Zij , die op 25 Juli 1918 inkomsten trokken 
uit fondsen, waaraan Zuiderzeevisschers een 
deel der besomming plegen af te dragen (zoo
genaamde Visschersfond en), benevens op dien 
datum in Zuiderzeegemeenten woonachtige 
visschers, die de visscherij ter Noordzee uit
oefenen, doch hun bedrijf na afsluiting niet 
kunnen voortzetten en weduwen van belang-

hebbenden kunnen voor toepassing dezer wet 
met belanghebbenden worden geliJkgesteld. 

b. .,Minister", Onzen Minister, met de uit
voering van deze wet belast ; 

c. .,het fonds", het Zuiderzeefonds, inge
steld bij de wet van 20 December 1918 (Staats
blad n°. 827) ten behoeve van de afsluiting en 
droogmaking der Zuiderzee. 

Verplichtingen 
autoriteiten, enz. 

2. 1. De autoriteiten, colleges en ambte
naren, daartoe door Ons of door Onzen Minister 
aangewezen, zijn verplicht tot het verstrekken 
van opgaven, inlichtingen en adviezen en het 
verleenen van medewerking in verband met de 
uitvoering van deze wet. 
Instelling Gene-
rale Commissie. 

3. Tot het geven van advies met betrekking 
tot de in!Jevolge deze wet te nemen maatregelen 
en tot biJStand in de uitvoering daarvan wordt 
eene Generale Commissie ingesteld, wier samen
stelling, taak, bevoegdheid en werk\vijze bij 
algemeenen maatregel van bestuur wordt ge
regeld. 

Geldelijke 
gevolgen. 
4. De uit deze wet voortspruitende gelde

lijke ·gevolgen komen ten laste van het fonds, 
voor zooverre zij niet uit anderen hoofde ten 
laste van het Rijk worden gebracht. 

Verstrekken 
van ondenvijs. 

5. 1. Aan belanghebbenden en aan hiiiuie 
kinderen kan op hun verzoek Nijverheids
ondenvijs worden verstrekt, als bedoeld in 
artikel 1, eerste en tweede lid, en derde lid, 
sub a, der Nijverbeidsonderwijswet. 

2. Voor zooverre dit ondenvijs niet reeds 
ingevolge de bepalingen dier wet kosteloos of 
onder toekenning van toelagen kan worden 
genoten, kan het worden verstrekt onder 
geheele of gedeeltelijke vergoeding van school
geld, leergeld of andere kosten, c. q. onder toe
kenning van toelagen, die tot het genieten er 
van in staat stellen. 

3. Indien de opleiding van belanghebbenden 
en hunne kinderen aan door het Rijk gesubsi
dieerde Nijverheidsscholen of volgens leerling
stelsels, uitgaande van rechtspersoonlijkheid 
bezittende instellingen, -vereenigingen of ge
meenten, leidt tot toeneming der in artikel 26, 
respectievelijk artikel 39, vierde lid, der Nijver
heidsondenvijswet bedoelde kosten, zal het 
bedrag der vermeerdering - voor zoover het 
geacht moet worden uitsluitend gevolg te zijn 
van het krachtens deze wet verleende onderwijs 
- worden terugbetaald. 

4. De ingevolge het bepaalde in het vorige lid . 
terugbetaalde gelden worden aangemerkt als 
inkomsten van buitengewonen aard, in den zin 
van artikel 25, zevende lid, respectievelijk als 
buitengewone inkomsten in den zin van arti
kel 39, vierde lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

5. Ten behoeve van in het bijzonder voor 
het verstrekken van ondenvijs ingevolge deze 
wet, na verkregen toestemming van Onzen 
l\1inister, opgerichte en in stand gehouden 
scholen, c. q. van uit dien hoofde toegepaste 
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leerlingstelsels, kunnen alle kosten, als bedoeld 
in artikel 26, respectievelijk artikel 39, vierde 
lid, der Nijverheidsonderwijswet, ten laste van 
het fonds worden gebracht . De subsidiën van 
Rijk en gemeente, bedoeld in artikel 25, c. q. 
artikel 39, eerste en derde lid, der Nijverheids
onderwijswet worden in dit geval niet toegekend. 

6. Ingeval ook door anderen dan belang
hebbenden en hunne kinderen onderwijs wordt 
genoten aan scholen of door middel van leerling
stelsels, als in het vorige lid bedoeld, kan het 
bedrag der eventueele kostenvermeerdering, 
welke uitsluitend als gevolg hiervan is te 
beschouwen, door Rijk en gemeente(n) tezamen, 
en wel in verhouding van 70 tot 30, aan het 
fonds worden vergoed. · 

7. Indien belanghebbenden en hunne kin
deren zich wenschen te bekwamen voor eenig 
handwerk, ambacht, bedrijf of eenigen anderen 
werkkring, hetzij in land- of tuinbouw, dan wel 
op ander terrein, in de opleiding waarvoor het 
in het eerste lid van dit artikel bedoelde onder
wijs niet kan voorzien, wordt door of vanwege 
Onzen Minister beslist of, en zoo ja, in hoeverre, 
de daaraan verbonden kosten worden vergoed. 

Maatregelen ter 
verkrijging van 
een werkkring. 

6. 1. Ter verkrijging van arbeid zal aan 
belanghebbenden hulp en voorlichting en aan 
hunne kinderen zooveel mogelijk voorlichting 
bij de keuze van een beroep worden vers.chaft, 
terwij l - voor zooverre zij in eigen bedrijf 
werkzaam zijn - bij gebleken wenschelijkheid 
mede de mogelijkheid tot verplaatsing of ver
vorming van hunne bedrijven dan wel tot in
richting van nieuwe bedrijven zal worden 
onderzocht. 

2. Wanneer het ingestelde onderzoek gun
stige resultaten doet verwachten, doch de ver
plaatsing of vervorming van bedrijf, dan wel de 
inrichting van een nieuw bedrijf, zou moeten 
afstuiten op gemis aan bedrijfskapitaal in ver
band met waardevermindering als gevolg van 
de werken tot afsluiting der Zuiderzee, en het 
in artikel 7 bedoelde crediet hierin niet of niet 
voldoende kan voorzien, kan aan belangheb
benden over het bedrag der op nader door Ons 
of van Onzentwege te regelen wijze vast te 
stellen waardevermindering voor ten hoogste 
20 jaren eene rente worden vergoed, welke 
rente, aanvankelijk 5 % bedragende, na iedere 
vierjarige periode telkens met 1 % zal af
nemen. 

3. De in verband met het aanvaarden van 
een werkkring bestede kosten kunnen binnen 
ter beoordeeling van Onzen Minister redelijke 
grenzen worden vergoed, terwijl mede toelagen 
kunnen worden verleend, die het elders ter 
hand nemen van arbeid of bedrijf kunnen ver
gemakkelijken. 

Credietver-
leening. 

7. 1. Aan belanghebbenden kan, onder 
voorwaarde van aflossing, uiterlijk in 10 jaren, 
en tegen vergoeding van rente, op den voet als 
door de Nederlandsche Bank voor voorschotten 
in rekening-courant wordt berekend, doch van 
ten hoogste 5 %, crediet worden verleend, voor 
zooverre het moet strekken tot voortzetting 

verplaatsing- of vervorming van eenig bedrijf of 
inrichting van een nieuw bedrijf. 

2. De termijn, waarbinnen aflossing van 
crediet moet plaats hebben, kan op verzoek 
van belanghebbenden door of vanwege Onzen 
Minister worden verlengd, indien voor inwilli
ging eene geldige rediin bestaat. 

3. Bij ontbinding van een vennootschap of 
stichting en bij faillissement zijn de nog ver
schuldigde gelden terstond opvorderbaar, ter
wijl opvordering dier gelden eveneens kan 
plaats hebben in geval van wanprestatie of 
beëindiging van het bedrijf. 

4. Het crediet wordt slechts verleend onder 
schriftelijk beding, dat de credietnemer zijn 
roerende of onroerende goederen niet zal be
lasten met pand of hypotheek, pand- of ver
bandbrieven op schepen daaronder begrepen, 
tenzij na daartoe vooraf bekomen schriftelijke 
machti~ing van Onzen Minister. Bij de crediet
verleenmg zal voorts worden overeengekomen, 
dat bij niet-nakoming van dit beding de schuld 
terstond opvorderbaar wordt en dat de schulde
naar deswege een boete zal verbeuren ten 
beloope van tien ten honderd van de hoofdsom 
der schuld. Voor de voldoening dezer boete 
zal de credietnemer als regel persoonlijke zeker
heid moeten stellen. 

Beheer van 
het crediet. 

8. 1. De credietverleening kan door Ons 
worden opgedragen aan eene instelling, die zich 
daarmede in het bijzonder, met inachtneming 
van door Ons te geven voorschriften belast, in 
welk geval het Rijk volledig garant blijft voor 
de geldelijke nadeelen, welke uit de crediet
verleening mochten voortvloeien. 

2. Vorderingen aan kapitaal en verschuldig
de renten, welke de in het vorige lid bedoelde 
instelling niet heeft kunnen innen, gaan van 
rechtswege op het Rijk over. 

3. Mocht eene opdracht, als in het eerste lid 
van dit artikel bedoeld, niet verstrekt kunnen 
worden, dan kan de credietverleening namens 
Onzen Minister door de in artikel 3 bedoelde 
Generale Commissie of onder haar beheer ge
schieden. 

Bevoorrechte 
vorderingen. 

9. De uit de credietverleening voortsprui
tende vorderingen van het Rijk zijn bevoorrecht 
op de roerende en onroerende goederen van 
den schuldenaar. De bevoorrechte vorderingen 
nemen rang onmiddellijk na pand en hypotheek. 
Voor de toepassing van dit artikel wordt met 
pand en hypotheek gelijkgesteld het voorrecht, 
toegekend ,n artikel 315, 2°., van het Wetboek 
van Koophandel en in art. 750, 4°., in verband 
met artikel 315, 2°., van dat Wetboek. 

Inning der te 
vorderen gelden. 

10. 1. I s het verschuldigde niet binnen 
den bepaalden tijd voldaan, dan wordt daarvan 
door of vanwege Onzen Minister kennis gegeven 
aan den Ontvanger der directe belastmgen 
onder wiens kantoor de schuldenaar gevestigd 
is. De Ontvanger zendt aan dezen eene aan
maning om binnen tien dagen aan zijne ver
plichting tot betaling te voldoen, onder kennis-
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~eving, dat hij daartoe anders door middelen, 
oij de wet bepaald, zal worden gedwongen. 
In de aanmaning wordt het bedrag der vorde
ring, zooveel mogelijk gespecificeerd, vermeld. 

2. \Vordt aan deze aanmaning niet voldaan, 
dan vaardigt de Ontvanger een dwangbevel 

. ui t, medebrengende het recht van parate 
executie. 

3. Het dwangbevel wordt beteekend en 
ten uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering t en aanzien 
van vonnissen en authentieke akten voorge
schreven, en kan in het geheele Rijk ten uitvoer 
worden gelegd. 

4. De beteekening en de tenuitvoerlegging 
van de dwangbevelen geschieden door ambte
naren der directe belastingen. 

5. Na de beteekening van het dwangbevel 
kan uitsluitend worden betaald ten kantore, 
waaraan de ambtenaar, houder van het dwan~
bevel, verhouden is of, bij inbeslagneming, m 
handen van dien ambtenaar. 

6. De kosten van vervolging worden be.
rekend volgens de bepalingen, betrekkelijk de 
kosten van vervolging inzake directe belastin
gen. Het recht van parate executie strekt 
zich uit tot deze kosten. 

7. Verzet t egen de tenuitvoerlegging van de 
dwangbevelen kan niet tegen de wettigheid of 
de hoegrootheid van de vordering zijn gericht, 
noch gegrond zijn op de bewering, dat dP aan
maning niet zou zijn ontvangen. 

Terugvordering 
van betaalde 
vorderingen. 
ll. Terugvordering van betaalde vorderin

gen en kosten heeft plaats bij dagvaarding van 
den ambtenaar, te wiens kantore de betaling is 
geschied, voor de rechtbank van het arron
dissement, waarin dat kantoor is gevestigd. 

Voorkeur voor 
vergunning tot 

uitoefenin~ der 
viss:iheriJ op 
de afgesloten 

Zuiderzee. 
12. 1. Aan belanghebbenden kan, naar 

door Ons te stellen regelen, voorkeur worden 
verleend tot het kosteloos verkrijgen van ver
gunning tot uitoefening der visscherij op de 
afgesloten Zuiderzee. 

2. Voorkeursrecht, noch verkregen vergun
ning, zijn voor overdracht vatbaar, tenzij ter
zake vooraf de toestemming van Onzen Minister 
is verkregen. 

Verleening van 
geldelijke tege-

moetkoming. 
13. 1. Heeft afsluiting van de Zuiderzee 

ten gevolge, dat voldoende middelen tot levens
onderhoud aan belanghebbenden, hunne ge
zinnen of aan andere personen - ter beoor
deeling van Onzen Minister - met wier ver
zorging zij zijn belast, ontbreken en zijn zij 
niet in staat door aanwending van eigen arbeids
kracht zich die middelen te verschaffen, dan 
wordt hun, naar door Ons te stellen regelen, 
·eene geldelijke tegemoetkoming verleend. 

2. Deze tegemoetkoming kan door belang-

hebbenden, die bij _het inwerkingtreden van 
deze wet achttien jaar of ouder, doch jonger 
dan vijf en twintig jaar zijn, als regel gedurende 
ten hoogste drie jaar, en voor zooverre zij 
vijf en twinti~ jaar of ouder doch jonger dan 
vijf en dertig Jaar zijn, als regel gedurende ten 
hoogste vijf jaar worden genoten. In andere 
gevaJ!en zal omtrent den tijdsduu1·, dat de 
tegemoetkoming kan worden genoten, naar 
gelang van om tandigheden door of vanwege 
Onzen Minister worden beslist. 

Uitvoerings
voorschriften. 

14. Hetgeen ter uitvoering van deze wet 
uoodig is, wordt - voor zoover niet anders is 
bepaald - bij algemeenen maatregel van be
stuur geregeld. 

Titel der wet. 
15. Deze wet kan worden aangehaald ouder 

den titel van " Zuiderzeesteuuwet", met ver
melding van den jaargang en het nummer van 
het Staatsblad, waarin zij is geplaatst. 

Inwerking
treding. 
16. De bepalingen dezer wet treden in wer

king op door Ons vast te stellen tijdstippen. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29steu Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 

( Uitgeg. 13 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET, houdende machtiging 
tot het aangaan van eene overeenkomst 
met de l\faatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen in zake de pensioen
regeling voor haar personeel. S. 291. 

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

dat het wenschelijk is Onze Ministers van 
Waterstaat en van Financiën te machtigen 
om met de Maatschappij t ot E xploitatie van 
Staatsspoorwegen eene overeenkomst aan te 
gaan volgens het bij deze wet gevoegde ontwerp ; 

Zoo is het, dat Wij, den Ra.ad van State, enz. 

Eenig artikel. 
Onze Ministers van Waterstaat en van 

Financiën worden gemachtigd om namens den 
Staat met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen eene overeenkomst aan te 
gaan volgens het bij deze wet gevoegde ont
werp, na.dat in het hoofd dier overeenkomst de 
dagteekening dezer wet en het nummer van het 
Staatsblad, waarin zij wordt afgekondigd, zullen 
zijn ingevuld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHE LMINA. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitge,g . 23 Juli 1925.) 

ONTWERP-OVEREENKOMST. 

Tusschen : 
den STAAT DER NEDERLANDEN, te dezen 
vertegenwoordigd door de Ministers van Water-
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staat en van Financiën, daartoe gemacht igd bij 
de wet van (Staatsblad n°.) 
t,er eenre 
en 
de MAATSCHAPPIJ TOT EXPLOITATIE 
VAN STAATSSPOORWEGEN, gevestigd te 
Utrecht, vertegenwoordigd door hare Directie, 
/verder aangeduid als "De Maatschappij ") ter 
andere zijde is het volgende overeengekomen : 

Art. I. De Maatschappij verbindt zich zorg 
te dragen, dat in de regeling, bedoeld bij arti
kel 3 der overeenkomst tusschen · den Staat en 
de Maatschappij, d.d. 12 September 1914, 
waarvan het ontwerp was gevoegd bij de wet 
van 13 Juli 1914 (Staatsblad n°. 3?1), zooals 
deze regeling is gewijzigd bij rle overeenkomst 
tusschen den staat en de Maatschappij d.d. 
29 November 1920 
- - ------ , bekrachtigd bij de wet van 

11 December 1920 
11 Juni 1921 (Staatsblad n°. 791), de navolgende 
wijzigingen worden aangebracht: 

In artikel 1, derde lid, onder a, wordt tusschen 
de woorden "in dienst der Maatschappij" en 
,,den leeftijd" ingevoegd : 
"of na onder toekenning van wachtgeld den 
dienst der Maatschappij te hebben verlaten" ; 

Tusschen artikel 4 en artikel 5 wordt inge-
]ascht het volgende artikel : .. 

Art. 4bis. In stede van het bepaalde b1J 
artikel 4 geldt voor hen, die den dienst der 
Maatschappij verlaten op of na den datum, 
waarop de Pensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925 in werking treedt, het na
volgende: 

a. de uitkeering, die zoowel bij vijf en zestig 
(65)- jarigen leeftijd als bij invaliditeit wordt 
toegekend, bedraagt per jaar, waarover de 
uitkeering ingevolge het bepaalde bij artikel 1, 
eerste lid, wordt verleend - behoudens het 
bepaalde bij artikel 5 en artikel 9bis - 1 / 8 per
cent van de middelsom der pensioensgrond
slagen, waarnaar ingevolge de Pensioenwet 
voor de Spoorwegambtenaren 1925 het pensioen 
van den betrokkene wordt berekend. Echter 
zal, indien het pensioen i s berekend overeen
komstig artikel 84 der Pensioenwet voor de 
Spoorwegambtenaren 1925, de uitkeering, be
houdens het bepaalde bij artikel 5 en artikel 9bis, 
per jaar een percent van evengenoemde middel
som bedragen. 

b. aan pensioen en uitkeering te zamen kan 
niet meer genoten worden dan het maximum 
bij artikel 27, eerste lid, en artikel 28 der 
Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 
vastgesteld voor pensioenen van spoorweg
ambtenaren ten laste van het in artikel 1 dier 
wet bedoelde spoorwegpensioenfonds. 

In artikel 6, eerste lid, wordt tusschen de 
woorden "vaste personeel" en "en bij in leven 
blijven" ingevoegd : 

,,of in het genot waren van wachtgeld". 
Tusschen artikel 9 en artikel 10 wordt in

gelascht het volgende artikel : 
Art. 9bis. In stede van het bepaalde van 

artikel 9 geldt voor hen, . die den dienst der 
Maatschappij verlaten op of na den datum, 
waarop de Pensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925 in werking treedt, dat de 
uitkeering slechts wordt genoten, indien en 
voor zoover het gezamenlijk bedrag van pen
s ioen, uitkeering en rente, krachtens wettelijke 
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bepalingen betreffende Ongevallenverzekering 
toegekend ter zake van een ongeval in verband 
met de uitoefening van het bedrijf der Maat
schappij overkomen, niet overtreft, de bij 
artikel 35 van voornoemde wet gestelde grens. 

Tusschen artikel l0bis en artikel 11 wordt 
ingelascht het · volgende artikel : 

Art. l0ter. Het bepaalde bij de artikelen 6 
tot en met l0bis geldt n iet ten aanzien van 
weduwen en weezen, aan wie op of na den 
datum, waarop de Pensioenwet voor de Spoor
wegambtenaren 1925 in werking treedt, pen 
sioen overeenkomstig het zesde hoofdstuk dier 
wet wordt toegekend. 

Art. II. Het bepaalde bij artikel 3, tweede 
en derde lid, der overeenkomst tusschen den 
Staat der Nederlanden en de Maatschappij 
d.d. 12 September 1914, waarvan het on twerp 
was gevoegd bij de wet van 13 Juli 1914 (Staats-

' blad n°. 321), geldt mede ten aanzien van de 
uitkeeringen, waarvan het bedrag overeenkom
stig artikel 4bis der gewijzigde regeling wordt 
vastgesteld. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 
's-Graveuhage en te Utrecht. 

De Minist,er van Waterstaat, 
De Minister van Financiën, 

De Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, 

De Directie, 
De Secretaris, 

29 Juni 1925. WET tot bekrachtiging van 
overeenkomsten met de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en de 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschap
pij omtrent afschrijvingen en vergoeding 
voor postvervoer. S. 292. 

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

dat het wenschelijk is ter bevordering van 
zuiverheid der rekening in het spoorwegóedrijf 
nadere voorziening omtrent afschrijvingen en 
andere onderwerpen te treffen, en dat daartoe 
door Onze Ministers van vVaterstaat en van 
Financiën met de Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij overeenkom 
sten zijn gesloten, welke bij de wet behooren 
bekrachtigd te worden ; 

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

Eenig artikel. 
Worden bekrachtigd de in afschrift bij deze 

wet gevoegde overeenkomsten, door _ünze 
Ministers van Waterstaat en van Financiën, 
als daartoe áoor Ons gemachtigd, met de Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
en met de Hollandsche IJ zeren Spoorweg
Maatschappij onder dagteekening van 11 Maart 
1925 gesloten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, G. J . VAN SwAAY. 

De Minist,er van Financiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 23 J uli 1925. ) 

37 
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AFSCHRIFT. 

Tusschen: 
den Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd 
door den Minister van Waterstaat en den 
Minister van Financiën, tot het aangaan van 
deze overeenkomst door de Koningin gemach
t igd, 

ter eenre, 
en 

de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen, vertegenwoordigd door hare Direc
tie, tot het aangaan van deze overeenkomst 
door de Algemeene Vergadering van Aandeel
houders der Maatschappij gemachtigd, 

ter andere zijde, 
is, behoudens bekracht iging bij de wet, het 
navolgende overeengekomen : 

Art. 1. 1. In afwijking van het bepaalde 
bij artikel 4 7 der Spoorwegwet, van het bepaalde 
bij de artikelen 9, en 10 der Pakketpostwet 
(Staatsblad 1917 n°. 566) en van het bepaalde 
bij artikel 54 der overeenkomst 1890 S.S., zal 
de Staat ten laste van het Staatsbedrijf van de 
Posterijen, de Telegrafie en Telefonie aan de 
Maatschappij voor het vervoer van brief- en 
pakketpost over de door haar geëxploiteerd 
wordende spoor- en tramwegen en veerdiensten 
en het stellen en onderhouden van de daarvoor 
noodige voertuigen eene vergoeding betalen, 
als hierna geregeld. 

2. Deze vergoeding bedraagt : 
a. voor elken askilometer, die voor het in 

het vorige lid bedoelde vervoer is of geacht 
wordt te zijn afgelegd, f 0.12, verhoogd of 
verlaagd in dezelfde verhouding als waarin het 
totaal van : 1 °. de exploitatiekosten van het 
gemeen schappelijk bedrijf van de Maatschappij 
en de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij ; 2°. de door dat bedrijf betaalde 
bedragen voor huur en medegebruik van spoor
wegen, stations enz. ; 3°. vijf ten honderd van 
de boekwaarde der spoorwegen volgens de 
balansen der genoemde Maatschappijen en der 
aan elk dier Maatschappijen toebehoorende 
locomotieven, motorrijtuigen en exploitatie
inricht ingen, gedeeld door net aantal afgelegde 
treinkilometers, in het betrokken jaar hooger 
of lager is dan f 4.22 ; 

b. voor rente, afschrijving en onderhoud 
jaarlijks veertien ten honderd van de boek
waarde der op 31 December aanwezige, aan de 
Maatschappij toebehoorende, voor den dienst 
der posterijen ingerichte of beschikbaar gestelde 
voertuigen. 

3. Bij het berekenen van de in het vorige 
lid onder a bedoelde vergoeding worden in 
rekening gebracht : 

a. voor het vervoer in uitsluitend voor den 
dienst der posterijen ingerichte of beschikbaar 
gest elde voertuigen : de door die voertuigen 
werkelijk afgelegde askilometers , 

b. voor het vervoer in voertuigen, waarvan 
een gedeelte voor den dienst der posterijen is 
ingericht : de helft van de door die voertuigen 
werkelijk afgelegde askilometers; 

c. voor het vervoer onder geleide van post
personeel in een rijtuig van de laagste klasse in 
den trein aanwezig of per veerdienst : ½ as per 
kilometer, waarover het vervoer heeft plaats 
gehad; 

d. voor het vervoer onder toezicht van 
spoorwegpersoneel of van veerdienstpersoneel : 
per kilometer, waarover het vervoer heeft plaats 
gehad, ¼ as, indien zich geen aangeteekende 
brieven, en 5/16 as, indien zich aangeteekende 
brieven (doch zonder aangegeven waarde) in de 
vervoerde zending kunnen bevinden ; 

e. voor het vervoer per voor den dienst der 
posterijen ingelegden trein : de door de voer
tuigen van dien trein werkelijk afgelegde as
kilometers, doch niet minder dan 30 assen per 
kilometer. De assen van die voertuigen van 
den trein, waarvan de Maatschappij gebruik 
gemaakt heeft voor ander dan postvervoer, 
komen, in mindering van het evengenoemde 
minimum van 30 assen per kilometer. 

4. Op rekening van de ingevolge dit artikel 
verschulcligcle vergoeding betaalt de Staat ten 
laste van het Staatsbedrijf van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie elke maand aan de 
Maatschappij een door den Minister van Water
staat telken jare vast te stellen som. Zoodra 
de kosten en lasten van het gemeenschappelijk 
bedrijf van de Maatschappij en de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij over eenig jaar 
vaststaan, wordt het juiste bedrag van de 
door den Staat ten laste van het Staatsbedrijf 
verschuldigde ver~oeding berekend en het te 
weinig betaalde bijbetaald of het te veel ont
vangene terugbetaald. 

5. De Minister van Waterstaat i s . bevoegd 
in de vergoeding, bepaald in het tweede lid, die 
wijzigingen aan te brengen, welke hem gebleken 
zijn door de billijkheid gevorderd t e worden. 

2. 1. De verplichtingen, op de Maatschap
pij rustende ingevolge het bepaalde bij artikel 54 
der overeenkomst 1890 S.S., worden uitgebreid 
tot alle spoor- en tramwegen, welke de Maat
schappij op Nederlandsch grondgebied exploi
teert. Zeven aan den Staat toebehoorende 
postrijtuigen gaan in eigendom over aan de 
Maatschappij, die daarvoor aan den Staat zal 
betalen de oorspronkelijke kosten van aan
bouw, verininderd met twee . ten honderd dier 
kosten voor elk vol jaar, dat sinds dien bouw 
verstreken is. 

2. De ambtenaren van de posterijen, belast 
met den dienst of met het toezicht op den 
dienst in een voertuig, als bedoeld in artikel 1, 
derde lid, onder a, b, of e, of met het geleide, 
in genoemd lid onder c bedoeld, worden koste
loos vervoerd. Worden met een voertuig, als 
•hiervoor bedoeld, andere personen clan daarin 
dienstdoendE> »mbtenaren van de posterijen of 
andere goederen dan verband houden met het 
Staats bedrijf van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie vervoerd, dan i s de Staat t en laste 
van gezegd Staatsbedrijf voor·het vervoer van 
die personen of die goederen de gewone vracht 
aan de Maatschappij verschuldigd. 

3. De Maatschappij draagt voor het vervoer 
van de ambtenaren, in het vorige lid bedoeld, 
geene aansprakelijkheid. Bij verlies of beroo
ving van brievenmalen, waarin zich aangetee
kende brieven kunnen bP.vinden, tijdens het 
vervoer, bedoeld in artikel 1, dercle lid, onder d, 
zal de 111.aatschappij aan den Staat ten bate van 
het Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie eene schadeloosstelling betalen 
van f 25 voor eiken zak, die verloren gegaan 
of beroofd is. 

4. Alle betalingen, d0or den Staat t en laste 
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van het Staatsbedrijf van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie op grond van eenige 
bepaling van wet, concessie of overeenkomst 
voor het vervoer van brief- of pakketpost ver 
schuldigd, blijven over den tijd, waarover d e in 
artikel 1 bedoelde vergoeding voldaan wordt, 
achterwege, indien en voor zoover die betalingen 
zouden moeten geschieden aan de Maatschappij. 

3. Alle geschillen, uit of naar aanleiding van 
het bepaalde in d e beide vorige artikelen ge
rezen, worden door den Minist er van Water
staat besli st . 

4. De Maat schappij zal de door haar aan 
gelegde rekening van afschrij ving op rollend 
materieel jaarlijks : 

a. tegoed schrij ven voor : 
ten minst e 2½ % van de boek waarde der op 

31 Decelliber aanwezige baar t oebehoorencie 
locomotieven, voor zoover niet afkomstig van 
den Nederla ndschen Rhijnspcorweg; 

trn minste ?. ½ % van de boekwaarde der 
op 31 December aanwezige haar toebehoorende 
motoren van electri scbe en and ere motor • 
rijtuigen, voor zoover niet afkomstig van d e 
Zuid-Hollandsche Elect-ri sche poorweg-Maat
s"happij; 

t en minst e 2 % van de boekwaarde der op 
31 December aauwezige haar tnebehoorende 
rijtuigen en wagens, voor zoov!'r niet afkomstig 
van den Nederlandschen Rhijnspoorweg; 

de opbrengst bij verkoop of de waarde bij 
slooping van de haar toebehoorende in den loop 
van het jaar buiten gebruik gestelde locomo
tieven, motoren van mot orrij t uigen, r ijtuigen 
en ·wagens ; 

b. belasten met de boekwaarde der in den 
loop van het jaar haar t oebehoorende buiten 
gebruik gestelde locomotieven , motoren van 
motorrijtuigen, rijtuigen en wagen s. 

5. 1. De Maat schappij za l eene rekening 
van afschrijving op exploitatie-inrichtingen 
aanleggen en deze jaarlijks : 

a. tegoed schrijven voor ten minst e 2 ½ % 
van de boekwaarde der op 31 December aan 
wezige exploitatie-inrichtingen en voor de op
brengst bij verkoop of de waarde bij slooping 
van de in den loop van het jaar buiten gebruik 
gestelde exploitatie-inrichtingen ; 

b. belast en met de boekwaarde der in den 
loop van het jaar buiten gebruik gest elde 
exploitatie-inrichtingen . 

2. Onder exploitatie-inricht ingen worden 
verstaan alle voorwerpen , bedoeld in artikel 11, 
onder b t ot en met g, der overeenkomst 1890 S.S. 

6. De Maat schappij zal eene vernieuwings
rekening voor gebouwen en kunstwerken aan
leggen en d eze jaarlijks : 

a. t egoed schrijven voor ten minste 
f 1,600,000 en yoor t en minste 2/ 3 % van de 
som, waarvoor d e aan de Maatschappij t oe
behoorende spoor- en tramwegen en de eigen
dommen der Maatschappij buiten de spoorwegen 
op 31 December op de balans der Maat schappij 
voorkomen, van d e bedragen, op dat tijdstip 
volgens genoemde balans door de Maatschappij 
uitgegeven t en behoeve van spoor- en tram
wegen en handelsinrichtingen, niet aan de 
Maatschappij t oebehoorende, van de aanleg
kost en der spoor - en tramwe~en, die bij de 
Maatschappij in exploitatie zijn en aan een 
ander dan den Staat of de Maatschappij t oe
behooren, en van den dag af, waarop de Staat 

een hem toebehoorenden spoor- of tramweg 
aan de Maatschappij in exploitatie geeft, van 
de aanlegkost en van dien spoor- of tramweg ; 

b. belasten met de uitgaven , door de Maat
achappij in den loop van het jaar gedaan voor 
verniemving van gebouwen of kunstwerken. 

7. De overeenkomst 1890 S.S. ondergaat d e 
navolgende wijzigingen : 

a. artikel 10 vervalt ; 
b. het derde lid van artikel 14 wordt gelezen 

als volgt: 
"Indien zoodanige trein per treinkilometer 

minder opbrengt dan de exploitatiekosten der 
Maat schappij in het laatste kalenderjaar per 
t reinkilometer bedragen hebben, met een 
minimum van 50 treinkilometers, wordt het 
verschil door den Staat bijbetaald." 

c. het vierde lid van artikel 16 vervalt ; 
d. artikel 19 vervalt ; 
e. het vierde lid van artikel 49 wordt gelezen 

als volgt: 
,,De Maatschappij is verplicht de wagens, 

afkomstig van bovenvermelde magazijnen en 
aanlegplaatsen, van d e in het eerste lid bedoelde 
sporen naar het in de nabijheid gelegen station 
en de voor die inrichtingen bestemde wagens 
van het in de na bijheid gelegen station naar de 
vorenbedoelde sporen over te brengen." 

8. De Maatschappij zal de kosten van die 
werken van ondergeschikt belang tot wijziging, 
verbetering of uitbreiding van aan den Staat 
of aan haar toebehoorende spoor- en tram
wegen, welke geene of geen noemenswaardige 
waardevermeerdering van den spoorweg ten 
gevolge hebben, t en last e van hare exploitatie
rekening brengen . 

9. 1. Deze overeenkomst treedt in werking 
den l en J anuari 1925. 

2. Zij kan worden aangehaald onder den 
titel "overeenkomt 1925 S.S.". 

10. De kosten , op deze overeenkomst val
lende, worden gedragen door d e Maat schappij. 

Aldus in tweevoud overeengekomen te 's-Gra
venhage en te Ut r echt den 11 Maart 1!!25. 
De M inister van Waterstaat, G. J. VAN SWAAY. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

AFSCHRIFT-

De Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen, 

De Directie, 
H. VAN MANEN . 

De Secretaris, 
E. L. ELIAS. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van liet 
De1)artement van Waterstaat, 

S ALVERDA D E GRAVE. 

Tusschen: 
den Staat der Ned erlanden, vertegenwoordigd 
door den Minist er van Waterstaat en den 
Minist er van Financiën, tot het aangaan van 
deze overeenkomst door de Koningin gemach
tigd, 

t er eenre, 
en 

de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij, vertegenwoordigd door hare Directie, 

37* 
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tot het aangaan van deze overeenkomst door de 
Algemeene Vergadering van Aandeelhouders 
der Maatschappij gemachtigd, 

ter andere zijde, 
is, behoudens bekrachtiging bij de wet, het 
navolgende overeengekomen: 

Art. 1. 1. In afw:ijking van het bepaalde 
bij artikel 47 der Spoorwegwet, van het be
paalde bij de artikelen 9 en 10 der Pakketpost
wet (Staatsblad 1917 n°. 566) en van het bepaalde 
bij artikel 54 der overeenkomst 1890 H .S., zal 
de Staat ten laste van het Staatsbedrijf van de 
Posterijen, de Telegrafie en Telefonie aan de 
Maatschappij voor het vervoer van brief- en 
pakketpost over de door haar geëxploiteerd 
wordende spoor- en tramwegen en veerdiensten 
en het stellen en onderhouden van de daarvoor 
noodi~e voertuigen eene vergoeding betalen, 
als hierna geregeld. 

2. Deze vergoeding bedraagt: 
a. voor elken askilometer, die voor het in 

het vorige lid bedoelde vervoer is of geacht 
wordt te zijn afgelegd, f 0.12, verhoo~d of 
verlaagd in dezelfde verhouding als waarm het 
totaal van: 1°. de exploitatiekosten van het 
gemeenschappelijk bedrijf van de Maatschappij 
en de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen; 2°. de door dat bedrijf betaalde 
bedragen voor huur en medegebruik van spoor
wegen, stations enz. ; 3°. vijf ten honderd van 
de boekwaarde der spoorwegen volgens de 
balansen der genoemde Maat chappijen en der 
aan elk dier l\faatschappijen toebehoorende 
locomotieven, motorrijtuigen en exploitatie
inrichtingen, gedeeld door het aantal afgelegde 
treinkilometers, in het betrokken jaar hooger of 
lager i s dan f 4.22 ; 

b. voor rente . afschrijving en onderhoud 
jaarl:ijk veertien ten honderd van de boekwaar
de der op 31 December aanwezige, aan de 
:M:aàtschappij toebehoorende, voor den dienst 
der posterijen ingerichte of beschikbaar gestelde 
voertuigen. 

3. Bij het berekenen van de :in het vorige lid 
onder a bedoelde vergoeding worden in rekening 
gebracht: • 

a. voor het vervoer in uitsluitend voor den 
dienst der posterijen ingerichte of beschikbaar 
gestelde voertuigen : de door die voertuigen 
werkelijk afgelegde aski lometers; 

b. voor het vervoer in voertuigen, waarvan 
een gedeelte voor den dienst der posterijen is 
ingericht : de helft van de door die voertuigen 
werkelijk afgelegde askilometerr ; 

c. voor het vervoer onder geleide van post
personeel in een rijtuig van de laagste klassr 
in den trein aanwezig of per veerdienst : ½ as 
per kilometer, waarover het vervoer heeft plaats 
gehad; 

d. voor het vervoer onder toezicht van 
spoorwegpersoneel of van veerdienstpersoneel : 
per kilometer. waarover het vervoer heeft plaats 
gehad, ¼ as, indien zich geen aangeteekend~ 
brieven, en 5 / 16 as, indien zich aangeteekende 
brieven ( doch zonder aangegeven waarde) in de 
vervoerde zending kunnen bevinden ; 

e. voor het vervoer per voor den dienst der 
posterijen ingelegden trein : de door de voertui
gen van· dien trein werkelijk afgelegde askilo
meters, doch niet minder dan 30 assen per 
kilometer. De assen van die voertuigen van 
den trein, waarvan de Maatschappij gebruik 

gemaakt heeft voor ander dan postvervoer, 
komen in mindering van het evengenoemde 
minimum van 30 assen per kilometer. Van de 
nachtposttreinen, welke de Maatschappij thans 
reeds tusschen Amsterdam en Rotterdam rijdt, 
i:a l zij geacht worden steeds voor anrl er dan 
postvervoer 15 assen gebruikt te hebben. 

4. Op rekening van de ingevolge dit artikel 
verschuldigde vergoeding betaalt de Staat ten 
laste van het Staatsbedrijf van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie elke maand aan de 
Maatschappij een door den Minister van Water
staat telken jare vast te s~ellen som. Zoodra 
de kosten en lasten van het gemeenschappelij !< 
bedrijf van de Maatschappij en de faatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen over 
eenig jaar vaststaan, wordt het jui te bedrag 
van de door den Staat ten laste van het Staats
bedrijf verschuldigde vergoeding berekend en 
het te weinig betaalde bijoetaald of het te veel 
ontvangene terugbetaald. 

5. De Minister van Waterstaat is bevoegd 
in de vergoeding, bepaald in het tweede lid, die 
wijzigingen aan te brengen, welke hem gebleken 
zijn door de billijkheid gevorderd te worden. 

2. 1. De verplichtingen, op de Maatschap
pij rustende ingevolge het bepaalde bij arti
kel 54 der overeenkomst 1890 H.. S., worden 
uitgebreid tot alle spoor- en tramwegen, welke 
de Maatschappij op Nederlandsch grondgebied 
exploiteert. 

2. De ambtenaren van de posterijen, belast 
met den dienst of met het toezicht op den dienst 
in een voertuig, als bedoeld in artikel 1, derde 
lid, onder a, b, of e, of met het geleide, in ge
noemd lid onder c bedoeld, worden kosteloos 
vervoerd. Worden met een voertuig, als hier
voor bedoeld, andere personen dan daarin 
dienstdoende ambtenaren van de posterijen of 
andere goederen dan verband houden met het 
Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie vervoerd, dan is de Staat ten laste 
van gezegd Staatsbedrijf voor het vervoer van 
die personen of die goederen de gewone vracht 
aan de l\faatschapp,j verschuldigd. 

3. De Maatschappij draagt voor bet vervoer 
van de ambtenaren, in het vorige lid bedoeld, 
geene aansprakelijkheid. Bij verlies of beroo
ving van brievenmalen, waarin zich aange
teekende brieven kunnen bevinden, tijdens het 
vervoer, bedoeld in artikel 1, derde lid, onder d, 
zal de Maatschappij aan den Staat ten bate 
van het Staatsbedrijf van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie eene schadeloosstelling 
betalen van f 25 voor elken zak, die verloren 
gegaan of beroofd is. · 

4. Alle betalingeu, door den Staat ten laste 
van het Staatsbedrijf van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie op grond van eenige 
bepaling van wet, concessie of overnenkomst 
voor het vervoer van brief- of pakketpost ver
schuldigd, blijven over den tijd, waarover de 
in artikel 1 bedoelde vergoeding voldaan wordt, 
achterwege, indien en voor zoover die betalingen 
zouden moeten geschieden aan de Maatschappij. 

3. Alle geschillen, uit of naar aanleiding 
van het bepaalde in de beide vorige artikelen 
gerezen, worden door den Minister van Water
staat beslist. 

4. De l\1aatschappij zal de door haar aan
gelegde rekening van afschrijving op rollend 
materieel jaarlijks : 
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a. tegoed schrijven voor : 
ten minste 2 ½ % van de boekwaarde der 

op 31 December aanwezige haar toebehoorende 
locomotieven, voor zoover niet afkomstig van 
den Nederlandschen Rhijnspoorweg ; 

ten minste 2½ % van de boekwaarde der 
op 31 December aanwezige haar toebehoorende 
motoren van electrische en andere motorrij
tuigen, voor zoover niet afkomstig van de 
Zuid-Hollandsche Electrische Spoorweg-Maat
schappij; 

ten minste 2 % van de boekwaarde der op 
31 December aanwezige haar toebehoorende 
rijtuigen en wagens, voor zoover niet a fkomstig 
van den Nederlandschen Rhijnspoorweg; 

de opbrengst bij verkoop of de waarde bij 
slooping van de haar toebehoorende in den loop 
van het jaar buiten gebruik gestelde locomo
tieven, motoren van motorrijtuigen, rijtuigen 
en wagens; 

b. belasten met de boekwaarde der in den 
loop van het jaar haar toebehoorende buiten 
gebruik gestelde locomotieven, motoren van 
motorrijtuigen, rijtuigen en wagens. 

5. 1. De Maatschappij zal eene rekening 
van afschrijving op exploitatie-inrichtingen 
aanleggen en deze jaarlijks: 

a. t egoed schrijven voor t en minste 2½ % 
van de boekwaarde der op 31 December aan
wezige exploitatie-inrichtingen en voor de op
brengst bij verkoop of de wa"3.rde bij slooping 
van de in den loop van het jaar buiten gebruik 
gestelde exploitatie-inrichtingen; 

b. belasten met de boekwaarde der in den 
loop van het jaar buiten gebruik gestelde 
exploitatie-inrichtingen. 

2. Onder exploitatie-inrichtingen worden 
verstaan alle voorwerpen, bedoeld in artikel 11, 
onder b tot en met g, der overeenkomst 1890 
H.S. 

6. De Maatschappij zal eene vernieuwings
rekening voor gebouwen en .kunstwerken aan
leggen en deze jaarlijks : 

a. tegoed schrijYen voor ten minste f 450,000 
en voor ten minste 2/ 3 % van de som, waarvoor 
de aan de Maatschappij toebehoorende spoor
en tramwegen en de eigendommen der Maat
schappij buiten de spoorwegen op 31 December 
op de balans der Maatschappij voorkomen, 
van de bedragen, op dat tijdstip yoJgens ge-
11oemde balans door de Maatschappij uitgegeven 
ten behoeye van spoor- en t ramwegen en 
handelsinrichtingen, niet aan de Maatschappij 
toebehoorende, van de aanlegkosten der spoor
en tramwegen, die bij de Maatschappij in 
exploitatie zijn en aan een ander dan den Staat 
of de Maatschappij toebehooren, en van den 
dag af, waarop de Staat een hem toebehoorenden 
spoor- of tramweg aan de Maatschappij in 
exploitatie geeft, van de aanlegkosten van 
dien spoor- of tramweg ; 

b. belasten met de uitgaven, door de Maat
schappij in den loop van het jaar gedaan voor 
vernieuwing van gebouwen of kunstwerken. 

7. 1. De overeenkomst 1890 H. S. onder
gaat de navolgende wijzigingen : 

a. art ikel 10 vervalt ; 
b. het derde lid van a rtikel 14 wordt gelezen 

als volgt: 
"Indien zoodanigen trein per treinkilometer 

minder opbrengt dan de exploitatiekosten der 
Maatschappij in het laatste kalenderjaar per 

treinkilometer bedragen hebben, met een 
nnmmum van 50 treinkilometers, wordt het 
verschil door den Staat bijbetaald. " 

c. het vierde lid van artikel 16 vervalt; 
d. artikel 19 vervalt ; 
e. het vierde lid van artikel 49 wordt gelezen 

als volgt: 
,,De Maatschappij is verplicht de wagens, 

afkomstig van bovenvermelde magazijnen en 
aanlegplaatsen, van de in het eerste lid bedoelde 
sporen naar het in de nabijheid gelegen station 
en de voor die inrichtingen bestemde wagens 
van het in de nabijheid gelegen station n aar de 
vorenbedoelde sporen over te brengen." 

2. Artikel 3 der overeenkomst, onder dag
teekening van 15/11 Juni 1907 tusschen partijen 
gesloten en geregistreerd te 's -Gravenhage door 
den Ontvanger G. A. den 19 Juni 1907, deel 151, 
folio 181 v<'. vak 4, vervalt. 

3. De vermindering, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 2 der overeenkomst, onder dag
teekening van 7 November 1919 tusschen par
tijen gesloten en bekrachtigd bij de wet van 
5 Juli 1920 (Staatsblad n°. 339), zal over 1924 
voor het laatst toegepast worden. 

8. De Maatschappij zal de kosten van die 
werken van ondergeschikt belang tot wijziging, 
verbetering of uitbreiding van aan den Staat 
of aan baar toebehoorende spoor- en tram
wegen, welke geene of geen noemen waardige 
waardevermeerdering van den spoorweg ten 
gevolge hebben, ten laste van hare exploitatie
rekening brengen. 

9. 1. Deze overeenkomst treedt in werking 
den l en J anuari 1925. 

2. Zij kan worden aangehaald onder den 
titel "overeenkomst 1925 H.S.". 

10. De kosten, op deze overeenkomst val
lende, worden gedragen door de Maatschappij. 

Aldus in tweevoud over!)engekomen te 
's-Gravenhage en te Utrecht den 11 Maart 1925. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN WA.A.Y. 

De Minister van Financiën, H. CoLIJ.K. 

De Hollandsche IJzeren Spoorweg
Maatschappij, 
De Directie , 

H. VAN MANEN. 

De Secretaris, 
E. L. ELIA$. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het 
Departement van Waterstaat, 

SALVERDA DE GRAVE. 

29 J uni 1925. WET, houdende machtiging tot 
het aangaan van eene overeenkomst met 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maat
schappij betreffende den spoorweg van 
Almelo naar de Duitsche grens in de 
ri chting van Salzbergen. S. 293. 

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

dat het wenscbelijk is Onze Ministers van 
Waterstaat en van Financiën te machtigen 
tot het aangaan van eene overeenkomst met 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
betreffende den poorweg van Almelo naar de 
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-Duitsche grens in de richting van Salzbergen ; 
Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor het geval, dat de H ollandsche 

IJzeren Spoorweg-Maatschappij vóór 1 Januari 
1926 den eigendom verwerft van den spoorweg 
van Almelo naar de Duitsche grens in de 
richting van Salzbergen, blijft de wet van 
21 November 1924 (Staatsblad n°. 521) tot 
naasting van dien spoorweg buiten toepassing, 
en worden Onze Ministers van Waterstaat en 
van Financiën gemachtigd om met de Maat
schappij eene overeenkomst aan te gaan, waarbij 
de spoorweg wordt verklaard begrepen te zijn 
onder de spoorwegen, bedoeld bij artikel l , 
onder I, der overeenkomst 1890 H. S. 

2. De o.vereenkomst, waarbij op den in 
a rtikel 1 omschreven voet de eigendom van 
den spoorweg wordt verworven, wordt gratis 
geregistreerd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uit,geg. 20 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET, betreffende pensioen
regeling voor de spoorwegambtenaren en 
hunne weduwen en weezen. S. 294. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 357, 
1-20. 

Bijl. irl. 1924/1925, bladz. 2364-2371, 
2373- 2383 , 2386-2394-: 

Bijl. l • Kamer 1924/1925, bladz. 920, 992-
993, 1046- 1019. 

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

dat het wenschelijk is om nieuwe en onderling 
meer gelijkluidende bepalingen vast te stellen 
voor de regeling der pensioenen van het spoor
wegpersoneel en zijne weduwen en weezen ; 

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

EERSTE HOOFDSTUK. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art. 1. 1. E r bestaat een spoorwegpen
sioenfonds, dat rechtspersoonlijkheid bezit. 

2. Waar in deze wet wordt gesproken van 
,,het fonds", wordt het in het eerste lid ge
noemde fonds bedoeld. 

2. Ten laste van het fonds wordt pensioen 
verleend aan spoorwegambtenaren en aan hun 
weduwen en weezen, naar de regelen bij deze 
wet bepaald. 

3. Deze wet verstaat onder spoorwegambte
naar allen, op wie een door Onzen :Minister van 
Waterstaat goed'gekeurd of vastgesteld regle
ment, houdende dienstvoorwaarden voor per
soneel der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en der Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij, van toepassing i s. 

4. Voor de toepassing van de bepalingen 
van het zesde hoofdstuk dezer wet worden 
onder gepensionneerde spoorwegambtenaren 
verstaan : 

a. zij, die reeds voor het tijdstip van . het 
in werking treden van deze wet in het genot 
waren van pensioen ten Jaste van het Pensioen
fonds van het personeel der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen, of van het 

Pensioenfonds voor het personeel der Holland
sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, of van het 
Pensioenfonds ten behoeve van het vaste 
personeel der Nederlandsche Centraal Spoorweg
Maatschappij of van het Pensioenfonds ten 
behoeve van het in Nederland/Duitschland 
anders dan tijdelijk werkzaam zijnde vaste 
personeel der Noord-Brabantsch- Duitsche 
Spoorweg-Maatschappij , mits hun deelgenoot
schap van een dier fondsen is geëindigd met 
aanspraak op dadelijk ingaand pensioen en zij 
voor hun na te laten betrekkingen uitzicht 
hadden op pensioen ten laste van een dier 
fondsen; 

b, met of na het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet ontslagen spoorwegambte
naren, die pensioen ontvangen ten laste van 
het fond s. · 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
VAN HET PENSIOENFONDS. 

5. 1. De toepassing van deze wet, met 
inbegrip van het geldelijk beheer van het fonds , 
berust bij de Directie van de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hol
landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij , bij
gestaan door eene Commissie van Bijstand en 
onder toezicht van Onze Ministers van Water
staat en van Financiën. 

2. Voorzegde Directie (verder aangeduid als 
"de Directie") vertegenwoordigt het fonds in 
en buiten rechte. 

6. 1. De Commissie van Bijstand bestaat 
uit vijf leden, die door Onzen Minister van 
Waterstaat benoemd worden uit de spoorweg
ambtenaren of de gepensionneerde spoorweg
ambtenaren. 

2. De leden der Commissie van Bijstand 
worden benoemd voor den tijd van 6 jaren. 
De aftredenden zijn herbenoembaar. Hij , die 
ter vervulling eener plaats, welke binnen den 
termijn is opengevallen, tot lid wordt benoemd, 
treedt af op het tijdstip, waarop hij, wiens 
plaats hij inneemt, zou hebben moeten aftreden. 

3. Door Onzen Minister van Waterstaat 
worden regelen gesteld, volgens welke de spoor
wegambtenaren aan hem eene aanbeveling 
kunnen doen voor drie leden der Commissie 
van Bijstand. 

7. 1. Onze Minister van Waterstaat wijst 
uit de leden der Commissie van Bijstand een 
voorzitter aan. 

2. De Directie voegt aan de Commissie van 
Bij stand een secretaris toe. 

8. Tot regeling van de werkzaamheden der 
Commissie van Bijstand geeft de Directie, de 
Commissie gehoord, de noodige voorschriften. 

9. 1. De administratie van het fonds ge
schiedt voor rekening van de Maatschappij tot 
Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Hol
landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij. 

2. De belooning van den wiskundigen 
adviseur en van de geneeskundigen, wier 
diensten door het fonds noodig worden geacht, 
komt ten Jaste van het fonds. 

10. H et boekjaar van het fonds loopt van 
1 Januari tot en met 31 December. Voor de 
eerste maal echter loopt het van den dag, 
waarop deze wet in werking treedt, tot 31 De
cember daaraanvolgende. 

11. 1. Om de 5 jaar wordt een weten-
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schappelijke balans van het fonds opgemaakt. 
Bij de wet worden de voorzienin~en getroffen, 
waartoe deze balansen aanleidmg mochten 
geven. 

2. De eerste balans na die, bedoeld bij artikel 
107, wordt opgemaakt naar den toestand op 
31 December van het vijfde jaar na dat, waarin 
deze wet in werking is getreden. 

12. De gelden van het fonds worden, zoolang 
de overeenkomsten, bekrachtigd bij de wet 
van 28 Juli 1921 (Staatsblad n°. 1011 ), van 
kracht blijven, aan de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen of aan de Holland
sche IJzeren Spoorweg-Maatschappij in depo
sito gegeven tegen vergoeding van een rente, 
jaarlijks door Onze Ministers van Water taat 
en van Financiën vast te stellen, of, de Com
missie van Bijstand gehoord, belegd op de wijze 
en volgens bepalingen, door Onze genoemde 
Ministers goedgekeurd. 

DERDE HOOFDSTUK. 
VAN DE WEDDE EN DEN PENSIOENSGRONDSLAG. 

13. 1. Deze wet verstaat onder "wedde" 
de onder welke benaming ook aan een betrek
king vast verbonden inkomsten, waaronder ook 
het genot van vrij wonen en van andere derge
lijke emolumenten. Echter worden inkomsten, 
die uitsluitend strekken tot vergoeding van 
onkosten, aan het vervullen der betrekking 
verbonden, niet geacht "wedde" te zijn. 

2. Inkomsten, die voor een deel strekken 
t ot vergoeding van onkosten, aan het vervullen 
der betrekking verbonden, worden voor dat 
deel geacht geen "wedde" te zijn. 

3. De waarde in geld van het genot van 
vrij wonen wordt, indien in het belang van den . 
dienst eene bepaalde woning ter bewoning is 
aangewezen en daarom minder dan de gewone 
bezoldiging genoten wordt, gesteld op het ver
schil tusschen de werkelijk genoten wordende 
en de gewone bezoldiging. In alle andere 
gevallen wordt die waarde gesteld op 15 ten 
honderd van het bedrag der jaarwedde, of, 
indien de huurwaarde der woning, bepaald 
naar artikel 10 van de Wet op de Personeele 
Belasting, meer bedraagt dan 15 ten honderd 
van het bedrag der jaarwedde, op het bedrag 
dier huurwaarde. 

14. De Directie bepaalt, de Commissie van
Bijstand gehoord, tot welke vaste bedragen in
komsten van wisselend bedrag herleid worden. 

15. 1. Bij of zoo spoedig mogelijk na de 
aanstelling wordt de som bepaald, die den 
spoorwegambtenaar tot pensioensgrondslag zal 
strekken. Die som wordt gesteld op het bedrag 
zijner jaarlijksche wedde, naar boven in guldens 
afgerond. 

2. Bij elke verandering in de wedde wordt 
de pensioensgrondslag opnieuw vastgesteld. 

16. De vaststelling van den pensioensgrond
slag geschiedt door het orgaan, dat den spoor
wegambtenaar aanstelt of verandering brengt 
in zijne wedde. Dit orgaan deelt zijn besluit 
terstond mede aan den belanghebl:lende. 

VIERDE HOOFDSTUK. 
VAN DE l\IIDDELEN TOT DEKKING DER 

PENSIOENEN. 

17. 1. De Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJze-

ren Spoorweg-Maatschappij zijn jaarlijks een 
bijdrage aan het fonds verschuldigd, ten bedrage 
van: 

a. voor het spoorwegambtenarenpensioen: 
10 percent van de gezamenlijke grondslagen op 
1 Augustus der op dat tijdstip in haren d ienst 
zijnde spoorwegambtenaren; 

b. voor het weduwen- en weezenpensioen : 
5½ percent van de gezamenlijke grondslagen 
der spoorwegambtenaren in haren dienst op 
evengenoemden dag. 

2. De verschuldigde bedragen worden telken 
jare vóór 31 December betaald. Over de 
bedragen, waarvan de betaling na dien datum 
plaats heeft, is van dien datum tot den dag 
der betaling een door Onze l\llinisters van 
W aterstaat en -van Financiën op ten hoogste 
vijf ten honderd 's jaars te bepalen rente ver
schuldigd. 

3. De volgens het eerste lid verschuldigde 
bijdragen kunnen, die onder a bedoeld tot ten 
hoogste 3 percent van den pensioensgrondslag, 
die onder b bedoeld tot ten hoogste 5½ percent 
van dien grondslag, beperkt op den voet van 
artikel 47, op de betrokken spoorwegambte
naren worden verhaald. Dit geschiedt niet 
dan krachtens door Onzen Minister van Water
staat genomen besluit. 

18. 1. Voor pensioen wordt, indien de 
betrokkene daartoe binnen drie maanden, nadat 
hij na op wachtgeld gesteld te zijn de hoedanig
heid van spoorwegambtenaar heeft verkregen, 
schriftelijk aan de Directie het verlangen heeft 
te kennen gegeven, op den voet van de volgende 
bepalingen ingekocht de tijd, dien een spoorweg
ambtenaar na het inwerkingtreden van deze 
wet op wachtgeld ten laste van de in artikel 3 
genoemde Maatschappijen heeft doorgebracht. 

2. De als inkoopsom te betalen bijdra$e 
beloopt voor elk jaar van den t ijd, bedoeld m 
het eerste lid, een bedrag overeenkomstig een 
tarief, dat wordt vastgesteld door Onze Minis
ters van Waterstaat en van Financiën. 

3. De bijdrage is verschuldigd door de in het 
eerste lid bedoelde M!Latschappijen. 

4. De verplichting, tot betalen vervalt niet 
door het ontslag of het overlijden van den 
spoorwegambtenaar. · 

5. Van de bijdrage kan ten hoogste de helft 
op den belanghebbende worden verhaald door 
inhouding op diens wedde als spoorwegambte
naar of diens pensioen of wachtgeld als oud 
spoorwegambtenaar. De inhouding geschiedt 
in tien achtereenvolgende jaren, telkenmale 
voor een tiende gedeelte. 

19. 1. Ontslagen, niet gepensionneerde 
spoorwegambtenaren, die zich ingevolge artikel 
44 voor hunne na te laten betrekkingen het 
be4oud van uitzicht op pensioen wenschen te 
verzekeren, dragen hiertoe aan het fonds bij 
een bedrag volgens een tarief, vastgesteld door 
Onze Ministers van Waterstaat en van Finan
ciën. 

2. Voor een spoorwegambtenaar, die is ont
slagen op grond van de opheffing zijner betrek 
king of ·wegens verandering in de inrichtin~ 
van den dienst of van de administratie, waarbiJ 
hij werkzaam was en waardoor zijn werkzaam
heden overbodig zijn geworden, mag de in het 
eerste lid bedoelde bijdrage in het in het eerste 
en tweede lid van artikel 44 bedoelde geval, 
niet hooger worden gesteld dan 5½ percent 
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's jaars van zijnen laatsten pensioen grondslag 
met dien verstande echter, dat, indien de 
pensioensgrondslag een bed rag van f 3000 over 
schrijdt, het jaarlijks bij te dragen bedrag niet 
hooger mag zijn dan 5 ½ percent van f 3000. 

3. Voor een spoorwegambtenaar, als bedoeld 
in het tweede lid , mag in het in het derde lid 
van artikel 44 bedoelde geval de bijdrage niet 
hooger worden gesteld dan 5 ½ percent 's jaars 
van het verschil tusschen zijn laatsten pensioens
grondslag of, bedraagt deze meer dan f 3000, 
tusschen f 3000 en den pensioensgrondslag in 
de betrekking, waarin hij is herplaatst . 

20. 1. De bijdrage, bedoeld in het voor
gaand a rtikel, is in driemaandelijksche termijnen 
verschuldigd ; de eerste termijn moet binnen 
drie maanden na het t ijdstip van ingang van 
h et on tslag aan het fo nds wo rden voldaa n ; d e 
volgende termijnen moeten telkens vóór het 
einde van het kwartaal, waarover de betaling 
strekt, worden gestort . 

2. Spoorwegambtenaren, die zonder recht 
op pensioen worden ontslagen, worden door de 
Directie schriftelijk gewezen op het eerste lid, 
in verband met a rt ikel 44. 

3. Geschiedt de tweede of eene volgende 
betaling van de bijdrage, bedoeld in bet eerste 
lid, niet binnen den daarvoor gestelden tijd, 
dan ontvangt de belanghebbende eene aanschrij
ving van de Directie. H et verschuldigde moet 
alsnog ui terlijk binnen twee weken na de dag
teekening der aanschrijving worden voldaan. 

4. De Directie is bevoegd om, wanneer naar 
haar oordeel bijzondere omstandigheden den 
belanghebbende beletten de eerste of eene vol
gende betaling t ijdig t e doen, op diens schrifte
lijk verzoek uitstel t e verleenen voor ten hoogste 
zes maanden, te rekenen van den dag, waarop 
het ver-wekschrift bij de Directie is ingekomen . 

5. De Directie is voorts bevoegd in bijzon
dere gevallen, op schrifte]jj k verzoek van den 
belanghebbende, te verklaren, dat eene eerste 
of eene volgende betaling, d ie na afloop van 
den in het eerste, respectievelij k aan het slot 
van het derde lid gestelden t ijd of na het in
gevolge het vierde lid bepaalde t ijdstip heeft 
plaats gehad, geacht moet worden op tijd t e 
zijn geschied. 

6. Hij , die de eerste betaling niet binnen den 
in het eerste lid gestelden termijn 'Van drie 
maanden of vóór of op het ingevolge het vierde 
lid bepaalde tijdstip heeft gedaan en die niet 
krachtens verklaring van de Directie geacht 
moet worden op tijd te hebben betaald, heeft 
de in artikel 44 bedoelde bevoegdheid verloren . 

21. W anneer hij , die van de in art ikel 44 
omschreven bevoegdheid kon gebruik maken , 
binnen den in het eerst e lid van het vorige 
artikel gestelden termijn van drie maanden 
overlijd t zonder de daarbedoelde bijdrage· te 
hebben voldaan, wordt hij geacht van de in 
artikel 44 gegeven bevoegdheid te hebben 
,villen gebruik maken. 

22. In het geval, bedoeld in het vorige 
artikel, wordt de in art ikel 19 bedoelde bijdrage 
op het pensioen der weduwe en (of) der weezen 
ingehouden. De inhouding op verschillende 

•pensioenen geschiedt in evenredigheid tot de 
bedragen dier pensioenen. 

23. De spoorwegambtenaar, d ie gebruik 
maakt van de bij artikel 32 of artikel 51 ver
l eende bevoegdheid en de gepensi~nneerde 

spoorwegambtenaar, die ~ebruik maakt van de 
bevoegdheid, verleend bij artikel 99, dragen 
jaarlijks aan het fonds bij volgens regelen, 
vastgesteld door Onze Ministers van Waterstaat 
en van Financiën. 

VIJFDE HOOF DSTUK. 
VAN HE1' PEN SIOEN DER SP OORWEG -

AMBTENAREN . 

24. 1. Behoudens het bepaalde in het 
vijfde lid heeft de spoorwegambt enaar na zijn 
ontslag recht op pensioen, indien hij op het 
t ijdstip van ingang van het ontslag : 

a. den leeft ijd van 65 jaren heeft bereikt 
(ouderdomspensioen) ; 

b. den leeftijd van 55 jaren heeft bereikt, 
en hem niet op eigen verzoek eervol ontslag is 
verleend uit een der door Onzen Minister van 
W aterstaat, de Directie en de Commi ssie van 
Bijstand gehoord, aangewezen betrekkingen, 
t erw:(jl hij een diensttijd van ten minste 10 jaren 
in één of meer dier betrekkingen kan doen 
medetellen (vervroegd ouderdomspensioen) ; 

c. buiten de gevallen, onder d bedoeld, uit 
hoofde van ziekten of gebreken ongeschikt is 
verklaard voor de verdere waarneming van 
zijn betrekking (invaliditeitspensioen) ; 

d. uit hoofde van ziekten of gebreken on
geschikt i s verklaard voor de verdere waar
neming van zijn betrekking, wanneer die ziekten 
of gebreken het rechtstreeksch gevolg zijn van 
de uitoefening van zijn dienst, doch niet aan 
zijn schuld of onvoorzicht i~heid zijn te wijten 
(verhoogd invaliditeitspens10en). 

2. Behoudens het bepaalde in het vijfde lid 
heeft de vrouwelijke spoorwegambtenaar na 

• haar ontslag recht op pensioen , indien zij is 
ontslagen, omdat haar echt.genoot niet meer 
als spoorwegambtenaar in dienst is. 

3. Behoudens )let bepaalde in het vijfde lid 
verkrijgt een spoorwegambtenaar, aan wien 
niet op eigen verzoek eervol ontslag wordt 
verleend, of een spoorwe~ambtenaar, die na 
een dienst t ijd van ten mmste vijftien jaren, 
hetzij op ei~on verzoek, hetzij niet eervol wordt 
ontslagen, mdien hij niet later als spoorweg
ambtenaar wordt herplaat st, recht op pensioen, 
wanneer hij den leeftijd van 65 ja ren heeft 
bereikt of ui t hoofde van ziekten of gebreken 
ongeschikt is geworden voor het vervullen van 
de betrekking, waaruit hij als spoorwegambte
naar werd ontslagen (uitgesteld pensioen). 

4. I s de belanghebbende in het genot van 
een wachtgeld, gelijk aan of hooger dan het 
pensioen, berekend over zijn diensttijd, dan 
verkrijgt hij eerst recht op pensioen, wanneer 
dat genot is geëindigd. 

5. Er bestaat geen recht op een pensioen, 
bedoeld in het eerste lid onder c, wanneer de 
spoorwegambtenaar niet een dienst t ijd van ten 
minste 7 jaar en geen recht op een pensioen, 
bedoeld in het eerste lid onder a, in het tweede 
lid of in het derde lid, indien de spoorweg
ambtenaar niet een dienstt ijd van t en minst e 
10 jaar kan doen meetellen, terwijl in al deze 
gevallen de spoorwegambtenaar bovendien in 
liet geheel ten lninste 5 jaar werkelijk dienst 
moet hebben gedaan ; er bestaat geen recht op 
een pensioen, bedoeld in het eerste lid onder b, 
wanneer de spoorwegambtenaar ni et in het 
geheel ten minste 5 jaar in één of meer der 
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daarbedoelde betrekkingen werkelijk dienst , 
heeft gedaan. 

25. De in het eerste lid van het vorige artikel 
onder b bedoelde betrekkingen zijn de zoodanige, 
die geacht moeten worden in den regel door 
personen van meer gevorderden leeftijd niet of 
slechts ten koste van te groote inspanning naar 
eisch te kunnen worden vervuld. 

26. 1. Het bestaan van ongeschiHheid, 
bedoeld in het eerste lid, letter c en d van 
artikel 24, onderscheidenlijk in het derde lid van 
dat artikel, wordt slechts aangenomen, indien 
uit eene, op een overeenkomstig door de 
Directie, onder goedkeuring van Onzen Minister 
van Waterstaat, te stellen regelen ingesteld 
onderzoek steunende geneeskundige verklaring 
blijkt, dat de spoorwegambtenaar onderschei
denlijk de gewezen spoorwegambtenaar wegens 
ziekte of georeken ongeschikt is voor de verdere 
waarneming van zijn betrekking onderscheiden
lijk ongeschikt is geworden voor het vervullen 
van de betrekking, waaruit hij werd ontslagen . 

2. Het in artikel 24, eerste lid, lett er d, 
bedoelde verband wordt slechts aangenomen, 
indien het bestaan daarvan op door de l)irectie, 
onder goedkeuring van Onzen Minister van 
Waterstaat, te bepalen wijze is vastgesteld. 

27. I. Het pensioen bedraagt voor elk jaar 
in aanmerking komenden dienst 1,75 percent 
van de middelsom der pensioensgrondslagen, 
met dien verstande, dat het invaliditeitspensioen 
niet minder dan 30 percent van die som zal 
bedragen en het pensioen niet 70 percent van 
die som zal overschrijden. 

2. Als middelsom der pensioensgrondslagen 
geldt het jaarlijksche gemiddelde van de geza
menlijke grondslagen der laatste 3 ja.rAn van 
de_n voor pensioen ~eldigen diensttijd, of indien 
het jaarlijksch gemiddelde van de gezamenlijke 
grondslagen der laatste 10 jaren van dien 
diensttijd, of van den geheelen diensttijd grooter 
is, het grootste dier bedragen. Heeft de 
belanghebbende gedurende minder dan 3 jaren 
van dien diensttijd een pensioensgrondslag, of 
hetgeen ingevolge artikel 89 als zoodanig wordt 
aangemerkt, gehad, dan geldt als middelsom 
het jaarlijksch gemiddelde van de gezamenlijke 
grondslagen, of hetgeen ingevolge artiJrnl 89 
als zoodanig -wordt aangemerkt, over dat 
kortere tijdvak. 

28. Het {ensioen overschrijdt niet een 
bedrag van 4000. 

29. 1. Als diensttijd telt zoowel bij de 
. regeling van het pensioen van den spoorweg
ambtenaar als bij de ter beoordeeling van de 
pensioensaanspraken te maken bere1:eningen 
mede de tijd vóór en na het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet als spoorwegambte
naar in den zin dezer wet of op wachtgeld, als 
bedoeld in artikel 18, doorgebracht. 

2. De tijd, met verlof, anders dan wegens 
ziekte of verplichten militairen dienst door
gebracht, wordt alleen dan als diensttijd be
schouwd, als het verlof niet meer dan een jaar 
heeft geduurd. Onderbreking van het verlof 
wordt slechts aangenomen, als gedurende meer 
dan twee maanden achtereen werkelijk dienst 
is gedaan. 

3. Echter wordt de tijd van een langer 
verlof ook als diensttijd medegerekend, wan 
neer dit bij het verleenen van het verlof is be
paald. 

30. Wanneer voor een vroeger niet op 
eigen verzoek eervol ontslagen spoorwegambte
naar het uitzicht op uitgesteld pensioen is ver
vallen, omdat hij later als spoorwegambtenaar 
is herplaatst, bedraagt zijn pensioen niet minder 
dan het uitgesteld pensioen zou bedragen heb
ben, indien herplaatsing niet ware gevolgd . 

31. 1. De spoorwegambtenaar, die ter 
zake van ziekte of gebreken, die het recht
streeksch gevolg zijn van de uitoefening van zijn 
dienst en niet aan zijn schuld of onvoorzichtig
heid zijn te wijten, uit zijn betrekking ontsla.gen 
wordt, ontvangt behalve het in artikel 27 
bepaalde pensioen, eventueel een verhooging. 
De verhooging bedraagt een som, die te zamen 
met het pensioen, dat hem ter zake van het 
ontslag uit die betrekking is verleend, uitmaakt 
70 percent van de middelsom der grondslagen 
in die betrekkin~-

2. Ter bepalmg van de middelsom der 
pen ioensgrondslagen in de in het eerste lid 
bedoelde betrekking vindt het tweede lid van 
artikel 27 overeenkomstige toepassing. 

32. 1. Een spoorwegambtenaar kan zich , 
naar regelen door Onze Ministers van Water
staat en van Financiën te stellen, het recht 
verzekeren op eene verhooging van het pen
sioen, met uitzondering van dat wegens invali
diteit en van dat, bedoeld in artikel 24, tweede 
lid, waarop hij ingevolge de voorgaande arti
kelen recht zal hebben. 

2. De verhooging geschiedt naar regelen , 
door Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën vast te stel\en. Zij bedraagt ten 
hoog te 50 percent van het in het eerste lid 
bedoelde pensioen. 

33. 1. Voor hem, die recht heeft op pen
sioen en op wachtgeld, wordt het pensioen 
t ijdens den duur van het wachtgeld verminderd 
met het bedrag daarvan. 

2. Wanneer een gepensionneerd spoorweg
ambtenaar inkomsten geniet of gaat ~enieten , 
uit of in verband met een betrekking m dienst 
van de in artikel 3 genoemde Maatschappijen, 
t er hand genomen met ingang van of na den 
dag, waarop het ontsla~, ter zake waarvan het 
pensioen is verleend, is ingegaan, wordt, zoodra 
en zoolang het pensioen, vermeerderd met die 
inkomsten, zou overschrijden het bedrag der 
laatstelijk genoten wedde, het pensioen met 
negentig ten honderd van het bedrag dier over
schrijding verminderd. Is of wordt in de 
salarisregeling van de betrekking, waaruit hem 
ontslag i s verleend, wijziging gebracht, dan 
wordt als laatstelijk genoten wedde beschouwd 
de wedde, d ie de betrokkene zou hebben ge
noten, indien de gewijzigde regeling op den 
datum van zijn ontslag reeds had gegolden. 

3. Door de Directie, de Commissie van 
Bijstand gehoord, worden bepalingen vast 
gesteld ter verzekering van de controle op 
inkomsten, als bedoeld in het vorig lid . 

. 4. Een vermindering, bedoeld in het tweede 
1id, wordt niet of niet langer toegepast ten 
aanzien van het pensioen van hem, die den 
65-jarigen leeftijd heeft bereiH. 

34. 1. H et ingevolge deze wet toe te ken
nen pensioen van hem, die tevens een pensioen 
op grond van eene andere regeling geniet ten 
laste van den Staat (niet inbegrepen het pen
sioen, bedoeld in het derde lid van artikel 90 
der Grondwet), ten laste van Nederlandsch-
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Indië, Suriname of Curaçao, of ten laste van 
een door het openbaar gezag ingesteld fonds, 
wordt, indien het totaal zijner pensioenen meer 
zou bedragen dan f 4000 op den voet van het 
bepaalde in het volgende lid beperkt. 

2. Deze beperking geschiedt aldus, dat het 
ingevolge deze wet toe te kennen pensioen wordt 
gesteld op een zoodanig gedeelte van f 4000 als 
evenredig is aan de verhouding, waarin dat 
pensioen, indien het niet beperkt werd, zou 
staan tot het totaal der persioenen, hetwelk 
hem, afgescheiden van eventueele beperkende 
bepalingen, zou toekomen. 

3. Het bepaalde in het eerste en het tweede 
1 id vindt overeenkomstige toepa sin~, indien hij, 
wien ingevolge deze wet een pens10en i s toe
gekeud, al nog een pensioen op grond van 
eene andere regeling, als bedoeld in het eerste 
lid, gaat genieten. 

4. Het bepaalde bij de vorige leden van dit 
artikel is niet van toepassing op hem, die op 
het tijdstip van het in werking treden dezer 
wet reeds een der pensioenen, als in dit artikel 
bedoeld, geniet. 

35. Voor een spoorwegambtenaar, die uit 
hoofde van door een hem overkomen ongeval 
veroorzaakte on~eschiktheid voor het verder 
vervullen van ziJne betrekking recht heeft op 
pensioen ten laste van het fonds en teven ter 
zake va.n hetzelfde ongeval met daarop gevolgde 
ongeschiktheid tot werken, krachtens wettelijke 
bepalingen betreffende ongevallenverzekering, 
op eene rente of uitkeering, overschrijdt het 
gezamenlijk bedrag dier inkomsten het pensioen 
met de in artikel 31 bedoelde verhooging ten 
hoogste met 20 percent van de in het eerste lid 
van dat ,i,rtikel bedoelde middelsom en wordt 
het pensioen met het voor het in acht nemen 
van deze grens vereischte bedrag verminderd. 

36. 1. De verhooging, bedoeld in artikel 31, 
wordt toegekend voor een tijd van ten minste 
één en ten hoogste vijf jaar. Ter bepaling of 
na dien termijn de verhooging moet blijven 
toegekend en tot welk bedrag, doet de Directie 
een nieuw onderzoek instellen naar den toestand 
van den gepensionneerde. Verhindert deze, zij 
het ook alleen door gebrek aan medewerkin<>', 
dat een onderzoek of een voldoend onderzoek 
plaats heeft, dan kan de Directie bepalen, dat 
na afloop van den termijn, waarvoor zij aan
vankelijk werd toegekend, de verhooging zal 
zijn vervallen en het pensioen zal worden 
bepaald op den voet van het tweede lid van 
dit artikel. 

2. .Blijkt bij het nieuwe onderzoek, dat de 
gepen ionneerde door voor hem passenden 
arbeid geheel in zijn levensonderhoud kan voor
zien, dan wordt de hem toegekende verhooging 
ingetrokken met ingang van den dag pa dien, 
waarop de termijn van toekenning eindigde, en 
het pensioen bepaald op den voet van artikel 27. 

3. Blijkt bij het nieuwe onderzoek, dat de 
gepensionneerde door voor hem passenden 
arbeid gedeeltelijk in zijn levensonderhoud kan 
voorzien, dan wordt de hem toegekende ver
hooging verminderd, met ingang van den dag 
na dien, waarop de termijn van toekenning 
eindigde. De vermindering geschiedt dan tot 
¾, ½ of ¼ van het bedrag der verhooging, 
naar mate van den graad der geschiktheid om 
door passenden arbeid in het levensonderhoud 
te voorzien. 

4. Bij een besluit tot vermindering der 
verhooging bepaalt de Directie een termijn, 
waarbinnen intrekking of nieuwe vermindering 
niet zal kunnen plaats vinden. Overigens kan 
de Directie, met inachtneming van het bepaalde 
in de beide laatste volzinnen van het eerste lid 
van dit artikel. het pen ioen steeds herzien, 
in verband met veranderingen in de geschikt
heid van den gepensionneerde om door voor 
hem passenden arbeid in zijn levensonderhoud 
te voorzien, met dien ver·stande echter dat 
herziening niet meer kan plaats grijpen, wanneer 
sinds de eerste toekenning van het pensioen 
7 jaar of langer zijn verloopon. 

37. Ieder pensioen wordt naar boven in 
guldens afgerond. 

38. l. Toekenning van pensioen of ver
hooging van een reeds toegekend pensioen ge
schiedt op schriftelijke aanvrage, door of van
wege den belanghebbende met de voor de 
regeling van het pensioen benoodigde stukken 
aan de Directie gericht. 

2. De Directie is echter bevoegd een pen
sioen, behalve een invaliditeitspensioen of een 
verhoogd invaliditeitspensioen, ambtshalve toe 
te kennen. Het besluit tot toekenning moet 
dan worden genomen binnen een jaar na den 
dag, waarop het recht op pensioen ontstond . 

3. Wanneer de regeling van een pensioen, 
als gevolg van omstandigheden, waaraan hij, 
die het aanvroeg, ~een schuld draagt, wordt 
vertraagd, i s de Directie bevoegd dezen een 
voorschot op zijn pensioen toe te kennen. 

39. 1. De Directie beslist op een verzoek 
om pensioen of verhooging van pensioen. De 
beslissing is met redenen omkleed. 

2. De artikelen der wet, waarop de beslis
sing steunt, worden in de beslissing vermeld. 

ZESDE HOOFDSTUK. 
VAN HET PENSIOEN DER WEDUWEN EN WEEZEN. 

40. Recht op weduwenpensioen heeft: 
a. de weduwe van een spoorwegambtenaar, 

tenzij het huwelijk was gesloten, nadat hij den 
leeftijd van 65 jaar had bereikt ; ' 

b. de weduwe van e-en gepensionneerd 
spoorwegambtenaar, tenzij het huwelijk was 
gesloten, nadat hij was ontslagen of nadat hij 
den leeftijd van 65 jaar had bereikt. 

41. 1. Recht op weezenpensioen hebben : 
a,. de minderjarige wettige of gewettigde 

kinderen van een overleden mannelijk spoorweg
ambtenaar, tenzij zij geboren zijn uit een huwe
lijk, gesloten nadat hun vader den leeftijd van · 
65 jaar had bereikt of tenzij zij na dat tijdstip 
gewettigd zijn ; 

b. de minderjarige wettige of gewettigde 
kinderen van een overleden gepensionneerd 
mannelijk spoorwegambtenaar, tenzij zij ge
boren zijn uit een huwelijk, gesloten nadat hun 
vader was ontslagen of nadat hij den leeftijd 
van 65 jaar had liereikt, of tenzij zij na dat 
tijd tip gewettigd zijn. 

2. Naar regelen, door Onzen Minister van 
Waterstaat vast te stellen, kunnen pleegkin
deren gelijk gesteld worden met de in het eerste 
lid bedoelde wettige of gewettigde kinderen. 

42. 1. Bovendien hebben recht op weezen
pensioen: 

a. de minderjarige wettige of gewettigde 
kinderen van een overleden vrouwelijk spoor
wegambtenaar ; 
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b. de minderjarige wettige of gewettigde 
kinderen van een overleden gepensionneerd 
vrouwelijk spoorwegambtenaar, tenzij zij ge
boren zijn uit een huwelijk, gesloten nadat hun 
moeder was ontslagen of tenzij zij na dat tijd
stip gewettigd zijn. 

2. Naar regelen, door Onzen Minister van 
Waterstaat vast te stellen, kunnen pleegkin
deren gelijk gesteld worden met de in het 
eerste Jid bedoelde wettige of gewettigde 
kinderen. 

43. Recht op tijdelijk pensioen hebben de 
vrouw en de minderjarige wettige of gewettigde 
kinderen van een spoorwegambtenaar, die in 
de uitoefening van zijn dienst is vermist 
geraakt. 

44. 1. Mannelijke spoorwegambtenaren, die 
zonder pensioen uit hunne betrekking worden 
ontslagen, kunnen voor de vrouw, met wie zij 
op het tijdstip van ingang van hun ontslag 
gehuwd zijn, voor de wettige of gewettigde 
minderjarige kinderen, die zij op dat tijdstip 
hebben en voor hunne bij die vrouw te ver
wekken kinderen, zich, totdat zij als spoorweg
ambtenaar of als gepensionneerd spoorweg
ambtenaar opnieuw voor die betrekkingen uit
zicht op pensioen verkrijgen, op den voet van 
artikel 19 het behoud verzekeren van dat 
uitzicht overeenkomstig de bepalingen dezer 
wet. 

2. Gelijke bevoegdheid hebben vrouwelijke 
spoorwegambtenaren, die zonder pensioen uit 
hare betrekking worden ontslagen, ten opzichte, 
zoowel van de wettige of gewettigde minder
jarige kinderen, die zij op het tijdstip van in
gang van haar ontslag hebben, als van de kin
deren, die nog geboren zullen worden uit haar 
huwelijk met den man, met wien zij op dat 
tijdstip gehuwd zijn. 

3. W'anneer een spoorwegambtenaar wordt 
herplaatst, doch het diensvolgens voor de in 
het eerste of tweede lid bedoelde betrekkingen 
opnieuw verkregen uitzicht lager is dan het 
uitzicht, waarvan hij zich ingevolge het eerste 
of tweede lid het behoud heeft verzekerd, kan 
hij zich laatstbedoeld uitzicht op den voet van 
artikel 19 blijven verzekeren. 

45. Geen recht op pensioen hebben de 
weduwe en de weezen van een oud-spoorweg
ambtenaar, ·die gebruik maakte van de in het 
vorig artikel verleende bevoegdheid, doch die 
een termijn van de in het eerste lid van artikel 20 
bedoelde bijdrage niet binnen den aan het slot 
van het derde lid van dat artikel gestelden t ijd, 
of vóór of op het ingevolge het vierde lid van 
dat artikel bepaalde tijdstip heeft voldaan, of 
die niet krachtens verklaring van de Directie 
~eacht moet worden dien termijn tijdig te 
hebben betaald. 

46. 1. Het weduwenpensioen wordt be
rekend over den laatsten pensioensgrondslag 
van den overleden echtgenoot. . 

2. Het weduwenpensioen bedraagt 50 per
cent van de eerste f 2000 en 40 percent van 
het overige bedrag van den pensioensgrondslag, 
bedoeld in het eerste lid. 

3. Het weduwenpensioen zal echter in geen 
geval minder bedragen dan 50 percent van de 
eerste f 2000 en 40 percent van het overige 
bedrag der in artikel 27 bedoelde middelsom. 

4. Het weezenpensioen bedraagt : 
a. 10 percent van de bedragen in het tweede 

en derde lid bedoeld, voor elk kind, welks 
moeder aan het overlijden van den vader 
aanspraak op pensioen ontleent ; 

b. 20 percent van de bedragen in het tweede 
en derde Jid bedoeld voor elk ander kind. 

5. Het weduwenpensioen en het gezamenlijk 
bedrag van een weezenpensioen wordt naar 
boven in guldens afgerond. 

47. Het weduwenpensioen en het weezen
pensio"en worden ten hoogste over een grondslag 
van f 3000 berekend. 

48. Het gezamenlijk bedrag aan weduwen
en weezenpensioen of aan weezenpensioen gaat 
80 percent van het bedrag, waarover deze 
pensioenen zijn berekend, niet te boven. In
dien, in verband met dit voorschrift, de pen
sioenen een vermindering moeten ondergaan, 
geschiedt deze in evenredigheid van hunne 
bedragen. 

49. 1. Indien een kind aan het overlijden 
van elk zijner ouders aanspraak op pensioen 
ontleent, wordt het hoogste der pensioenen 
toegekend. 

2. Wordt op den dag, waarop het hoogste 
pensioen ingaat, het laagste reeds genoten, dan 
wordt dit laagste pensioen ingetrollen. · 

50. Het weezenpensioen wordt ambtshalve 
van 10 op 20 percent van de in het tweede en 
derde lid van artikel 46 bedoelde bedragen 
gebracht, als het weduwenpensioen van de 
moeder is geëindigd, of zoolang dit op grond 
van eenige bepaling dezer wet niet mag worden 
genoten. 

51. 1. Een gehuwd spoorwegambtenaar 
kan zich, naar regelen door Onze Ministers van 
Waterstaat en van Financiën te stellen, voor 
zijne weduwe en weezèn het recht verzekeren 
op een verhooging van het pensioen, waarop 
zij ingevolge de voorgaande artikelen recht 
zullen hebben. 

2. De verhooging_ geschiedt naar regelen, 
door Onze Ministers van Waterstaat en van 
Financiën vast te stellen. Zij bedraagt ten 
hoogste 50 percent van het in het eerste lid 
bedoelde pensioen. 

52. 1. Het weezenpensioen voor de geza
menlijke kinderen, uit één huwelijk gesproten, 
wordt als een éénheid toegekend. 

2. Zijn de kinderen uit verschillende huwe
lijken gesproten, dan wordt het weezenpensioen 
voor de gezamenlijke kinderen uit elk dier 
huwelijken als een afzonderlijke éénheid toe
gekend. 

3. In afwijking van de beide vorige leden 
kan ·bij het besluit tot toekenning of bij een 
later besluit in het belang der rechthebbenden 
een pensioen worden gesplitst. 

53. Wanneer de nagelaten betrekkingen van 
een tengevolge van een ongeval omgekomen 
spoorwegambtenaar, aan diens overlijden recht 
zoowel op pensioen t en laste van het fonds, als, 
krachtens wettelijke bepalingen betreffende 
ongevallen-verzekering, op eene rente ontleenen, 
overschrijdt het gezamenlijk bedrag van het 
totaal aan weduwen- en weezenpensioen of 
aan weezenpensioen en van bedoelde rente niet 
het bedrag van den pensioensgrondslag, waar
over de pensioenen berekend zijn. Indien dit 
maximum zou worden overschreden, worden 
de pensioenen evenredig verminderd. 

54. Het tijdelijk pensioen voor de vrouw en 
de kinderen van een spoorwegambtenaar, die 
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in de uitoefening van zijn dienst vermist is 
geraakt, is gelijk aan het pen ioen, dat de 
belanghebbenden zouden hebben ontvangen, 
wanneer de echtgenoot of vader bij de dienst
verrichting wa re overleden. 

55. Toekenning van pensioen of verhooging 
van een reeds toegekend pensioen geschiedt op 
schriftelijke aanvrage, door of vanwege den 
belanghebbende of de belanghebbenden met de 
voor de regeling van het pensioen benoodigde 
stukken aan de Directie gericht. 

56. 1. De Directie bes] i st op een verzoek 
om pensioen of verhooging van pensioen. De 
beslissing is met redenen omk!Ped. 

2. De artikelen der wet, waarop de beslis 
sing steunt, worden in de beslissing vermeld . 

ZEVENDE HOOFD TUK. 
VAN INGANG E N EINDE DER P E N SIOEN EN. 

57. 1. Behoudens afwijkende be lingen 
gaat het spoorwega mbtenaar pensioen in met 
den dag, waarop het rech t op pensioen is ont
staan en het weduwen- en weezenpensi en met 
den dag, vol~ende op dien van het o,er!ij en van 
hem, aan wien het werd ontleend. 

2. Wordt het pensioen toegekend o grond 
van een aanvraag, gedaan meer dan tw e jaren 
ua den dag, waarop het volgens het v ige lid 
zou ingaan, dan gaat het echter eerst in met 
den dag, waarop de aanvrage bij de Di ectie is 
ingekomen. 

58. 1. Het pensioen, op grond va de in 
het derde lid van a rtikel 24 bedoelde ong schikt
heid toegekend aan een oud-spoorwe ambte
naar, gaat in met den dag, waarop de a nvrage 
bij de Directie is ingekomen. 

2. Mede geldt dit van een k racht ns het 
derde lid van artikel 71 opnieuw , erleend 
pens ioen. 

59. 1. Een aanvankelijk geweige d pen 
s ioen of een verhooging van pensioe gaat, 
behalve in het geval, bedoeld in het tweede 
lid, eerst in met den dag, waarop de a nvra~e, 
die leidde tot toekenning van het aanv nkehjk 
geweigerde pensioen of tot verhooging an het 
pensioen, bij de Directie is ingekomen. 

2. Ligt aan de aanvankelijke weig ring of 
toekenning van een te laag pensioen t e grond
slag eene dwaling ten aanzien van d I feiten, 
die niet of niet mtsluitend aan een ve uim of 
aan eene verkeerde opgave van den belang
hebbende t e wijten is, dan gaat, indi de in 
het eerste lid bedoelde aanvrage b. en een 
jaar na de dagteekening der aanvanke ijke be
schikking bij de Directie i s ingeko en, het 
pensioen of het hooger pensioen in et den 
dag, waarop het recht daarop verkre~- werd. 

60. 1. H et pensioen eindigt met n t einde 
van het kwartaal, in den loop waar . an het 
overlijden heeft plaats gehad, het weezen
pensioen tevens met het einde van het kwartaal, 
in den loop waarvan de rechthebbende meerder
jarig i s geworden. 

2. Een vervallen verklaa rd of ingetrokken 
pensioen eindigt met het einde van het kwartaal, 
in den loop WtLarvan het besluit tot vervallen
verkla ring of intrekking is genomen. 

61. 1. Het weduwenpensioen eindigt voorts 
bij een volgend huwelijk der weduwe, en wel 
met het einde van het kwartaal, in den loop 
waa rvan het huwelijk heeft plaats gehad. 

2. Wordt dat huwelijk, anders dan door op-

volgend huwelijk met rechterlijk verlof, ont
bonden, dan wordt aan de vrouw op haar schrif
t elij ke aanvrage haar oude pensioen weder toe
gekend. Zou haar echter t er zake van het 
Iatere huwelijk eveneens pensioen toekomen, 
dan wordt slechts het hoogste van die beide 
bedragen toegekend . Het pensioen gaat in 
met den dag, volgende op dien van de ontbin
ding van het huwelijk, Iuits aan de Directie 
desverlangd van die ontbinding het schriftelijk 
bewijs wordt overlegd. 

62. Een tijdelijk pensioen, verleend op grond 
van artikel 43, houdt, wanneer de veriuiste in 
leven blijkt t e zijn, met een door de Directie 
t e bepalen datum op. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 
BIJZONDERE BEPALINGEN AAN ALLE PENSIOENEN 

63. 1. 
voldaan. 

GEME EN. 

De pensioenen .worden maandelijks 

2. De uitbetaling van een pensioen geschiedt 
op de wijze, door de Directie, de Commissie 
van Bijstand gehoord, bepaald. 

64. 1. De pensioenen zijn onvervreemdbaar. 
De gepensionneerde kan over zijn pensioen op 
geenerlei wijze beschikken, ook niet door ver
panding of beleening. Indien hij last geeft het 
pensioen voor hem te ontvangen, kan hij die 
lastgeving te allen t ijde herroepen. Alle hier
mede in strijd zijnde overeenkomsten zijn nietig. 

2. Deze bepalingen worden afgedrukt op 
het pensioenbewijs. 

3. Indien een gepensionneerde in een ge
sticht of in een instelling van weldadigheid, 
door het openbaar gezag erkend, is opgenomen 
of, op welke wijze ook, door zoodanige instelling 
of door een burgerlijke gemeente wordt ver
pleegd, wordt, voor den duur van het onder
houd of de verpleging, zijn pensioen uitbetaald 
aan het bestuur van dat gesticht, die instelling 
of die gemeente, dat zich in het bezit stelt van 
het pensioenbewij s. 

4. Overtreft het bedrag van het pensioen 
dat der onderhouds- of verplegingskosten, dan 
wordt het verschil door het bestuur der betrok
ken inrichting of gemeente aan of ten behoeve 
van den gepensionneerde uitgekeerd. 

65. 1. Onverminderd het in het vorige 
artikel bepaalde, is pensioen tot een bedrag van 
f 800 per jaar niet vatbaar voor beslag. Overi
gens is het vatbaar voor beslag : 

wat de tweede f 800 per jaar of deel van dat 
bedrag betreft , tot 11. da.arvan ; 

wat de derde f 800 per jaar of deel van dat 
bedrag bet reft, tot 3/ 8 daarvan ; 

wat de vierde f 800 per jaar of deel van dat 
bedrag betreft , tot ½ daarvan ; 

t erwijl beslag op het meerdere onbeperkt is 
toegelaten. 

2. Op het beslag zijn van toepassing de 
bepalingei1 van het Wetboek van Burgerlijke 
R echtsvordering. 

66. De beperkingen, t en aanzien van beslag 
in het vorige artikel neergelegd , gelden niet: 

a. t en aanzien van beslag tot verhaal van 
onderhoud, waarop de beslaglegger volgens de 
wet aanspraak heeft ; 

b. t en aanzien van beslag tot verhaal van 
belastingschuld, voor zoover bij een wet of 
verordening eene andere regeling is getroffen ; 

c. t en aanzien van het beslag tot verhaal 
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van eene schuldvordering van de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en (of) 
de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, 
ter zake van schade, in verband met de uit 
oefening van den dienst opzettelijk veroorzaakt. 

67. Ingeval van faillissement wordt het 
pensioen, voor zoo ver het vatbaar is voor beslag, 
uitgekeerd aan den curator. 

68. 1. Pensioen krachtens deze wet wordt 
niet aan den gepensionneerde, doch aan den 
Staat uitbetaald, ·zoolang de gepensionneerde, 
die veroordeeld is tot een vrijheidsstraf van 
drie maanden, tot plaatsing in een Rijkswerk
inrichting, of tot eenige zwaardere straf, zijn 
straf ondergaat of zich door de vlucht aan de 
tenuitvoerlegging van het vonnis tracht t e 
ont,trekken. 

2. Wij behouden Ons echter voor, het pen
sioensbedrag over dien tijd te doen uitbetalen 
aan of ten behoeve van de echtgenoot of de 
bloedverwanten in de rechte lijn van den ver
oordeelde. 

3. Wij behouden Ons tevens voor om, voor 
zoover van de bevoegdheid in het vorige lid 
bedoeld, geen gebruik is gemaakt, den gepen
sionneerde na zijn ontslag uit de gevangenis of 
andere inrichting in het genot te stellen van 
een uitkeering, die bij een straftijd van minder 
dan een jaar de helft van het pensioensbedrag 
over dien straftijd en bij een straftijd van Jan
geren duur de helft van het jaarlijksche pensioen 
niet te boven gaat. 

69. Zoolang een gepensionneerde wees ver
blijft in een Rijksopvoedin&sgesti~ht of in eEJn 
tuchtschool geschiedt de rutbetalmg van ZJJn 
pensioen aan den Staat, tenzij derden de kosten 
van dat verblijf vergoeden. 

70. De termijnen van een pensioen, die niet 
binnen twee jaren na den eersten dag, waarop 
zij kunnen worden geïnd, zijn ingevorderd, 
worden niet meer uitbetaald. 

71. 1. Een pensioen wordt door de Directie 
vervallen verklaard : 

a. als gedurende 5 achtereenvolgende jaren 
na den eersten dag, waarop het kan worden 
geïnd, iedere invordering i s achterwege gebleven; 

b. als de gepensionneerde het eerste lid 
van artikel 64 heeft overtreden en na naar 
aanleiding daarvan door de Directie te zijn 
gewaarschuwd, den met die verbodsbepaling 
in strijd zijnd en toestand niet binnen 6 maanden 
na de dagteekening der waarschuwing doet 
ophouden. 

2. De betaling van een pensioen, ten aan
zien waarvan het eerste lid van artikel 64 is 
overtreden, wordt van de dagteekening van de 
evengenoemde waarschuwing tot het tijdstip, 
waarop aan die waarschuwing gevolg is gegeven, 
geschorst. Het pensioensbedrag, dat dienten
gevolge wordt ingehouden, wordt, wanneer het 
pensioen op grond van overtreding van het 
eerste lid van artikel 64 komt te vervallen, 
niet uitbetaald. 

3. In bijzondere gevallen kan een op grond 
van dit artikel vervallen pensioen door de 
Directie opnieuw worden toegekend. 

NEGENDE HOOFDSTUK. 
VAN HET INDIENEN VAN EEN BEZWAARSCHRIFT 

EN VAN BEROEP. 

72. 1. 
te zijnen 

Hij, die bezwaar heeft tegen eene 
aanzien genomen beslissing van de 

Directie, welke van belang kan zijn voor het 
recht op en het bedrag van het pensioen, en 
de betaalbaarheid van pensioen, kan binnen 
een maand na den datum van verzending van 
die beslissing bij de Directie een bezwaarschrift 
indienen. 

2. Hij , die het bezwaarschrift indient na den 
daarvoor bepaalden termijn, wordt niet op 
grond daarvan niet -ontvankelijk verklaard, 
indien hij ten genoegen van de Directie aan
toont, het bezwaarschrift t e hebben ingediend 
binnen een maand na den dag, ,vaarop hij van 
de aangevochten beslissing redelijkerwijs heeft 
kunnen kennis dragen. 

3. De Directie beslist na de Commissie van 
Bijstand te hebben gehoord. De beslissing 
wordt genomen binnen zes maanden na den 
datum, waarop het bezwaarschrift bij de Direc
tie is ingekomen, en is met redenen omkleed. 
Afschrift wordt door de Directie aan den recla
mant gezonden bij aangeteekenden brief. 

4. Beslist de Cent ale Raad van Beroep, in 
afwijkin~ van de Directie, dat het bezwaar
schrift tijdig is ingediend, dan stelt de Centrale 
Raad van Beroep de stukken in handen van 
de Directie, ten einde op het bezwaarschrift 
alsnog eene beslissing te geven. 

73. 1. Tegen beslissingen omtrent pen
sioensgrondslagen, ingevolge artikel 16 door de 
daarbedoelde organen genomen, kan een be
zwaarschrift worden ingediend bij de Directie, 
alsof zij door de Directie genomen waren. 

2. De Directie kan ambtshalve een pen
sioensgrondslag vaststellen, wijzigen of intrek
ken. 

74. 1. Hij, die bezwaar heeft tegen de 
beslissing op een bezwaarschrift, als in de beide 
vorige artikelen bedoeld, kan binnen een maand, 
nadat het afschrift ingevolge artikel 72, derde 
Jid, ter post is bezorgd, in beroep komen bij 
den Centralen Raad van Beroep, bedoeld in 
artikel 1 der Beroepswet. 

2. Het tweede lid van artikel 72 i s van 
overeenkomstige toepassing. 

3. De Directie kan een persoon aanwijzen, 
die namens haar in het proces kan optreden. 
Die aanwijzing kan algemeen zijn of voor bij
zondere gevallen geschieden. 

75. 1. Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking ten aanzien van de beslis
sing, waartegen in beroep is gekomen. 

2. Worden de bezwaren geheel of gedeelte
lijk gegrond verklaard, dan treedt de beslissing, 
in beroep gegeven, in de plaats van die, waar
t egen beroep wordt ingesteld. 

3. Wordt in beroep het recht op pensioen 
ontzegd of een lager pensioen toegekend, dan 
wordt het reeds betaalde of te veel betaalde 
niet teruggevorderd. 

76. De bepa!in~en van de Beroepswet om
trent de behandelmg van het geding, en de 
bepalingen van de ter uitvoering dier wet 
genomen besluiten vinden overeenkomstige 
toepassing, behoudens de afwijkingen en aan
vullingen, bij algemeenen maatregel van bestuur 
vast te stellen. 

77. 1. Van hem, die bij de Directie een 
bezwaarschrift indient of bij den Centralen 
Raad van Beroep beroep instelt, wordt onder
scheidenlijk ten behoeve van het fonds en het 
Rijk een recht geheven van onderscheidenlijk 
f 5 en f 10. 

2. Onvermogenden zijn van het betalen 
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van zoodanig recht vrijgesteld. De Directie 
of de voorzitter van den Centralen Raad van 
Beroep beslist over het geldelijk onvermogen 
van den"klager. . 

3. Hu, die het verschuldigde recht niet 
voldoet, is in het indienen van het bezwaar
schrift of in het beroep niet ontvankelijk. 

4. Het betaalde recht van f 5 wordt aan 
hem, wiens bezwaren, hetzij door de Directie, 
hetzij, in beroep, door den Centralen Raad van 
Beroep geheel of gedeeltelijk gegrond worden 
verklaard, wederom vergoed. K etzelfde heeft 
plaats ten opzichte van het betaalde recht van 
f 10, indien klager door den Cent ralen Raad 
van Beroep geheel of gedeeltelijk in het gelijk 
wordt gesteld. 

TIENDE HOOFDSTUK. 
VAN HERZIENING VAN GEN OMEN BE SLISSINGEN. 

78. 1. Een beslissing van de Directie kan 
door haar in het nadeel van den bij die beslissing 
betrokkene alleen worden herzien op ~rond 
van gebleken onjuistheid van aan de beslissing 
ten grondslag gelegde feiten. 

2. Uitspraken van den Centralen Raad van 
Beroep kunnen in het nadeel van den bet roklrnne 
alleen worden herzien in de gevallen en volgens 
de regelen van de artikelen 127- 132 der 
Beroepswet. 

79. De Directie is bevoegd, op daartoe door 
of vanwege den belanghebbende gedane aan
vrage een door haar of door den Centralen 
Raad van Beroep gegeven beslissing in het 
voordeel van den bij de beslissing betrokkene 
te herzien. 

80. Reeds uitbetaalde pensioensbedragen 
worden niet op grond van een herziening, als 
bedoeld in artikel 78, teruggevorderd, t enzij 
in d.e herzieningsbeslissing is uitgesproken, dat 
de gebleken onJ uistheid van aan de beslissing 
ten grondslag gelegde feiten was te wijten aan 
het opzet van den betrokkene zelven. 

ELFDE HOOFDSTUK. 
BEPALINGEN VAN VERSCHILLENDEN AARD. 

81 . 1. Den spoorwegambtenaren, die in
gevolge Boek IV der Reichsversicherungs
ordnung van 19 Juli 1911 of de daa_rvoor in 
de plaats tredende wettelijke regeling in 
Duitschland verzekeringsplichtig zijn, wordt 
hetgeen zij kracht ens die wet moeten opbrengen, 
ten laste van het fond s terugbetaald. 

2. Het pensioen van hem of haar, die 
krachtens voormelde wet aanspraak heeft op 
rente, wordt met het bedrag dier rente ver
minderd. 

3. Het bepaalde bij het tweede lid geldt 
niet ten aanzien van den gewezen spoorweg
ambtenaar, aan wien pensioen ingevolge arti
kel 24, derde l id, wordt toegekend, en diens 
nagelaten betrekkin<Yen. Op het aan dien 
gewezen spoorwegambt enaar of zijne nagelaten 
betrekkingen uit te betalen pensioen zal worden 
ingehouden zooveel als noodig i s om aan het 
fonds terug te betalen hetgeen ten laste van 
het fond s werd betaald wegens door hem ver
schuldigde bijdragen volgens voormelde wet, 
met de renten daarvan berekend t egen 4 ten 
honderd (4 percent) 's jaars interest op interest. 

82. Ingeval het fonds, ingevolge artikel 41, 

zesde lid, der Invaliditeitswet, ten behoeve 
van een gewezen spo,.rwegambtenaar eene 
betaling heeft gedaan, als bedoeld in het derde 
lid van genoemd wetsartikel, zal wegens die 
betaling het pensioen, waarop de spoorweg
ambtenaar voor zich en zijne nagelaten betrek
kingen krachtens artikel 24, derde lid, en de 
artikelen 40. 41 en 42 aanspraak heeft, worden 
verminderd op den voet door de Directie, den 
adviseur gehoord, onder goedkeuring van Onzen 
Minister van Waterstaat t e bepalen. 

TWAALFDE HOOFDSTUK. 

OVERGA N GS- E N SLOTBEPALINGEN. 

83. 1. Voor hen, die bij het in werking 
t reden van deze wet spoorwegambtenaar zijn, 
t elt, zoowel bij de regeling van het pensioen 
als bij de ter beoordeeling van de pensioen~
aanspraken te maken berekeningen, mede de 
vóór het inwerkingtreden van deze wet ver
streken t ijd , welke volgens de voorafgaande 
bepalingen dezer wet niet , doch volgens net op 
voorzegd tijdstip van kracht zijnde reglement 
va.n datgene der in art ikel 4 bedoeldé fondsen, 
waarvan zij laatstelijk deelgenoot waren, wel in 
aanmerking zou zijn genomen, zoomede de tijd, 
zonder onderbreking in lossen dienst bij de 
Maatschappij t ot Exploitatie van Staatsspoor
wegen, de Neder!andsche Centraal Spoorweg
Maatschappij of de Noord-Brabantsch-Duitsche 
Spoorweg-Maatschappij doorgebracht, Inits deze 
tijd zonder onderbreking aansluit aan eerst
bedoelden tijd of aan den in artikel 29 bedoelden 
diensttijd, of daarvan alleen door verplichten 
militairen diensttijd i s gescheiden. Indien 
tusschen de opneming in vasten dienst en den 
aanvang van het deelgenootschap van een der 
bovenbedoelde fond ~en minder dan vier maan
den zijn vP-rloopen, wordt dat deelgenootscha• 
geacht te zijn aangevangen bij de opneming in 
vast en dienst. 

2. Zij, die volgens het bij het in werking 
treden van deze wet van kracht zijnde reglement 
van datgene der in artikel 4 bedoelde fondsen, 
waarvan zij laat stelijk deelgenoot waren, na. 
hun ontslag recht op pensioen zouden hebben 
gehad, indien zij op het tijdstip van ingang van 
het ontslag den leeftijd van 60 jaren hebben 
bereikt, behouden dat recht. 

84. Indien in eenig geval het krachtens het 
eerste lid van art ikel 27 berekende percentage 
minder zou bedragen dan twee percent, ver
menigvuldigd met het aantal jaren dienst vóór 
1 Juli 1925, die de betrokkene kan doen mede
t ellen, word t, behoudens het maximum van 
70 percent, het pensioen naar dat hoogere 
percentage berekend. 

85. Voor spoorwegambtenaren in dienst of 
op wachtgeld op 1 Juli 1925 en die op dien 
datum den leeftijd van 55 jaren hebben bereikt, 
blijft t en aanzien van een recht op pensioen, 
als bedoeld in het eerste lid onder a en in het 
tweede en derde lid van artikel 24, de in het 
vijfde lid van dat art ikel gestelde eisch van 
een diensttijd van ten minste 10 jaren buiten.. 
toepassing, indien zij een diensttijd van ten 
minste 7 jaren vóór 1 Juli 1925 kunnen doen 
medetellen ; dit pensioen bedraagt voorts, 
behoudens het in artikel 102 bedoelde geval, 
niet minder dan 30 percent van de middelsom 
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der pensioensgrondslagen, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 27. 

86. Voor spoorwegambtenaren in dienst op 
1 Juli 1925, die op dien datum den leeftijd van 
50 jaren hebben bereikt, geldt het bepaalde in 
artikel 24, eerste lid, onder b, ook wanneer hun 
op den overigens daarin bepaalden voet op 
eigen verzoek ontslag is verleend. 

87. 1. Zij , die bij het in werking treden 
van deze wet spoorwegambtenaar zijn, alsmede 
zij, wier deelgenootschap van een der in artikel 4 
genoemde fondsen met of na 1 Juli 1922 i s 
geëindiod met aanspraak op pensioen, zijn 
bevoegd voor pensioen in te koopen d en t ijd, 
in dienst van een Nederlandsche Spoor- of 
Tramweg-Maatschappij doorgebracht en vol
gens de bepalingen van deze wet niet voor 
pensioen medetellende, mits de in te koopen · 
t ijd zond.er onderbreking aansluit aan den tijd 
volgens de bepalingen van deze wet wel voor 
pensioen medetellende. 

2. Hij, die van de in het vorige lid gegeven 
bevoegdheid gebruik wenscht te maken, moet 
binnen zes maanden na het in werking treden 
van deze wet zijn verlangen daartoe aan de 
Directie kenbaar maken onder overlegging van 
de noodige stukken, waaruit de duur van den 
elders doorgebrachten diensttijd blijkt, en van 
de verklaring, dat hij zich verbindt de inkoop
som te betalen . 

3. De Directie bepaalt de inkoopsom naar 
een tarief, vastgesteld door Onze Ministers van 
Waterstaat. en van Financiën. 

4. De betaling van de inkoopsom geschiedt 
in eens op 31 D, cember van het jaar, waarin 
de inkoop plaats heeft of , met rente volgens 
het t arief, in vijftien zooveel mogelijk gelijke 
jaarlijksche termijnen, waarvan de eerste op 
dien datum vervalt. 

5. De verplichting tot betalen vervalt niet 
door het ontslag of het overlijden van den 
spoorwegambtenaar. 

88. Voor wat betreft de rechten op en de 
verplichtingen jegens de in artikel 4 genoemde 
fondsen van hen, die bij het in werking treden 
van deze wet geen spoorwegambtenaar meer 
zijn, en van hunne nagelaten betrekkingen, 
treedt het fonds in de plaats van elk dier 
fondsen. Die rechten en verplichtingen blijven 
bepaald door de voorschriften ter zake vóór 
het in werking treden van deze wet geldende 
bij het fonds, waarvan eerstbedoeld~n laatstelijk 
deelgenoot waren, tenzij het tegendeel in deze 
wet uitdrukkelijk is aangegeven. 

89. Indien bij de berekening van de middel
som d er pensioensgrondslagen van een spoor
wegambtenaar tijdvakken in aanmerking ko
men, welke reeds vóór het in werking treden 
van deze wet zijn verstreken, dan worden als 
zijne pensioensgrondslagen over die tijdvakken 
aangemerkt de bedragen der jaarlijksche bezol
diging in den zin der destijds voor hem geldende 
pensioenregeling, waarnaar over die tijdvakken 
door of voor hem werd bijgedragen aan het 
fonds, waarvan hij laatstelijk deelgenoot was. 

90. Voor de bepaling van den pensioens
grondslag van een spoorwegambtenaar, die bij 
het in werking treden van deze wet in het genot 
is eener jaarlijksche uitkeering uit een der in 
artikel 4 genoemde fondsen, wordt die · uit 
keering geacht "wedde" te zijn. 

91. 1. Voor de bepaling van den pensioens-

grondslag van machinisten en ondermachinisten 
van den Dienst ·van Tractie, die reeds vóór 
1 Januari 1909 bij de Maatschappij tot Exploi
tatie van Staatsspoorwegen, vóór 1 J anuari 1921 
bij de "H olla!1!1sche IJzeren Spoo_rweg-Maat
schapp1J of voor ·1 Januari 1913 b1J de Ned er
landsche Centraal Spoorweg-Maatschappij in 
het genot van premiën waren, worden die pre
miën tot het ingevolge artikel 14 bepaalde vaste 
bedrag slechts da n in rekening gebracht, indien 
belanghe bbende het verlangen om die inkomsten 
tot een vast bedrag voor de berekening van 
zijn pensioen t e doen medetel]en schriftelijk 
heeft te kennen gegeven en wel vóór 1 J anuari 
1912 aan d e Commissie van Beheer van het 
P ensioenfonds van het personeel der Maatschap
pij tot Exploitatie fan Staatsspoorwegen en op 
of na dien datum aan de Directie der betrokken 
Spoorweg-1\faatschappij(en) en nadat hij ineens 
eene extra storting in het fonds overeenkomstig 
het volgende lid betaald heeft. · 

2. Gestort wordt het bedrag, dat zoowel 
wegens door!oopende en afloopende korting als 
wegens bijdrage d er betrokken Spoorweg-Maat
schappij(en) door het Pensioenfonds, waartoe 
belanghebbende bij het in werking t reden van 
deze wet behoorde, onderscheidenlijk door het 
fonds, sinds den in het volgende lid aangegeven 
datum tot den dag der storting meer zou zijn 
ontvangen, indien de bij het in werking treden 
van deze wet geldende bepalingen omtrent 
verhooging, wegens het genot van premiën, d er 
voor de pensioensberekening in aanmerking 
komende bezoldiging sinds den in het volgende 
lid aan~egeven datum op belanghebbende van 
toepassmg geweest ware, onder bijberekening 
van 4 ten honderd (4 percent) 's jaars rente 
op rente. 

3. De in het tweede lid bedoelde datum is: 
a. 1 Januari 1909 voor hen, die bij het in 

werking treden van deze wet deelgenoot waren 
van het Pensioenfonds van het personeel der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen; 

b. 1 Januari 1909 of de datum van ingang 
der benoeming tot ondermachinist (leerling
machinist l • klasse), indien die benoeming na 
1 J anuari 1909 plaats had, voor hen, die biJ het 
in werkirig t reden van deze wet deelgenoot 
waren van b et Pensioenfonds voor het personeel 
der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschap
pij; 

c. 1 J anua ri 1913 voor hen, die bij het in 
werking treden van deze wet deelgenoot waren 
van het P ensioenfonds ten behoeve van het 
vaste personeel der Nederlandsche Centraal 
Spoorweg-Maatschappij. 

92. 1. Indien een spoorwegambtenaar vóór 
zijn opneming in het fond s, waartoe hij laat ste
lijk vóór het in werking treden van deze wet 
behoorde, deelgenoot i s geweest van een of 
meer der andere in artikel 4 genoemde fond sen, 
zal de tijd, gedurende welken hij deelgenoot 
van dat fonds was, bij de toe;iassing dezer wet 
mede worden in rekening gebracht, zonder dat 
dientengevolge eenig tijdvak meer dan éénmaal 
in aanmerking wordt genomen. 

2. Indien een spoorwegambtenaar, als be 
doeld in het eerst e lid, aan het deelgenootschap 
van een of meer der andere in artikel 4 genoemde 
fondsen dan dat, waartoe hij laatstelijk vóór 
het in werking treden dezer wet behoorde, voor 
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zich of voor zijne nagelaten betrekkingen aan
spraken op pensioen of rente ontleent, komt 
het bedrag van dat pensioen of die rente in 
mindering van het pensioen, dat krachtens 
deze wet is toe te kennen. 

93. W'anneor voor spoorwegambtenaren, die 
tot het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet deelgenoot waren van een der in 
artikel 4 genoemde fondsen, het volgens deze 
wet toe te kennen pensioen lager is dan het 
bedrag, dat zij volgens do pensioenregeling, die 
op dat tijdstip voor hen geldt, aan pensioen 
zouden hebben ontvangen, wordt hun dat 
hoogere pensioensbedrag toegekend. 

94. 1. Wanneer het bedrag van het pen
sioen, ingevolge deze wet,toekomende aan de 
wedu·we van een spoorwegan1btenaar of gepen
sionneerd of op wachtgeld gesteld spoorweg
a mbtenaar, lager i s dan het bedrag van het 
pensioen, dat aan die weduwe volgens het op 
het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet geldende reglement voor het fonds, 
·waarvan haar echtgenoot deelgenoot ·was~ zou 
zijn toegekend, en geen kinderen van d ie we
duwe aanspraak hebben op pensioen, wordt 
aan die weduwe het hoogere bedrag als pensioen 
toegekend. 

2. Wanneer het gezamenlijk bedrag van de 
pensioenen, ingevolge deze wet toekomende aan 
de weduwen en weezen van een spoorweg
ambtenaar of gepensionneerd of op wachtgeld 
gesteld spoorwegambtenaar, lager i s dan het 
bedrag van het pensioen, dat aan diens nage
laten betrekkingen tezamen volgens het in het 
eerste lid bedoelde reglement zou zijn toege
kend, worden ten aanzien van die nagelaten 
betrekkingen alsnog de bepalingen van dat 
reglement toegepast. 

3. Wanneer het bedrag van het pensioen 
(het gezamenlijk bedrag van de pensioenen), 
ingevolge deze wet toekomende aan het kind 
(de kinderen) van een spoorwegambtenaar of 
een gepensionneerd of op wachtgeld gesteld 
spoorwegambtenaar, lager is dan het bedrag 
van het pensioen (het gezamenlijk bedrag van 
de pensioenen), waarop dat kind (die kinderen) 
ingevolge het op het tijdstip van in werking 
treden van deze wet geldende reglement voor 
het fonds, waarvan de vader deelgenoot was, 
aanspraak zou(den) hebben gehad, en de 
weduwe van den vader als zoodanig geen of 
n iet langer aanspraak op pensioen heeft, wor
den ten aanzien van dat kind (die kinderen) . 
alsnog de bepalingen van dat reglement toe
'gepast, tenzij dat kind (die kinderen) den 
wensch te kennen geeft (geven) volgens deze 
wet te worden gepensionneerd. 

95. Voor spoorwegambtenaren, die met in
gang van een datum tusschen 17 November 1921 
en 1 April 1922 zijn gepensionneerd, geldt als 
middelsom der pensioensgrondslagen het jaar
lijksche gemiddelde van de gezamenlijke 
pensioensgrondslagen na 1 April 1919. 

96. 1. Het pensioen, dat op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet ten 
laste van een der in artikel 4 genoemde fondsen 
wordt genoten door : 

a. hem, wiens deelgenootschap van een dier 
fondsen met of na 1 April 1919 is geëindigd 
met aanspraak op dadelijk ingaand pensioen, 
of, indien de betrokkene werd ontslagen onder 
toekenning van wachtgeld of van eene uit-

keering volgens punt 21 van dienstorder 
n°. 934 Nederlandsche spoorwegen d.d. 28 l\faart 
1922, met aanspraak op later ingaand pensioen ; 

b. de met of na 1 April 1919 gepension
neerde weduwe en (of) weezen van hem, wiens 
deelgenootschap van een dier fondsen is geëin
digd met aanspraak op dadelijk ingaand pen
sioen, of, indien de betrokkene werd ontslagen 
onder toekenning van wachtgeld of van eene 
uitkeering volgens punt 21 van dienstorder 
n°. 934 Nederlandsche spoorwegen d.d. 28 Maart 
1922, met aanspraak op later ingaand pensioen; 

c. de weduwe en (of) weezen van hem, 
wiens deelgenootschap van een dier fondsen 
met of na 1 April 1919 is geëindigd door over
lijden; 

wordt, indien dit pensioen - onderscheiden
lijk het gezamenlijk bedrag van het weduwen
en weezenpensioen, indien dit gelijktijdig ge
noten wordt - met de uitkeering ingevolge 
dienstorder n°. 14 Nederlandsche spoorwegen 
d.d. 19 Mei 1919 of andere uitkeeringen ten 
laste der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en (of) der Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij, en de uitkee
ring volgens de Regeling, bedoeld bij artikel 3 
der overeenkomst tusschen den Staat en de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen d.d. 12 September 1914, waarvan het 
ontwerp was gevoegd bij de wet van 13 Juli 1914 
(Staatsblad n°. 321), lager is dan het bedrag, 
onderscheidenlijk het gezamenJijk bedrag, dat 
zij op het tijdstip V&,n het in werking treden van 
deze wet aan pensioen en uitkeering volgen~ 
laatstbedoelde regeling, - zooals deze bij het 
in werking treden van deze wet i s gewijzigd -
zouden heliben genoten, wanneer reeds op het 
tijdstip, waarop hun recht op pensioen, wacht
geld of uitkeering volgens punt 21 van dienst
order n°. 934 Neder!andsche spoorwegen d.d. 
28 Maart 1922, inging, deze wet van kracht 
ware geweest, met ingang van 1 Juli 1922 of, 
indien het pensioen later i s ingegaan, met in
gang van dien lateren datum, verhoogd tot 
laatstbedoeld bedrag, verminderd met het 
bedrag der boven het pensioen toegekende 
uitkeeringen als bovenbedoeld. Tijd op wacht
geld doorgebracht wordt als diensttijd mede
geteld. Onder gepensionneerde weezen zijn 
mede te verstaan de kinderen, voor wie het 
weduwenpensioen der moeder werd verhoogd. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt: 

a. ten aanzien van een recht op pensioen, 
als bedoeld in het eerste lid, onder a, de in het 
vijfde lid van artikel 24 gestelde eisch van ten 
minste 10 jaren buiten lieschouwing gelaten, 
indien de betrokkene een diensttijd van ten 
minste 7 jaren vóór 1 Juli 1925 kan doen mede
tellen; 

b. hij, die werd ontslagen onder toekenning 
van wachtgeld of van eene uitkeering volgens 
punt 21 van dienstorder n°. 934 Nederlandsche 
spoorwegen d.d. 28 Maart 1922, geacht van de 
in artikel 44 gegeven bevoegdheid te hebben 
gebruik gemaakt. 

3. Het krachtens het eerste lid verhoogde 
gezamenlijke bedrag van een weduwen- en 
wee~enpensioen wordt als een éénheid aan de 
weduwe toegekend. 

97. 1. Voor hen, die vóór het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet in het genot 
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zijn gesteld van wachtgeld of van eene uit
keering volgens punt 21 van dienstorder n°. 934 
Nederlandsche spoorwegen, en op dat tijdstip 
nog niet zijn gepensionneerd, alsmede voor 
hunne nagelaten betrekkingen, worden de aan
spraken op pensioen en het bedrag daarvan 
geregeld, alsof deze wet reeds van kracht ware 
geweest op het tijdstip, waarop het recht op 
wachtgeld of uitkeering inging, met dien ver
stande dat de tijd, vóór eerstbedoeld tijdstip op 
wachtgeld doorgebracht, als diensttijd wordt
medegeteld. 

2. Vc,or gewezen spoorwegambtenaren, als 
bedoeld in het eerste lid, die op het tijdstip, 
waarop zij in het genot van wachtgeld werden 
gesteld, den lee,ftijd van 55 jaar hadden bereikt 
of overschreden, telt zoowel bij de regeling van 
het pensioen als bij de ter beoordeeüng van de 
pensioenaanspraken te maken berekeningen ooi< 
mede de tijd, na het in werking treden van 
deze wet op wachtgeld doorgebr-.cht. 

3. Gewezen spoorwegambten,i,ren, als be
doeld in het eerste lid, kunnen zich ·rn den 
voet van het bepaalde in de artikelen 44· 311 19 
tot en met 22 het behoud van UJtzicht op 
pensioen voor hunne na te laten betrekkingen 
verzekeren met dien verstan, •, dat de in het 
eerste lid van artikel 20 bedoelde termijn in dit 
geval aanvangt op het tijdstip van inwerking
treden van deze wet. Bet-rokkenen worden 
door de Directie onverwijld schriftelijk gewezen 
op het bepaalde in dit artikel. 

· 98. 1. Aan hen, die bij het in werking 
treden van deze wet geen spoorwegambtenaar 
meer zijn, doch op of na 1 Juli 1922 na het 
vervullen van den 65-jarigen leeftijd, of vóór 
het bereiken van dien leeftijrl wegens onge
schiktheid voor hunne betrekking uit hoofde van 
ziekte of gebreken, den dienst der in artikel 3 
genoemde maat><chappijen hebben verlaten 
zonder aanspraak op pensioen ten laste van 
een der in artikel 4 genoemde fondsen, wordt 
met ingang van den datum van het ontslag 
een pensioen toegekend, gelijk aan dat, hetwelk 
zij volgens de bepalingen van deze wet zouden 
hebben genoten, wanneer deze wet reeds van 
kracht ware geweest op het tijdstip, waarop 
het ontslag inging. 

2. Aan de nagelaten betrekkingen van de 
onder 1 bedoelde personen, zoomede van hen, 
die tusschen 1 Juli 1922 en den datum van het 
in werking treden van deze wet, in dienst der 
in artikel 3 genoemde maatschappijen zijnde, 
zijn overleden wordt, indien die betrekkingen 
aan dat overlijden geen aanspraak op pensioen 
ten laste van een der in artikel 4 genoemde 
fondsen kon 1en ontleenen, met ingang van 
den dag, voh;cnde op dien van dat overlijden, 
een pensioen I oegekend gelijk aan dat, hetwelk 
die betrekk ngen zouden hebben genoten, 
wanneer deze wet reeds van kracht ware ge
weest op het tijdstip van dat overlijden, zulks 
voor zoolang volgens de bepalingen dezer wet 
aanspraak op pensioen zou hebben bestaan. 

3. De krachtens de bc,ide voorgaande leden 
van dit artikel toegekende pensioenen worden 
voor hen, aan wien ingevolge een reglement, 
als bedoeld bij artikel 3, bij wijze van onder
stand eene periodieke uitkeerin~ is verleend, 
verminderd met het bedrag van aie uitkeering, 
zulks voor zoolang die uitkeering wordt ge
noten. 

19.!5. 

99. 1. Een gewezen spoorwegambtenaar, 
die op het tijdstip van het in werking treden 
van deze wet pensioen geniet ten laste v»n een 
der in artikel 4 genoemde fondsen en voor zijne 
weduwe en weezen uitzicht heeft op pensioen, 
kan zich, naar regelen door Onze Ministers van 
Waterstaat en Financiën te stellen, het recht op 
eene verhooging van dit pensioen verzekeren. 

2. De verhooging geschiedt naar regelen 
door Onze Ministers van ,vaterstaat en van 
Financiën vast te stellen. Zij bedraagt ten 
hoogste 50 percent van het in het eerste lid 
bedoelde pensioen. 

100. 1. De door een spoorwegambtenaar 
vóór het in werking treden van deze wet als 
pensioengerechtigde aangewezen moeder of 
zuster hebben bij diens overlijden recht op 
pensioen, indien zij daarvoor volgens het bij 
het in werking treden van deze wet geldende 
reglement voor het fonds, waarvan de betrokken 
spoorwegambtenaar deelgenoot was, in aan
merking zouden zijn gekomen. 

2. Het bedrag van het krachtens het eerste 
lid toe te kennen pensioen wordt geregeld naar 
de bepalingen van het in het eerste lid bedoelde 
reglement. 

101. 1. Ten aanzien van hen, die overeen
komstig artikel 62 van het op 1 Januari 1912 
in werking getreden reglement voor het Pen
sioenfonds van het personeel der Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen het daar
bedoelde verlangen tijdig hebben te kennen 
gegeven, gelden niet de bij deze wet gestelde 
maxima, doch blijven van kracht de maxima 
der pensioenen, zooals die zijn bepaald bij de 
artikelen 24, lid b en c, 37, lid b en d, 40bis, 
lid d, 2• en 4• en 40ter, lid c van het op 31 De
cember 1911 geldende reglement voor het 
bovenbedoelde fonds. 

2. Te hunnen aanzien blijft van kracht de 
regeling der pensioenen van nagelaten betrek
kingen volgens het op 31 December 1911 van 
kracht zijnde reglement voor het in het eerste 
lid bedoelde fonds. 

102. Ten aanzien van de spoorwegambte 
naren, die in het Pensioenfonds van het per
soneel der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen werden opgenomen ingevolge 
artikel 64bis van het bij het in werking treden 
van deze wet geldende reglement voor dat 
fonds, en hunne nagelaten betrekkingen, gelden 
de navolgende bijzondere bepalingen : 

a. de tijd, vóór den aanvang van het deel
genootschap van het Pensioenfonds van het 
personeel der Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen, wordt niet als diensttijd in 
rekening gebracht ; 

b. het bij artikel ~7 bepaalde minimum 
geldt niet; 

c. het aan vorenbedoelde spoorwegambte
naren toe te kennen pensioen zal ten hoogste 
kunnen bedragen 45 percent van de in het 
tweede lid van artikel 27 bedoelde middelsom ; 

d. de in artikel 31 bedoelde som van pen
sioen en verhooging wordt gesteld op 45 percent 
van de daarbedoelde middelsom ; 

e. de in artikel 46 genoemde percentages van 
50 onderscheidenlijk 40 percent worden ver
vangen door 35 onderscheidenlijk 25 percent ; 

/. indien uitsluitend recht op weezenpen
sioen bestaat, wordt het volgens deze wet be
rekende gezamenlijk bedrag van dat pensioen, 

38 



1925 29 .Ju .N 1. 

tot het einde van het kwartaal, waarin het 
jongste kind den 18-ja rigen leeftijd bereikt, 
verminderd met 15 percent van de in het tweede 
en derde lid van artikel 46 bedoelde bedragen. 

103. 1. Het bepaalde in artikel 81 van 
deze wet is niet toepasselijk op hem, die bij 
het in werking treden van deze wet deelgenoot 
van het Pensioenfonds van het personeel der 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen wa en geen gebruik heeft gemaakt van 
de hem bij ar t ikel 53 van het bij dat in werking 
treden geldende reglement voor dat fonds toe
gekende bevoegdheid, om binnen drie maanden 
na den aanvang van het deelgenootschap aan 
de Directie het verlangen te kennen te geven, 
dat bij het verkrijgen van aanspraak op pen
sioen, dat pensioen met de hem ingevolge 
Boek IV der Reichsversicherungsordnun~ van 
19 Juli 1911 toekomende wettelijke invalid1teits
of leeftijdsrente zal worden verrekend. 

2. Ten aanzien van de nagelaten betrek
kingen van hem, die bij het in werking treden 
van deze wet deelgenoot was van het Pensioen
fonds van het personeel der Maatschappij tot 
Exploitatie van Staats poorwegen, geldt niet 
het bepaalde bij artikel 81, tweede lid, doch 
zal op het aan die betrekkingen uit te betalen 
pensioen worden ingehouden, zooveel als noodig 
is om aan het fonds terug te betalen hetgeen 
ten laste van het fonds werd betaald wegens 
door den deelgenoot verschuldigde bijdragen 
volgens Boek IV der R eichsversicherungsord
nung van 19 Juli 1911 of de daarvoor in de plaats 
tredende wettelijke regeling in Duitschland, 
met dien verstande dat niet meer zal worden 
ingehouden dan door de nagelaten betrekkingen 
ingevolge voormelde wet wegens eenmalige en 
(of) periodieke uitkeeringen is of wordt genoten. 

104. 1. Een spoorwegambtenaar, die bij 
het in werking treden van deze wet in het 
genot i s eener jaarlijksche uitkeering uit het 
Pensioenfonds van het personeel der Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
het Pensioenfonds ten behoeve van het va te 
personeel der Nederlandsche Centraal Spoorweg
Maatschappij of het Pensioenfonds van het in 
Neder!and/Duitschland anders dan tijdelijk 
werkzaam zijnde vaste personeel der Noord
.Brabantsch-Duitsche Spoorweg-1\faatschappij , 
zal, wanneer hij , al dan niet op verzoek, wordt 
ontslagen, terwijl hij niet valt in de termen 
van artikel 24, eerste of tweede lid, in het genot 
van pensioen treden. 

2. Het alsdan toe te kennen pensioen is 
gelijk aan dat, hetwelk krachtens de destijd s 
geldende voorschriften zou zijn verleend, indien 
de betrokkene wegens invaliditeit ontslagen 
ware met ingang van den dag, waarop in 
verband met het genot van bovenbedoelde 
uitkeering of ongevallenrente, zijne bezoldiging 
werd verminderd. 

3. Het in het vorige lid bedoelde pensioen 
wordt ingetrokken, indien aan den betrokkene 
krachtens het derde lid van artikel 24 een 
uitgesteld pensioen wordt toegekend en wel 
met ingang van den datum, waarop laatst
bedoeld pensioen aanvangt. 

4. Ten aanzien van de nagelaten betrekkin
gen van hem, die bij zijn overlijden krachtens 
het eerste lid pensioen geniet, gelden niet de 
bepalingen van het zesde hoofdstuk dezer wet. 
Aan die nagelaten betrekkingen wordt pensioen 

toegekend tot het bedrag, dat zij volgens de 
ter zake vóór het in werking treden dezer wet 
geldende voorschriften zouden hebben ont
vangen. 

105. De bepalingen van deze wet zijn niet 
toepasselijk t on aanzien van : 

a. hen, die behoorende tot het doot de 
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoor
wegen van de Nederlandsche Rhijnspoorwe1;1-

. Maatschappij overgenomen personeel, niet vóor 
of op 1 J anuari 1915 tot het Pensioenfonds van 
het personeel der Maatschappij tot Exploitatie 
van Staatsspoorwegen zijn toegetreden ; 

b. hen, met wie vóór het in werking treden 
van deze wet door de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij eene regeling is getrof
fen, krachtens welke de kosten eener levens
verzekering geheel of gedeeltelijk ten laste diei· 
Maatschappij komen ; 

' c. de nagelaten betrekkingen van de onder 
a en b bedoelden. 

106. 1. l\fet het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet worden opgeheven het 
Pensioenfonds van het personeel dei· Maat
schappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, 
het Pensioenfonds voor het personeel der Hol
landsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, het 
Pensioenfonds ten behoeve van het vaste per
soneel der Nederlandsche Centraal Spoorweg
Maatschappij en dePensioenfondsen ten behoeve 
van het in Neder!and /Duitschland anders dan 
tijdelijk werkzaam zijnde vaste personeel der 
Noord-Brabantsch-Duitsche poorweg-Maat
schappij. Het fonds neemt de baten en lasten 
dier fondsen over. 

2. Door de Hollandsche IJzeren Spoo1-weg
Maatschappij wordt bij het in werking treden 
van deze wet in het fonds gestort de naai· een 
rentevoet van 3. 75 percent berekende contante 
waarde der stortingen, welke na dat tijdstip 
door d ie Maatschappij ingevolge artikel 44, 
eerste lid, b, van het bij het in werking treden 
van deze wet geldende reglement voor het 
Pensioenfonds voor het personeel dier .Maat
schappij in dat fonds moesten worden gedaan. 

107. 1. Zoodra mogelijk na het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet wordt 
een wetenschappelijke balans van het fonds 
opgemaakt naar den toestand op dat tijdstip. 

2. Bij de wet worden de voorzieningen ge
troffen, waartoe deze balans aanleiding mocht 
geven. 

108. Bepalingen ter · uitvoering van deze 
wet worden va tgesteld door de Directie, de 
Commissie van Bijstand gehoord. 

109. Deze wet kan worden aangehaald onder 
den t itel "Pen ioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925", met vermelding van het 
Staat blad, waarin zij is geplaatst. 

110. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons nader te bepalen dag. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Waterstaat, G. J . VAN SwAAY. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 23 Juli 1925.) 
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29 Juni 1925. WET tot wijziging en aanvulling 
van het zevende hoofdstuk B der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1925. ( Uit
keering aan de "Codro" .) S. 295. 

29 Juni 1925. WET, houdende goedkeuring 
van de onderhandsche overdracht, door 
ruiling, aan de gemeente Hoorn van de 
voormaUge HuJpkazerne c. a . aan de 
Mosterdsteeg te Hoorn. S. 296. 

29 Juni 1925. WET, houdende vaststelling 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Suriname voor het dienstjaar 1925. 
s. 297. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 8,078.081. 

29 Juni 1925. WET, houdende vaststelling 
van de koloniale huishoudelijke begrooting 
van Curaçao voor het dienstjaar 1925. 
s. 298. 

De begrooting wordt vastgesteld op f 2,378,311. 

29 Juni 1925. WET, houdende vaststelling 
van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname 
over het dienstjaar 1921. S. 299. 

Het slot der rekening wordt aldus vast-
gesteld: 

De uitgaven op f 9,i\85,612.73. 
De ontvangsten op f 4,841,035.985

• 

Het nadeelig slot op f 4,744,576.745
• 

29 Juni 1925. WET, houdende nadere wijzi
ging van de begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1925. S. 300. 

29 Juni 1925. WET, houdende nadere wijzi
gin!à\ van de beg~ooti~g van Nederlandsch
lndië voor het dienstiaar 1925. S. 301. 

29 Juni 1925. WE'!\ houdende nadere wijziging 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1925. S. 302. 

29 Juni 1925. WET, houdende nadere WJJZI

ging van de begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1923. S. 303. 

29 Jun·i 1925. WET, houdende nadere wijzi
ging van de begrooting van Nederlandsch
lndië voor het dienstjaar 1923. S. 304. 

29 Juni 1925. WET, houdende nadere wijziging 
van de begrooting van Nederlandsch-lndië 
voor het dienstjaar 1923. S. 305. 

29 Juni 1925. WET, betreffende maatregelen 
en werken noodig tot voorziening in de 
belangen van de landsverdediging in ver
band met de afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee. S. 306. 

Bijl. Hand. 2e Kamer 1919/1920, n°. 508, 
1- 3; l 920/1921, n° . 104; 1924/1925, n°. 47, 
1-5. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 2206-2218. 
Hand. Je Kamer 1924/1925, bladz. 866, 867 

971, 981, 1038, 1039. 
"VIJ WILHELMINA, ENZ .. . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging hebben genomen 

dat de maatregelen en werken, bedoeld onder B 
van artikel 1 van de wet van den 14den Juni 
1918, tot afsluiting en droogmaking van de 
Zuiderzee (Staatsblad n°. 354), deels verband 
houden met de onder A, 1°., van artikel 1 van 
vorengenoemde wet bedoelde werken en op 
grond van het eerste lid van artikel 2 van die 
wet behooren te worden vastgesteld bij a.f
zonderlijke wt>t, waarbij tevens behoort te 
worden bepaald, welke van de daarvoor noo
dige uitgaven zullen gebracht worden ten laste 
van het in artikel 4 van die wet bedoelde 
fonds; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Er worden aangelegd duurzame ver

sterkingen op of nabij den onder A, 1°., van 
artikel 1 van de wet van den 14den Juni 1918 
(Staatsblad n°. 354) bedoelden afsluitdijk om 
de nodering daarlangs te kunnen beletten en 
om de daarin gelegen sluizencomplexen te kun
nen beschermen. 

Er wordt voorzien in de bewapening var> a.le 
vorenbedoelde versterkingen. 

2. Voor de opstelling en verplaatsini,, van 
troepen, voertuigen en geschut worden voor
zieningen aan den in artikel 1 bedoelden afsluit
dijk en de daarin gelegen werken gemaakt. 

3. Er worden voorzieningen gemaakt aan 
de te bouwèn sluizen in den in artikel 1 bedoel
den afsluitdijk, ten einde deze sluizen voor 
inundatiedoeleinden te kunnen bezigen en ook 
in andere opzichten te doen beantwoorden aan 
militaire eischen. 

4. Er worden voorzieningen getroffen, ten 
einde het voor bestaande duurzame verdedi
gingsstelJingen benoódigde inundatiewater te 
kunnen betrekken uit de Noordzee bij IJmuiden. 

5. De bouw van de duurzame versterkingen, 
bedoeld in artikel 1, wordt zoo laat mogelijk 
aangevangen, op een zoodanig tijdstip, dat 
deze kan zijn voltooid vóórdat de in artikel 1 
bedoelde afsluitd ijk over de geheele lengte tot 
op het peil van gemiddeld laagwater is gereed
gekomen, terwijl op het tijdstip waarop die 
versterkingen voltooid zijn, tevens de aan
schaffing der bewapeningen moet hebben plaats 
gehad. 

De voorzieningen, bedoeld in artikel 2, wor
den ge~jktijdig met vorenbedoelden afsluitdijk 
voltooid. 

Het tijdstip van aanvang van het treffen der 
voorzieningen, bedoeld in art. 4, wordt tijdig 
door Ons vastgesteld. Mochten deze voor
zieningen niet voltooid zijn, vóórdat de in art. 1 
bedoelde afsluitdijk tot de hoogte van den ge
middelden laagwaterstand ter plaatse is op
gewerkt, dan wordt zorg gedragen dat, zoolang 
die voltooiing niet heeft plaats gehad, de water-
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stand op het af te sluiten deel der Zuiderzee -
voor zoover zulkP met de dan voorhanden in
en uitlaatmiddelen bereikbaar is - niet daalt 
beneden een stand van 0,13 M. - N.A.P. bij 
het eiland Urk, met dien verstande, dat in 
tijden van oorlog of oorlogsgevaar Onze Mi
nister van Oorlog bevoegd is het voor de lands
verdediging gewenschte peil vast te stellen. 

Indien het in het 3de lid van dit artikel 
bedoelde tijdstip zoodanig wordt gekozen, dat 
de voltooiing der voorzieningen, bedoeld in 
artikel 4, niet zal kunnen plaats hebben vóór 
het tijdstip, waarop de in art. 1 bedoelde af
sluitdijk tot op de hoogte van gemiddeld laag
water ter plaatse is opgewerkt, zal vóór laatst
bedoeld tijdstip aan de hieruit voor 's Lands 
verdediging voortvloeiende bezwaren op nader 
door Ons goed te keuren wijze moeten zijn te 
gemoet gekomen door het maken van een 
gelegenheid tot inlating van water uit de 
Zuiderzee op het Merwedekanaal bewesten 
Muiden en daarmede in verband staande voor
zieningPn. 

6. rren laste van het fonds, bedoeld in arti
kel 4 van de wet van den 14den Juni 1918 
(Staatsblad n°. 354), welk fonds bij de wet van 
den 20sten December 1918 (Staatsblad n°. 827) 
Zuiderzeefonds is genoemd, worden gebracht 
de uitgaven, vereischt voor de maatregelen en 
werken, bedoeld in de artikelen l, 2, 3, 4 en in 
het laatste lid van artikel 5, met dien ver
stande, dat daarvan worden uitgezonderd de 
uitgaven voor werken, welke uit anderen hoofde 
ten laste van de Staatsbegrooting in uitvoering 
zijn of zullen worden genomen. 

7. Aan het in artikel 6 bedoelde fonds wordt, 
in afwijking in zooverre van het bepaalde in 
het tweede lid van artikel 4 van de wet van 
den 14den Juni 1918 (Staatsblad no. 354) en 
het bepaalde onder b van art,ikel 4 der wet van 
den 20sten December 1918 (Staatsblad n°. 827), 
gedurende 12 achtereenvolgende jaren, gere
kend van af het- jaar 1926, ten laste van het 
hoofdstuk der Staatsbe~rooting betreffende het 
Departement van Oortog eene bijdrage van 
f 200.000 per jaar toegekend, welke bijdrage in 
mindering komt van de rente van de kosten 
der in vorenbedoelde wetsartikelen bedoelde 
maatregelen en werken tot voorziening in de 
belangen der landsverdediging. 

Bij de vaststelling dezer rente worden niet 
medegerekend de kosten van de voorzieningen, 
bedoeld in de artikelen 2 en 4, voor zoover die 
zich niet tot eene afzonderlijke kostenverreke
ning leenen, alsmede de kosten van de voor
zieningen, bedoeld in artikel 3. 

Bij voornoemde vaststelling tellen voor een 
o-edeelte mede de kosten der in artikel 4 be
doelde voorzieningen, die ook dienstbaar woroen 
gemaakt aan andere belangen dan die der lands
verdediging. Het vaststellen van vorenbedoeld 
gedeelte zal geschieden in onderling overleg 
tusschen Onze Ministers van Oorlog en Water
staat. 

De rente, die na mindering van de bijdrage 
nog moet worden betaald, wordt tn het jaar 
1938 en desvereischt ook in de daarop volgende 
jaren ten laste gebracht van het hoofdstuk 
der Staatsbegrooting betreffende het Departe
ment van Oorlog, in dier voege, dat per jaar 
geen hooger bedrag dan f 200,000 hiervoor wordt 
uitgetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten ,Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De .M~inister van Oorlog, VAN DIJK. 

De .Minister van Marine, E. P. ·WESTERVELD. 
De Minister van Financiën, H. CoLIJN. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
(Uitgeg. 23 Jnli 1925.) 

29 Juni 192'i. WET, houdPnde goedkeuring 
van het op 4 J anuari 1913 te '.ç .(}ra,,enha.ge 
tusschen Nederland en JJJ.exico gesloten 
consulair verdrag betreffende de toelating 
van consulaire ambtenaren van Mexico in 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 
s. 307. 

W'rJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 4 Januari 1913 te 's-Gravenhage 
tusschen ]{ederland en Mexico gesloten consulair 
verdrag betreffende de toelating van consulaire 
ambtenaren van Mexico in Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao, ingevolge artikel 58 der 
Grondwet, de goedkeuring der Staten-Generaal 
behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk 

gevoegde verdrag tusschenNederlandenMexico, 
den 4den Januari 1913 te 's-Gravenhage ge
sloten, wordt goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925, 

WILHELMINA. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

( Uitge,g. 22 J,ili 1925. l 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
en de President der Vereenigde M exicaansche 
Staten, wenschende de tusschen de beide landen 
bestaande vriendschapsbanden hechter te ma
ken en teneinde aan de tusschen Nederland en 
.i)J.e:i;ico gevestigde handelsbetreklcingen de 
meest mogelijke uitbreiding te verzekeren, zijn 
overeengekomen dit verdrag te sluiten, hetwelk 
de rechten, verplichtingen en vrijdommen der 
Mexicaanscbe consulaire ambtenaren in de 
Nederlandsche Koloniën duidelijk en nauw
keurig vaststelt. 

Te dien einde hebben zij tot hunne weder
zijdsche gevolmacht;gden benoemd : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
Jonkheer R. de l\farees van Sw•nderen, 

HoogstDerzelver Minister van Buitenlandsche 
Zaken, en 

de President d,er Vereenigde JJJ. ex'Ïcaansche 
Staten: 

den heer Federico Gamboa, Buitengewoon 
Gezant en Gevolmachtigd Minister van Mexico 
in België en in Nederland, 

die, daartoe behoorlijk gevolmachtigd, de 
volgende artikelen hebben vastgesteld : 

Art. l. De Regeering der Vereenigde Mexi
caansche Staten zal overeenkomstig den inhoud 
van dit verdrag (;onsuls-Generaal, Consuls, 
Vice-Consuls en Consulaire Agenten kunnen 
benoemen in al de havens van de overzeesche 
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bezittinl!:en en koloniën der ederlanden, welke 
open zijn voor den handel van alle landen. 

Art. 2. De Consul~-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten van de Vereenig
de Mexicaansche Rta ten worden beschouwd als 
handelsagentan, belast met de bescherming van 
den handel hunner landgenooten in hun con
svlair ressort. Zij houden verblijf in de haven 
der kolonie, in hunne commissie genoemd en 
zijn onaerworpen zoowel aan de burger lijke a,s 
aan de strafwetten der kolonie, behoudens de 
uitzonderingen, welke dit verdrag te hunnen 
gunste vaststelt. 

Art. 3. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls an Consulaire Agenten van Mexico 
kunnen niet tot d 3 uitoefening hunner werk
zaamheden worden toegelaten, noch in het 
aenot gesteld worden van da vri.idommen, welke 
daaraan verbonden z\jn, dan nadat de R egeering 
van Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den hun het exequatur heeft verleend. De 
Commissie <ler genoemde ambtenaren wijst hun 
consulaü r essort en hunne standplaats aan. 

Zoodra het exequatur mede onderteekend is 
door den Gouverneur der kolonie, hebben cle 
bedoelde Consula ire ambtenaren recht op be
scherming der Regeering en op den bijstand 
der plaatselijke overheid ter verzekering der 
vr~je uitoefening hunner werkzaamheden. 

De Regeering behoudt zich de bevoegdheid 
voor het exequatur in te t rekken of het te doen 
int.rekken door den Gouverneur der kolonie 
met opgave der redenen van d ien maatregel. 

Art. 4. De Consuls-Generaa1, Consuls, Vice
Consul• en Consulaire Agenten der Vereen:gde 
Mexicaansche Staten zijn bevoegd boven de 
buitendeur hunner woning een schild te plaatsen 
met het wapen der Republiek, voorzien van 
het opschrift : ,,Consulaat Generaal, Consulaat, 
Vice Consulaat of Consulair Agentschap der 
Vereenigde Mexicaansche Staten". 

Het is verstaan dat dit uitwendig teeken niet 
zal kunnen worden beschouwd als gevende 
recht van asyl. en dat de woning en hare be
woners niet zullen kunnen worden onttrokken 
aan de vervolging der plaatselijke justitie. 

Art. 5. H et staat echter vast dat de ar
chfoven en bescheiden betreffende de consu
la ire zaken tegen elk onderzoek bescherm d zijn 
en dat geen enkele burgerli,jke, militaire, polit ie
of rechterlijke overheid die op eenigerlei wiize 
en onder eenig voorwendsel zal kunnen in beslag 
nemen, noch inzage ervan nemen. 

Art. 6. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten z~jn met geener
lei djplomatieke waardigheid bekleed. 

Geene aanvrage kan tot de Nederlandsche 
Regeering gericht worden anders dan door 
tusschenkomst van den Diplomatieken Agent 
te 's Gravenhage gevestigd. Bij ontstentenis 
van dezen kan de Consul-Generaal, de Consul, 
de Vice-Consul of de Consulair Agent zelf de 
eanvrage doen aan den Gouverneur der kolonie, 
onder bewijs van het dringende der zaak en 
met uiteenzetting der redenen waarom de aan
vrage niet kan worden gedaan aan de onder
geschikte overheden, of aantoonende dat vroe
gere tot die overheden gerichte aanvragen zon 
der gevolg zijn gebleven. 

Art. 7. Het door de Consulaire ambtenaren 
afgegeven of voor gezien geteekend paspoort 
ontslaat den houder geenszins van de verplich-

ting om zich t e voorzien van alle de stukken, 
door de wett~n of plaatselijke reglementen tot 
het reizen of zich veqtigen in de koloniën ge
vorderd, en laat, onverkort het recht dat het 
Gou,ernement der kolonie bezit om er het 
verbliif t e ontzeggen aan, of er de verwijdering 
te gelasten van ieder persoon, zelfs al is deze 
in het bezit van een paspoort. 

Art. 8. Alle verrichtingen tot redding van 
Mexicaansche schepen, welke schipbreuk ge
leden hebben op de kust van eene der Neder
landsche koloniën, worden bestuur(\ door de 
Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls of 
Consulaire ambtenaren van de Vereenigde 
Mexicaansche Staten. 

De tusschenkomst der plaatselijke overheden 
geschiedt alleen om de orde te handhaven, om 
te waken voor de belangen der bergers, indien 
zij niet tot de bemanning der verongelukte 
schepen behooren, en om de uitvoering te ver
zekerrn van de bepalingen, welke bij den in
en uitvoer van de geredde goederen nageleefd 
moeten worden. Bij afwezigheid en tot aan
komst van de Consuls-Generaal, Consuls, 
Vice-Consuls of Consulaire Agenten, moeten 
de plaatselijke overheden overigens alle noodige 
maatregelen nemen voor de bescherming der 
personen en tot behoud der goederen van het 
verongelukte schip. 

Daarenboven is overeengekomen dat van de 
geredde goederen geenerlei in- en uitgaande 
rechten verschuldigd zijn, tenzij zij tot het 
binnenlandsch verbruik worden t oegelaten. 

Art. 9. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls en Consulaire Agenten kunnen de hulp 
inroepen van de plaatselijke overheden voor 
het aanhouden, gevangennemen en in verzeker
de bewaring houden van deserteurs van Mexi
caansche koopvaardii - of oorlogsschepen. 

Te dien einde wenden zij zich schriftelijk tot 
de bevoegde plaatselijke overheden en indien 
door de scheepsregisters, de monsten-ollen of 
door andere authentieke stukken blijkt dat de 
opgeëischte personen deel ujtmaakten van de 
bemanning, zal de uitlevering worden toege
staan, tenzij de betrokken persoon Nederlandsch 
onderdaan zij. 

De plaatselijke overheden zijn gehouden 
gebruik te maken van alle in hunne macht 
zijnde middelen tot het doen aanhouden der 
deserteurs . Na hunne aanhouding worden deze 
laatsten ter beschikking gesteld van de ge
noemde Consulaire ambtenaren en kunnen 
worden gevangen gehouden op aanvrage en op 
kosten van degenen, die hen opei~chen, totdat 
deze laat-sten gelegenheid vinden om hen te 
doen inschepen of hen terug te zenden naar 
Mexicaansch gebied. Indien echter deze ge
legenheid zich niet voordoet binnen den tijd 
van drie maanden, van af den dag van de aan
houding der deserteurs, worden deze i n vrijheid 
gesteld en kunnen om dezelfde redenen niet 
weder in hechtenis worden genomen. 

Intusschen wordt de uitlevering der deser
teurs, die eenig strafbaar feit gepleegd mochten 
hebben dat onder de jurisdictie der Nederland
sche overheden valt, njet toegestaan, dan nadat 
de betrokken koloniale of Nederlandsche recht
bank uitspraak heeft gedaan en daaraa11 uit
voering is l(egeven. 

Art. 10. Wanneer een Mexicaansch onderdaan 
komt te overlijden zonder bekende erfJ1,enamen 
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of uiterste wilsuitvoerders na te laten, geven 
de Nederlandsche overheden, krachtens de 
wetten der kolonie met het beheer van een 
boedel belast, daarvan kennis aan de Consulaire 
a mbtenaren, ten einde de noodige inlichtingen 
aan de belanghebbenden te doen toekomen. 

Art. ll. De Consuls-Generaal, Consuls, Vice
Consuls of Consulaire Agenten van Mexico zijn 
op verzoek van den gezagvoerder of van den
gene die hem vervangt, uitsluitend belast met 
de handhaving der inwendige tucht aan boord 
van de koopvaardijschepen hunner natie. 

Zij zijn uitsluitend bevoegd tot kennisneming 
van alle geschillen ontstaan op zee of in de 
haven tusschen den schipper, de officieren en 
de overige leden der bemanning, met inbegrip 
van die, betrekking hebbende op de regeling 
der gage en de uitvoering der wederzijds aan
gegane verbintenissen. 

De rechtbanken of andere overheden der 
kolonie mogen zich uit geenerlei hoofde in die 
geschillen mengen, tenzij deze van dien aard 
mochten zijn dat de openbare rust en orde aan 
wal of in de haven daardoor mocht worden 
verstoord, of dat personen niet tot de beman
ning behoorende daarin mochten betrokken 
zijn. 

Art. 12. Voor zoover in de Vereenigde Mexi
caansche Staten de Consuls-Generaal, Consuls, 
Vice-Consuls en Consulaire Agenten van Neder
land, onder voorwaarde van wederkeerigheid, 
de rechten en vrijdommen, in dit artikel ver
meld, genieten, zijn de Mexicaansche Consuls
Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire 
Agenten, die buiten en behalve hun consulairen 
werkkring geen enkele openbare. bediening of 
betrekking bekleeden en die in geen enkelen tak 
van nijverheid of handel werkzaam zijn, vrij
gesteld van inkwartiering, zelfs in geval van 
oorlog, evenals van elke personeele belasting 
en van alle rijks- of gemeentebelastingen van 
personeelen aard, tenzij de aenoemde Consu
laire ambtenaren Nederlandsche onderdanen 
zijn of reeds t ijdens hunne benoeming in Neder
land of zijne koloniën woonachtig waren. 

Art. 13. De Mexicaansche Consu.ls-Generaal, 
Consuls, Vice-Consu.ls en Consulàire Agenten in 
de Nederlandsche koloniën zullen, buiten en 
behalve de in dit verdrag vermelde gevallen 
alle overige voorrechten, vrijstellingen en vrij
dommen genieten, welke reeds zijn toegekend 
of in de toekomst zullen worden toegekend aan 
de Consulaire ambtenaren van denzelfden rang 
van de meest begu.nstigde natie. 

Art. 14. Dit verdrag treedt in werking negen
tig dagen na de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging, welke zoo spoedig mogelijk te 
' s Gravenhage zal plaats vinden. 

Het is gesloten voor een tijd van vijf jaren, 
te rekenen van af den dag der uitwisseling. 

Tenzij een der Hooge Contracteerende Par
tijen aan de andere twaalf maanden vóór het 
verloopen van den termijn van vijf jaar haar 
voornemen heeft te kennen gegeven om de 
werking er ,van te doen ophouden, zal dit ver
drag alsnog van kracht blijven gedurende één 
jaar na de opzegging door een der Hooge Con
t racteerende Partijen. 

Ten bhjke waarvan de bovengenoemde Gevol
machtigden d it verdrag hebben geteekend en 
van hunne zegels voorzien. 

Gedaan in dubbel, in de Nederlandsche en 

1 

in de Spaansche taal, te 's Gravenhage, den 
vierden Januari 1913. 

R. DE MAREES VAN 8WINDEREN. 
F. GA111BOA-

Su lJi ajestad la Reina de los Paises Bajos y el 
Presidenle de los Estados Unidos llfexicanos, 
deseando estrechar los lazos de amistad que 
existen entre las dos naciones y con el fin de 
asegurar el desarrolla más amplio de las relacio
nes comerciales establecidas entre ellas, han 
acordado celebrar la presente Convención, que 
determina de manera clara y precisa los dere
chos, deberes e inmu.nidades de los funcionarios 
consulares mexicanos enlasColoniasHolandesas, 

Y al efecto han nombrado sus Plenipoten 
ciarios respectivos : 

Su llfajestad la Reina de los Paises Bajos, a 
Jonkheer R. do Marees van Swinderen, Su 
Ministro de Relaciones Exteriores, y 

El Presidente de los Estados U nidos M exicanos, 
a l Senor don Federico Gamboa, Enviado Ex
traordinario y Mirustro Plenipotenciario en 
Bélgica y los Pal es Bajos, 

qujenes, debidamente autorizados al efecto, 
convinieron en los siguientes artfculos : 

Articulo 1. El Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanoa podrá nombrar, en los tér
minos de esta Convención, Cónsules Generales, 
Cónsules, Vicecónsules y Agentes Consulares en 
todos los puertos de las posesiones de ultramar 
y de las colonias holandesa , abiertos al comer
cio de todas las naciones. 

Art. 2. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Consulares de los Esta
dos Unidos lliexicanos serán considerados como 
agentes comerciales encargados de proteger el 
comercio de sus nacionales en su distrito con
sular. Residirán en el puerto de la Colonia in
dicado en su patente y estarán sometidos a las 
leyes civiles y penales de la Colonia, salvo las 
excepciones que la presente Convención esta
blece en su fa vor. 

Art. 3. Los Cón u.les Generales, Cónsules, 
Vicecónsu.les y Agentes Consulares de México 
no podrán entrar en el ejercicio de sus funciones 
y goce de las inmunidades correspondientes, 
sino después de que el Gobierno de Su Majestad 
la Reina de los Paises Bajos haya otorgado el 
exequátur respectivo. La Patente de dichos 
fu.ncionarios deberá indicar su distrito consular 
y el lugar de su residencia. 

Desde el momento en que el Gobernador de 
la Colonia haya refrendado el exequátur, los 
funcionarios consu.lares tendrán derecho a la 
protección del Gobierno y a la. ayuda de las 
autoridades locales, a fin de asegurar el libre 
ejercicio de sus fu.nciones. 

E l Gobierno se reserva la facultad de retirar 
el exequátur o de hacerlo retirar por el Gober
nador de la Colonia, indicando los motivos de 
esta medida. 

Art. 4. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y A$entes Consulares de los Esta
dos Unidos Mexicanos estarán autorizados a 
colocar sobre la puerta exterior de su domicilio 
u.n escudo con las armas de la Republica Mexica
na y la inscripción : ,,Consulado Genera!, Con
sulado, Viceconsulado, o Agencia Consular de 
los Estados Unidos Mexicanos". 

Queda entendido que no puede pretenderse 
el derecho de asi lo en virtud de esa marca 
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exterior, y que la casa y las personas que en j 
ella habiten no podrán substraerse a la. acción 
de la justicia territoria!. 

Art. 5. Se conviene, sin embargo, en que 
los archivos y documentos relativos a los asun
tos consulares, estarán a salvo de toda inspec
ción y que ninguna autoridad civil, militar, de 
policfa o judicia! prodrá embargarlos ni enterarse 
de su contenido, por ningun motivo y bajo 
ningun pretexto. 

Art. 6. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Consulares no estarán 
investidos de carácter diplomático. 

No se dirigirá ninguna reclamación al Go
bierno de Su Majestad la Reina de los Paises 
Bajos, sino por conducto del Agente Diplomático 
acreditado en El Haya. A falta de éste, el 
Cónsul Genera], Cónsul, Vicecónsul o Agente 
Consular, probando la urgencia del caso, presen
tará su reclamación directamente al Gobernador 
de la Colonia, exponiendo los motivos por los 
cuales no procedfa presentar dicha demanda a 
las autoriclades subalternas, o clemostrando que 
anteriores demandas presentadas a éstas han 
q uedaclo sin efecto. 

Art. 7. El pasaporte expeclido o visado por 
los funcionarios consulares no dispensa en 
manera alguna al portador, de la obligación de 
proveerse de todos los documentos requeridos 
por las leyes o reglamentos locales para viajar 
o establecerse en las colonias holandesas, y no 
puede de ningán modo limitar el ejercicio del 
derecho que tiene el Gobierno de la Colonia, de 
prohibir Ja. permanencia en ella o de ordenar 
que salga de su tenitorio cualquier individuo, 
aun cuando esté provisto de pasaporte. 

Art. 8. Todas las operaciones relativas al 
salvamento de los barcos mexicanos que nauf
raguen en las cos tas de alf$una colonia holandesa, 
serán dirigidas por los Consules Generales, Cón
sules, Vicecónsules o Agentes Consulares de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

Las autoridades locales solamente int,erven
drán : para mantener el orden, garantizar los 
intereses de los salvadon~s', si éstos no pertenecen 
a la tripulación del barco náufrago, y asegurar 
la ejecución de las disposiciones que hayan de 
cumplirse para la entrada y salida de Jas mer
cancfas salvadas. 

Durante la ausencia y hasta la llegada de los 
funcionarios consulares, las autoridades locales 
deberán también tomar todas las medidas nece
sarias para la protección de los individuos y 
para la conservación de los efectos que hu bieren 
naufragado. 

Se conviene, además, en que las mercancias 
salvadas no estarán sujetas a pagar derechos 
aduanales, sino en el caso de que sean admitidas 
para el consumo interior. 

Art. 9. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Consulares podrán 
requerir la asistencia de las autoridades locales 
para la captura, la detención y la prisión de los 
desertores de los barcos mexicanos mercantes 
o de guerra. 

A este fin, se dirigirán por escrito a las auto
ridades locales competentes, y si se prueba por 
la exhibición de los registros del barco, por el 
rol de la tripulación o por otros documentos 
auténticos que los individuos reclamados for
maban parte de dichas tripulaciones, será acor
dada su ent1·ega, a menos que la persona de que 
se trate sea subdito holandés. 

Las autoridades locales estarán obligadas a 
emplear todos los medios de que dispongan 
para la captura de los desertores. Después de 
su arresto, los pondrán a disposición de dichos 
funcionarios consulares, y continuarán deteni
dos a pedimento y expensas de quienes los 
reclamen, hasta que éstos no encuentr!)n opor
tunidad de reintegrarlos a bordo de su buque 
o de enviarlos a territorio mexicano. Sin em
bargo, si tal ocasión no se presentare dentro del 
plazo de tres meses, a contar desde el dia de 
su captura, los desertores serán puestos en 
libertad y no podrán ser detenidos nuevamente 
por esa misma causa. 

Queda entendido, no obstante, que la entrega 
del desertor que hubiese cometido algun crimen, 
delito o contravención, cuyo conocimiento cor
responda a las autoridades holandesas, no será 
concedida sino hasta después de que el tribunal 
colonial o metropolitano que conozca del asunto, 
haya dictado su sentencia y ésta haya sido 
ejecutada. 

Art. 10. Si un ciudadano mexicano falleciere 
sin herederos o ejecutores testamentarios cono
cidos, las autoridades holandesas encargadas de 
administrar la sucesión, segun las leyes de la 
Colonia, darán aviso a los funcionarios consu
lares a fin de que éstos trasmitan a los interesa
dos los informes necesarios. 

Art. ll. Los Cónsules Generales, Cónsules, 
Vicecónsules y Agentes Consulares de México 
quedarán exclusivamente encargados del orden 
interior a bordo de los barcos de comercio de su 
nación, a solicitud del capitán o del oficial que 
Jo reemplace. 

Serán los unicos que conozcan de todas las 
controversias que se hayan suscitado en el 
mar o que surjan en los puertos, entre el capitán, 
los oficiales y los hombres de la tripulación, 
aun tratándose de las relativas a liquidación de 
salarios y de las que se refieran al cumplimiento 
de las estipulaciones reciprocamente convenidas. 

Los tribunales y demás autoridades de la 
Colonia no podrán por ningun motivo inmis
cuirse en dichas controversias, a menos que 
éstas, por su naturaleza, sean capaces de turbar 
la tranquilidad y el orden publico en tierra o 
én el puerto, o cuando personas ajenas a la 
tripulación se encuentren mezcladas en ellas. 

Art. 12. Teniendo en cuenta que en los 
Estados Unidos Mexicanos los Cónsules Gene
rales, Cónsules, Vicecónsules y Agentes Con
sulares de los Paises Bajos gozan, bajo la 
condición de reciprocidad, de los derechos e 
inmunidades que en este articulo se mencionan, 
los Cónsules Generale~, Cónsules, Vicecónsules 
y Agentes Consulares mexicanos que no desem
penen cargo publico o profesión fuera de sus 
funciones consulares, ni ejerzan, directa o in
directamente, nin~un género de industria o de 
comercio, quedaran exentos de la obligación 
de dar alojamiento, aun en caso de guerra, asi 
como de todo impuesto personal y de toda 
imposición genera! o municipal que tenga un 
carácter personal, a menos que dichos funciona
rios consulares sean subditos holandeses o que 
habiten ya, al tiempo de su nombramiento, el 
Reino de los Paises Bajos o sus colonias. 

Art. 13. Los Cónsules Generales, Cónsuies, 
Vicecónsules y Agentes Consulares mexicanos 
en las colonias holandesas gozarán, además de 
Jo que en la presente Convención se especifica, 
de cuantos privilegios, exenciones e inmuni-
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dades disfruten ya o en Jo futuro hayan de dis
frutar, los funcionarios de idéntica categoria 
de la nación más favorecida. 

Art. 14. La presente Convención entrará en 
vigor noventa dlas después de la fecha del 
canje de las ratificaciones, que se hará a la 
mayor brevedad posible, en la ciudad de E l 
Haya, y durará cinco anos, contados a partir 
de la fecha de dicho canje. 

En caso de que ninguna de los dos Altas 
Partes contratantes haya dado noticia, doce 
meses antes de la expiración de dicho perfodo 
de cinco anos, de su intención de hacer cesar 
los efectos de la presente Convención, ésta 
continuará en vigor hasta un ano después del 
dia en que una de las Altas Partes contratantes 
no la denuncie. 

En fe de lo cual, los Plenipotenciarios arriba 
mencionados firmaron en dos originales la 
presente Convención, y la sellaron con sus 
sellos personales. 

Hecha por duplicado en EI Haya, en los 
idiomas espanol y holandés, el dia cuatro de 
enero de mil novecientos trece. 

R. DE MAREES VAN SWINDEREN. 
F. GAMBOA. 

29 Juni 1925. WET tot invoering van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering. S. 308. 

Bijl. Hand. 2° Kamer 1923/1924, n°. 187, 
1-3; 1924/1925, n°. 71, 1--4. 

Hand. id. 1924/1925, bladz. 2073-2078. 
Hand. l• Kamer 1924/1925, bladz. 848, 972, 

981, 982, 1049. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat volgens de slotbepaling van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering het in werking 
treden van dat Wetboek nader bij de wet wordt 
geregeld; 

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

INVOERINGSWET STRAFVORDERING. 
TITEL I. 

Algemeene bepalingen. 
Art. 1. Het nieuwe Wetboek van Straf

vordering treedt in werking op een door Ons 
te bepalen tijdstip. 

Wij behouden Ons echter voor de inwerking
treding der artikelen 48, 49 en 275 van het 
Wetboek te bepalen op een later tijdstip dan 
dat bedoeld in het eerste lid. 

2. Op Onzen last wordt het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering met de daarin gebrachte 
wijzigingen en aanvullingen in een doorloopend 
genummerde reeks van boeken, titels, afdee
lingen, paragrafen en artikelen samengevat en 
wordt de aanhaling daarvan, zoo in dit Wetboek 
als in andere wetten en wettelijke voorschriften, 
in verband daarmede voor zoover noodig ge
wijzigd. 

De gewijzigde tekst van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt op Onzen last in het 
Staatsblad geplaatst. 

TITEL II. 
Wijzigingen, aan te brengen in het nill'ltwe Wet

boek van Strafvordering. 
3. In artikel 4 van het nieuwe Wetboek van 

Strafvordering wordt aan het slot in plaats van : 

"of het bestuur bedoeld bij artikel 330 van het 
Wetboek van Koophandel is gevestigd" ge
lezen : ,,of de zetel van het scheepsbedrijf is 
gevestigd". 

4. Het derde lid van artikel 25 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt ge
lezen als volgt : 

,,Het proces-verbaal wordt door den voor
zitter of door een der andere leden van de 
raadkamer en den griffier vastgesteld en zoo 
spoedig mogeljjk na den afloop van het on,der
zoek onderteekend. Voor zoover de griffier 
tot een en ander buiten staat is, geschiedt dit 
zonder zijne medewerking en wordt van zijne 
verhindering aan het slot van het proces
verbaal melding gemaakt." 

5. In den derden volzin van het eerste lid 
van artikel 29 van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering wordt tusschen de woorden 
"hem" en "voor" ingevoegd: ,, , behalve in 
het geval van behandeling zijner zaak ter te
rechtzitting,". 

6. In artikel 31 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt onder b aan het slot 
ingelasch t : 

,, , tenzij en voor zoover uit een proces
verbaal blijkt van eenige omstandigheid waar
van hij in het belan~ van het onderzoek tijdelijk 
onkundig moet blijven, en in verband daar
mede een bevel als bedoeld in artikel 50, 
tweede lid, is gegeven". 

7. Het derde lid van art,ikel 53 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
gelezen als volgt : 
"Geschiedt de aanhouding door een anderen 
opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg 
dat de aangehoudene ten spoedigste voor den 
officier van justitie of een van diens hulp
officieren wordt geleid". 

8. In het eerste lid van artikel 54 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt de 
komma na het woord "toegelaten" vervangen 
door: 

,. , of van het strafbare feit omschreven in 
artikel 435 onder 3°. van het Wetboek van 
Strafrecht,". 

In het laatste lid van dit artikel worden de 
woorden : ,,onder verplichting hem onverwijld 
voor den officier van justitie of een van diens 
hulpofficieren te geleiden" vervangen door: 

"onder verplichting zorg te dragen da,t hij 
onverwijld voor den officier van justitie of 
een van diens hulpofficieren wordt geleid". 

9. In het tweede lid van artikel 61 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt de 
punt vervangen door : 

,. . met d ien verstande dat de tijd tusschen 
middernacht en negen uur voormiddags niet 
wordt medegerekend.". 

10. In het tweede lid van artikel 66 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
na het woord : ,,terechtzitting" ingelascht : 

"of indien dit noodig is om de uitlevering 
van den verdachte te verkrijgen,". 

11. Artikel 68 van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering wordt gelezen als volgt: 

"Het bevel tot gevangenneming, hetwelk na 
den aanvang van het onderzoek op de terecht
zitting is verleend, is geldig voor onbepaalden 
termijn en bljjft van kracht totdat het is o_p
geheven. I s het eerder verleend om de mt
levering van den verdachte te veràijgen, dan 
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is artikel 67 van overeenkomstige toepassing.". 
12. In het eerste lid van artikel 71 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt in 
plaats van : ,,het bevel tot gevangenneming of 
gevangenhouding, verleend door de rechtbank", 
gelezen : 

"de beschikking der rechtbank, houdende 
b~vet tot gevangenneming of gevangenhou-
dmg . , 

13. In het eerste lid van artikel 72 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
onder c in plaats van : ,,overeenkomstig artikel 
39octies, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafrecht gelezen : ,,artikel 14a, 39bis a of 
39octies van het Wetboek van Strafrecht 
wordt toegepast". 

14. In het derde en vierde lid van artikel 86 
van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
wordt in plaats van "beschikkingen" telkens 
gelezen: ,,beslissingen". 

15. In het eerste lid van artikel 97, 1°., 
van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
wordt in plaats van de woorden : ,,in de woning 
waar het feit is begaan", gelezen : ,,op elke 
plaats waar het feit is begaan". 

16. H et laatste lid van artikel 100 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
gelezen als volgt : 

"De artikelen 217-219 zijn ten aanzien van 
personen, bedoeld in de voorgaande twee leden 
van overeenkomstige toepassing.". 

17. In het eerste !iel van artikel 103 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
de komma achter de woorden : ,,werd ver
volgd" vervangen door een punt en wordt in 
plaats van de slotwoorden : ,,of, is de vervol
ging nog niet aangevangen, bij het gerecht op 
welks griffie de voorwerpen zijn overgebracht.", 
gelezen : ,,Is de vervolging nog niet aange
vangen, dan wordt het bezwaarschrift inge
diend bij het gerecht op welks griffie de voor
werpen 1,jjn overgebracht, of, indien het geldt 
het gebruik van mededeelingen, bi.i het gerecht, 
tot de kennisneming der zaak in het algemeen 
bevoegd, binnen welks rechtsgebied de mede
deelinl!en zjin gedaan .". 

18. In artikel 115 vanhetnieuwe Wetboek van 
Strafvordering wordt de punt vervangen door: 

,, , en ten aanzien van hem ingevolge artikel 
114 in verband met artikel 100 gedane mede
deelingen." 

19. In artikel 122 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt gelezen : 

1 °. in plaats van "De officier van justitie en 
de hulpofficier" : 

,,De opsporingsambtenaar of deurwaarder"; 
2°. in plaats van "kunnen" : ,,kan"; 
3°. in plaats van "hen" : ,,hem". 
20. In artikel 123 van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering, onder 30,, vervalt het 
woord: ,,openbare". 

21 . Artikel 141 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering, onder 6°., wordt gelezen 
als volgt: 

,,de rijksveldwachters, de ~emeenteveld
wachters en de door Onzen Mimster van Jus
titie aangewezen mrntairen der marechaussee 
beneden den rang van onderofficier". 

22. Artikel 142 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt gelezen als volgt : 

"Met de opsporing van strafbare feiten zijn 
ook belast zij, aan wier waakzaamheid bij bij-

zondere wetten of ve1·ordeningen de handhaving 
of de zorg voor de naleving daarvan of de 
opsporing van de daarin bedoelde strafbare 
feiten is toevertrouwd, een en ander voor zoo
veel die feiten betreft." 

23. Aan het slot van artikel 143 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt de 
punt vervangen door : 

,, ; daarbjj moeten tevens zooveel moge]jjk 
uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen 
van wetenschap. " 

24. Het eerste lid van artikel 145 van het 
nieuwe ·wetboek van Strafvordering wordt 
gelezen a ls volgt : 

"De ~'unister van Justitie i.s bevoegd een 
persoon, tot wederopzegging toe, aan te stellen 
tot vervanger van een Commissaris van JJO· 
litie bjj ruens verhindering of ontstentenis." 

Het tweede lid van genoemd artikel vervalt. 
Het bestaande derde lid wordt tweede lid. 
25. De artikelen 146 en 147 van het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering worden samen
gevoegd tot één artikel 146. 

Na artikel 146 en in dezelfde afdeelin~ als 
dit artikel, wordt een nieuw artikel 147 mge
lascht, luidende als volgt: 

,,Art. 147. Naar regelen, te stellen bij al
gcmeenen maatregel van bestuur, kan het 
openbaar ministerie in het belang van het 
onderzoek in strafzaken de medewerking in
roepen van personen en lichamen, welke op 
het gebied der reclasseering of der kinderbe
scherming of op dergelijk gebied werkzaam 
zjjn, en aan deze de noodige opdrachten geven." 

26. In het eerste lid van artikel 148 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in plaats van "belast" gelezen: ,,meer bepaal
delijk belast". 

In het laatste lid van dit artikel wordt de 
pu11t vervangen door : 

,, ; daarbij moeten teven~ zooveel mogelijk 
uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen 
van wetenschap." 

27. In artikel 151 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering, onder 2°., wordt in plaats 
van het woord "verslag" gelezen : 

,,een met redenen omkleed verslag". 
28. Aan het slot van artikel 153 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt de 
punt vervangen door : 

,, ; daarbij moeten tevens zooveel mogelijk 
uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen van 
wet enschap." 

29. Aan artikel 157 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende als volgt : 

"De militairen der marechaussee beneden 
den rang van onderofficier, die krachtens 
artikel 141, n°. 6, belast zijn met de opsporing 
van strafbare feiten, dienen een en ander in 
aan den onderofficier van dat wapen, onder 
wiens rechtstreek ch bevel zij staan." 

30. In het eerste lid van artikel 158 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt, 
in plaats van de woorden "de rijksveldwachters 
en de gemeenteveldwachters", gelezen: P, 

,,de opsporingsambtenaren, bedoeld bij ar
tikel 141, no. 6,". 

31. In artikel 159 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt in plaats van " 157" 
gelezen: 

,, 157, eerste lid". 
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32. In het eerste lid van artikel 160 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt in 
plaats van de woorden "van dat Wetboek", 
gelezen: 

,,van het Tweede Boek van dat Wetboek". 
33. In het vijfde lid van artikel 163 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt iu 
plaats van de woorden "officieren van justitie 
en hulpofficieren" gelezen : ,,ambtenaren". 

34. In het tweede en derde Jid van artikel 
168 van het nieuwe Wetboek van Strafvorde
ring wordt het woord "pre ident" telkens 
vervangen door: ,,voorzitter". 

35. In het eerste lid van artikel 172 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
de punt vervangen door: 

,, ; daarbij moeten tevens zooveel mogelijk 
uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen van 
wetenschap." 

36. Aan artikel 177 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt een tweede lid toe
gevoegd, lu_idende als volgt: 

,,De rechter-commis aris heeft gelijke be
voegdheid als in artikel 147 aan het openbaar 
ministerie is toegekend." 

37. De eerste zin van het tweede lid van 
artikel 185 van het nieuwe ·wetboek van Straf
vordering wordt gelezen als volgt : 

,,Op mtnoodiging van den rechter-commis
saris of voor zoover deze op een schriftelijk 
daartoe gedaan verzoek verklaard heeft daar
tegen geen bezwaar te hebben, kan de officier 
van justitie de verhooren geheel of gedeelte
lijk bijwonen." 

38. Het eerste lid van artikel 200 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering_ wordt 
gelezen als volgt : 

"De rechter-commissaris doet, zoo clikwijls 
hij dit noodig oordeelt, den verdachte, zoo 
deze in verzekerde bewaring is, voor zich ver
schijnen. Hij kan de dagvaarding van den 
verdachte die in -rrijheid i , bevelen." 

39. In het tweede lid van artikel 225 van 
het nieuwe ·w etboek van Strafvordering wordt 
de punt vervangen door: 

,, , met inachtneming van de huishoudelijke 
reglementen, en zonder dat het onderzoek 
daardoor mag worden opgehouden". 

40. In het eerste lid van artikel 227 van het 
nieuwe Wetboek van trafvordering wordt in 
plaats van het woord: ,,ver lag" gelezen: 

,,een met redenen omkleed verslag". 
41. In artikel 231 van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

1°. in het tweede lid wordt in plaats van : 
"bepaalt, indien het bèlang van het onderzoek 
zich daartegen niet verzet," gelezen: ,,kan, in
dien het belang van het onderzoek zich daar
tegen niet verzet, bepalen" ; 

2°. na den eersten zin van het d erde lid 
worden ingevoegd twee nieuwe zinnen, 
luidende als volgt : ,,Desverlangd wordt aan 
de de kundigen en aan den verdachte de ge
legenheid gegeven om ten over taan of, voor
zoover zulks in het belang van het onderzoek 
noodzakelijk schijnt, door bemiddeling van 
den rechter-commissaris een onderhoud te 
hebben. Ten aanzien van den officier van 
justitie en den raadsman is daarbij het tweede 
lid van artikel 193 van overeenkomstige toe
pa sing."; 

3°. de laatste zin van bet derde lid wordt 
vierde lid. 

42. In het derde lid van artikel 232 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt na 
.,alsdan" ingevoegd: .,onverwijld". 

43. In artikel 234 ,-an het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid wordt in plaats van: 
,,en 228-230" gelezen : ,, , 228- 230 en 231, 
derde en vierde lid,"; 

20. in den eersten zin van het tweede lid 
wordt in plaats van : ,,verslag" gelezen: ,,een 
met redenen omkleed verslag". 

44. In artikel 248 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt in plaats van "de 
artikelen 250-252" gelezen : 

,,artikel 250, eerste lid". 
45. In het laatste lid van artikel 260 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt in 
plaats van "te dagvaarden" gelezen : ,,te doen 
dagvaarden" en wordt "262 en 272" vervan
den door : ,,262, eerste lid, en 272, eerste lid". 

46. In het tweede lid van artikel 263 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in plaats van "door hem" gelezen: .,van zij
nentwege". 

47. In het laatste lid van artikel 279 van het 
n1euwe Wetboek van Strafvordering wordt 
,,308 en 309" vervangen door : 

" ,,309 en 310". 
48. In het derde lid van artikel 284 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in plaats van "door of ten verzoeke van den ver
dachte" gelezen: ,,van wegc· of ten verzoeke 
van den verdachte". 

49. · H et derde lid van artikel 285 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering vervalt. 

50. In den tweeden zin van artikel 286 van 
het nieuwe Wetboek van trafvordering ver
vallen de woorden "en derde". 

51. Na artikel 286 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden twee nieuwe ar
tikelen ingevoegd, luidende als volgt : 

"Artikel 286a. De getuige moet bij zijne 
verklaring zooveel mogelijk uitdrukkelijk op
geven zijne redenen van wetenschap. 

Art. 286b. De rechtbank kan ambtshalve 
of op het verzet van den officier van justitie 
of van den verdachte beletten dat aan een.ige 
vraag door den verdachte of diens raadsman 
of door den officier van justitie gedaan, wordt 
gevolg gegeven. De officier van justitie en 
de verdachte zijn bevoegd met betrekking 
tot eenige vraag opmerkingen te maken, voor
dat deze beantwoord wordt." 

52. In het eer te lid van artikel 294 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt na 
het onder 10. voorkomende een nienwe zinsnede 
ingevoegd. luidende al volgt : 

,.2°. dat artilrnl 286a niet van toepassing is." 
Het bestaande no. 20. wordt 3°. 
Na het eerste lid van dit artikel wordt een 

nieuw t,weede lid ingela~cht, luidende als volgt : 
,,De verklaringen en verslagen van deskun

digen zijn met redenen omkleed." 
Het bestaande tweede lid wordt derde lid. 
53. H et vierde lid van artikel 295 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
gelezen als volgt : 

"De voorlezing van stukken kan, tenzij de 
officier van justitie of de verdachte zich daar-
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tegen verzet, worden vervangen door eene 
mondelinge mededeeling van den korten inhoud 
door den voorzitter. " 

54. Het derde lid van artikel 297 van het 
nieuwe ·wetboek van Strafvordering wordt 
gelezen : 

,,Artikel 286b is van overeenkomstige toe
passing." 

55. De tweede zin van hr! eerste lid van 
artikel 298 van het nieuwe \\" rtl oek van Straf
vordering wordt gelezen 

.,Artikel 286b i s van overeenkomstige toe
passing''. 

56. Na artikel 298 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt een nieuw artikel 
ingelascht, luidende als volgt : 

,,Art. 298a. Bij het verhoor van den ver
dll,(]hte wordt zooveel mogelijk onderzocht, of 
zijne verklaring op eigen wetenschap steunt." 

57. In artikel 300 van het nieuwe Wetboek 
ya,n Strafvorderin~ worden de woorden : ,,het 
geheel of gedeelte ' vervangen door : 

,,het geheel of een gedeelte". 
58. In artikel 303 van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering wordt een nieuw zesde lid 
ingevoegd, luidende als volgt: 

"Bjj niet-verschjjning van een toll< is artikel 
282 van overeenkomstige toepassing." 

Het bestaande zesde lid van artikel 303 
wordt zevende lid. 

59. Na artikel 306 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende als volgt: 

"Art. 306a. De rechtbank heeft gelijke 
bevoegdheid als in artikel 147 aan het openbaar 
ministerie is toegekend. Zij oefent die uit 
hetzij ambtshalve, hetzij op vordering van 
den officier van justitie of op verzoek van den 
,erdachte." 

60. In het tweede lid van artikel 314 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in plaats van: ,,Artikel 147" gelezen: ,,Artikel 
l.46, tweede en derde lid, ". 

61 . Artikel 323 van het nieuwe Wetboek van 
Stn:afvordering wordt gelezen als volgt : 

,,Het proces-verbaal wordt door den voor
zi tter of door een der rechters, die over de 
zaak heeft geoordeeld, en den griffier vastgesteld 
en zoo spoedig mogelijk na de sluiting van het 
onderzoek ter terechtzitting en in elk geval 
binnen den in het eerste hd van artikel 361 
vermelden termijn onderteekend. Voorzoover 
de griffier tot een en ander buiten staat is, ge
schiedt dit zonder zijne medewerking en wordt 
va.n zijne verhindering aan het slot van het 
proces-verbaal melding gemaakt." 

62. In artikel 337 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende wij
zio-ingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid wordt in plaats van 
,,mededeeling" gelezen : ,,opgave" ; 

2°. na het eerste lid wordt een nieuw tweede 
lid ingelascht, luidende als volgt : 

,,Zooda.nige opgave, elders dan ter terecht
zitting gedaan, kan tot het bewijs, dat de ver
dachte het telastegelegde feit begaan heeft, 
medewerken, indien daarvan uit eenig wettig 
bewijsmiddel blijkt."; . 

3°. het tweede lid wordt derde lid; het wordt 
gelezen als volgt : 

,,Zijne opgaven kunnen alleen te zijnen aan
zien gelden." ; 

4°. het derde lid wordt vierde lid; in dit 
lid wordt het \';oord "verkla.ring" vervangen 
door: ,,opgaven. 

63. In het eerste lid va.n artikel 338 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt de 
komma na het woord "heeft" verva.ngen door 
oen punt, en verva.llen de woorden : ,,met 
uitdrukkelijke opga.ve van de redenen van 
wetenschap" benevens de daara.anvolgende 
punt. 

64. In artikel 339 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering vervallen na het woord 
,,medegedeeld" de komma benevens de woor
den : ,,met redenen omkleed". 

65. In het eerste lid van artikel 340 van het 
nieuwe ·wetboek van Strafvordering worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 

10. het onder 1°. voorkomende wordt ge
lezen als volgt : 

,,beslissingen, in den wettelijken vorm opge
maakt door colleges of personen met recht
spraak belast;" ; 

20. het onder 20. voorkomende wordt gelezen 
als volgt: 

"processen-v~rbaal en andere geschriften, in 
den wettelijken vorm opgemaakt door colleges 
en personen, die daartoe bevoegd zijn, en be
helzende hunne mededeeling van feiten of 
omstandigheden, door hen zelf waargenomen 
of ondervonden;" ; 

30_ onder 4°. vervallen de woorden : ,,met 
redenen omkleed". 

66. De tweede zinsnede van artikel 346 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering, na 
de woorden: ,,van den verdachte", wordt ge
lezen als volgt : 

,,en over de oplegging van straf of maatregel, 
bij de wet bepaald." 

67. In het tweede lid van artikel 349 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering worden 
de woorden : ,,of indien zij beslist, dat die voor
werpen geheel of gedeeltelijk geacht moeten 
worden voor de door misdrijf verkregene in 
de plaats te zijn getreden" vervangen door: 

"of indien zji be list, dat de voorwerpen 
gehe31 of gedeeltelijk geacht moeten worden 
daarvoor in de pla.ats te zijn getreden". 

68. Het eerste Jid van a.rtikel 355 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
gelezen als volgt : 

,,Het vonnis bevat het telastegelegde als
mede den inhoud van de bewijsmiddelen, voor 
zoover deze tot bewijs daarvan dient." 

69. In den aanhef van artikel 362 van het 
11ieuwe Wetboek van Strafvordering wordt in 
plaats van "geheele telastlegging" gelezen : 

,,de geheele telastlegging". 
70. Na den Zesden Titel van het Tweede 

Boek van het nieuwe Wetboek van Strafvor
dering wordt een nieuwe Titel ingevoegd, 
luidende als volgt : 

,,TITEL Vla. 
Bijzondere bepalingen betrefjende het rechtsgeding 

voor den politierechter. 
Art. 362a. Indien de Koning bij eene recht

bank eene uit één lid bestaande (enkelvoudige) 
kamer heeft ingesteld voor de vereenvoudigde 
behandeling va.n strafzaken, draagt het lid 
dier kamer den titel van politierechter. 

Op het rechtsgeding voor den politierechter 
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vinden de voorgaande twee Titels overeen
komstige toepassing, voor zoover in dezen 
Titel niet anders wordt bepaald, en met dien 
verstande, dat de politierechter tevens de be
voegdheden bezit, die aan den voorzitter eener 
meervoudige kamer toekomen. 

Art. 362b. De gewone terechtzittingen van 
den politierechter vinden plaats : 

bij rechtbanken in gemeenten met 100,000 
of meer inwoners zoovele malen, als de Minister 
van Justitie bepaalt, doch t en minste driemaal 
in de week; 

bij de overige rechtbanken zoovele malen, 
als de Minister van Justitie bepaalt, doch ten 
minste eenmaal in de week. 

Art. 362c. Het rechtsgeding wordt voor den 
politierechter vervolgd, indien, naar het aan
vankelijk oordeel van den vervolgenden amb
tenaar, de zaak van eenvoudigen aard is, be
paaldelijk ook t en aanzien van het bewijs en 
de toepassing der wet, en daarin geen zwaardere 
hoofdstraf dan gevangenisstraf van een door 
den Koning te bepalen aantal maanden, ten 
hoogste zes, dient te worden opgelegd. 

Art. 362d. De termijn van dagvaarding is 
ten minste vijf, en, voor zoover betreft recht
banken in gemeenten met 100,000 of meer 
inwoners, ten minste drie dagen. 

Indien de verdachte overeenkomstig artikel 
53 voor den officier van justitie is geleid, kan 
hij worden gedagvaard om nog op den dag zel
ven of ter eerstkomende terechtzitting voor 
den politierechter te verschijnen. Hij kan dan, 
indien hij is gedagvaard om nog op den dag 
zelven te verschijnen, ter terechtzitting worden 
geleid. Artikel 270 blijft in dit geval buiten 
toepassing. 

Art. 362e. Tegen eene dagvaarding om te ver
schijnen op eene terechtzitting van den politie
rechter kan het bezwaarschrift enkel worden 
ingediend vóór den aanvang der terechtzitting. 

Art. 3621. Indien de verdachte overeen
komstig het tweede lid van artikel 362d is 
gedagvaard, behoeft de dagvaarding, met af. 
wijking in zoover van artikel 261, eerste lid, 
in plaats van eene opgave van het feit, dat te 
laste wordt gelegd, enkel in te houden eene 
korte aanduiding van dat feit. 

Art. 362g. Indien de verdachte overeen
komstig artikel 53 door een opsporingsambte
naar is aangehouden, kunnen getuigen door 
dien ambtenaar mondeling worden uitgenoo
digd om te verschijnen voor den officier van 
justitie of een zijner hulpofficieren, voor wien 
de verdachte wordt geleid. 

De officier van justitie is bevoegd getuigen, 
deskundigen en tolken mondeling op te roepen 
of door een dienaar der openbare macht mon
deling te doen oproepen om te verschijnen 
voor den politierechter. 

Art. 362h. Indien de dagvaarding enkel 
inhoudt eene korte aanduiding van het feit, 
dat te laste wordt gelegd, doet de officier van 
justitie ter terechtzitting bij de voordracht der 
zaak mondeling of, na voorlezing, schriftelijk 
nadere opgave van dat feit. De nadere op
gave beantwoordt op straffe van nietigheid 
aan de korte aanduiding van het feit in de 
dagvaarding, behoudens verbetering of aan
vulling ; zij wordt, wat betreft den grondslag 
voor verdere vervolging, geacht in de dag
vaarding te zijn ingelascht. 

Op verlangen van den politierechter of van 
den verdachte wordt de nadere opgave hem op 
schrift gegeven. 

Art. 362i. Indien de verdachte bij zijne 
eerste verschijning op de dagvaarding in het 
belang zijner verdediging uitstel verzoekt, 
schorst de politierechter het onderzoek voor een 
bepaalden tijd. 

Art. 362j. De politierech ter is niet bevoegd 
tot oplegging van gevangenisstraf van meer 
dan een door den Koning te bepalen aantal 
maanden, ten hoogste zes. 

Indien de politierechter oordeelt, dat de 
zaak door eene meervoudige kamer der recht
bank moet worden behandeld, verwijst hij de 
zaak daarheen. 

De zaak wordt alsdan op de bestaande te
lastlegging voor de meervoudige kamer aan
hangig gemaakt bij exploot, vanwege den offi
cier van justitie aan den verdachte beteekend, 
waarbij de artikelen 260, tweede lid, 263, 264 
en 265 van toepassing zijn, en op de gewone 
wijze vervolgd, met dien verstande, dat de 
beraadslaging, bedoeld in de artikelen 344 en 
346, mede geschiedt naar aanleiding van het 
onderzoek op de terechtzitting van den politie
rechter, zooals dit volgens het proces-verbaal 
dier terechtzitting heeft plaats gehad, behalve 
voor zoover betreft aldaar afgelegde verkla
ringen van getuigen en deskundigen. 

Echter mag voor het bewijs van hetgeen 
uit den inhoud van het proces-verbaal der te
rechtzitting van den politierechter blijkt al
daar niet te zijn betwist, gebruik worden ge
maakt van de verklaringen van getuigen en 
deskundigen, zooals zij volgens dat proces
verbaal zijn afgelegd . 

Geschiedt de behandeling voor de meer
voudige kamer bij verstek, dan mag van die 
verkla:ringen ondanks zoodanige betwisting 
gebrmk worden gemaakt. 

Indien de politierechter de zaak verwijst 
naar eene meervoudige kamer der rechtbank, 
wordt als de dag van de eerste terechtzitting 
aangemerkt de dag van de eerste terechtzitting 
van den politierechter. 

Art. 362k. Indien tegen den verdachte ver
stek is verleend, zoomede voor zoovcr door 
den verdachte en door zijn raadsman, zoo hij 
dien heeft, verklaard is, dat van bepaaldelijk 
aangeduide stukken noch de voorlezing, noch 
de mededeeling van den korten inhoud wordt 
gewenscht, kan, in plaats der voorlezing van 
de processen-verbaal, verslagen van deskundi
gen of andere stukken, vermeld in artikel 295, 
treden eene op last van den politierechter 
gedane aanteekening in het proces-verba.al der 
terechtzitting van de overlegging dier stukken ; 
daarop mag dan ook ten bezware van den ver
dachte worden acht geslagen . 

Art. 362l. De politierechter geeft onmiddel
lijk na. de sluiting van het onderzoek op de 
terechtzittina mondeling vonnis. Dit vonnis 
wordt in het proces-verbaal der terecht~i~ting 
aa.ngeteekend op de w1Jze, door den Mm1ster 
van Justitie te bepalen. 

In geval van verstek kan de mondelinge 
uitspraak worden uitgesteld. 

Zoodra het proces-verbaal der terechtzitting, 
waarin het vonnis is a.a.ngeteekend, is ~etee
kend, kunnen de verdachte en zijn raadsman 
daarvan kennis nemen. 
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Art. 362m. De politierechter is bevoegd en 
op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van den verdachte verplicht, 
te bepalen, dat schriftelijk vonnis zal worden 
gewezen; in dit geval kan de uitspraak worden 
uitgesteld. 

Art. 362n. In de gevallen, waarin de uit
spraak wordt uitgesteld, mag zij in geen geval 
later plaats vinden dan op den zevenden dag 
na de sluiting van het onderzoek. Artikel 341, 
laatste lid, is dan van overeenkomstige toe
passing. 

Indien de politierechter of de plaatsver
vanger die over de zaak g3oordeeld heeft, tot 
de uitspraak van het schriftelijk vonnis buiten 
staat- is, geschiedt zij, in het eerste geval door 
een plaatsvervanger en, in het tweede geval, 
door den politie-rechter of een anderen plaats
vervanger. 

Art. 3620. Zoowel de officier van justitie 
als de verdachte kunnen na de mededeeling, 
bedoelcl bij art.ikel 360, betreffende het rechts
middel, dat tegen het vonnis openstaat, ter 
terechtzitting van de bevoegdheid om dat 
rechtsmiddel aan te wenden, afstand doen. 
Op zijn recht daartoe wordt de verdachte 
opmerkzaam gemaakt. Van den gedanen af
stand geschiedt aanteekening in het proces
verba.al der terechtzitting." 

71. Artikel 363 van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering wordt gelezen als volgt : 

,,De gewone terechtzittingen van het kan
tongerecht vinden plaats : 

bij kantongerechten in gemeenten met 
100,000 of meer inwoners zoovele malen, als 
de Minister van Justitie bepaalt, doch ten 
minste driemaal in de week ; 

bij de verdere kantongerechten der eerste 
klasse zoovele malen, als de Minister van Jus
titie bepaalt, doch ten minste eenmaal in de 
week; 

bij de kantongerechten der tweede klasse 
zoovele malen, als de Minister van Justitie 
bepaalt, doch ten minste eenmaal in de veer
tien dagen; 

bij de overige kantongerechten zoovele 
malen, als de Minister van Justitie bepaalt, 
doch ten minste eenmaal in de maand." 

72. In artikel 365, eerste lid, van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering wordt tusschen: 
,,officier van justitie," en : ,, voor" ingevoegd : 
,,den kantonrechter gehoord,". 

73. In artikel 366 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende wij 
zigingen aangebracht : 

1°. in den aanhef van het eerste lid wordt 
in plaats van: ,,kan plaats vinden" gelezen: 
,,kan enkel plaats vinden" ; 

2°. de aanhef van het twee:le lid tot en 
met de komma, wordt gelezen als volgt : 

"Heeft eene onverwijlde uitreiking niet 
plaats gevonden,"; 

3°. in het tweede lid wordt in plaats· van: 
,,aangeboden" gelezen: ,,uitgereikt"; 

4°. in het derde lid wordt in plaats van : 
"de aangeboden oproeping" gelezen : ,,eene 
aangeboden oproeping". 

74. In artikel 367 van het nieuwe Wetboek 
v~~ Strafvordering worden de volgende wij
z1gmgen aangebracht: 

1 °. tusscben het eerste en tweede lid wordt 
een nieuw lid ingevoegd, luidende als volgt: 

Indien de verdachte overeenkomstig artikel 
53"is aangehouden, kan hij worden opgeroepen 
om nog op den dag zelven ter terechtzitting 
van het kantongerecht te verschijnen. Hij 
kan dan voor het openbaar ministerie bij bet 
kantongerecht en vervolgens ter terechtzitting 
worden geleid. Artikel 377 n°. 2 bEjft in dit 
geval buiten toepassing." 

2°. in het laatste lid wordt in plaats van : 
"tweede of derde lid" gelezen: ,,derde of 
vierde lid". 

30_ aan het laatste lid wordt een tweede zin 
toegevoegd, luidende als volgt : 

"Vrijwillige verschijning. van den verdac~te 
op eene oproeping, welke 1s geschied m stnJd 
met het bepaalde in het eerste lid, dekt de 
daaraan verbonden nietigheid." 

75. In het tweede lid van artikel 368 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in_ pl~~ts van: ,,aanbieden" gelezen : ,,uit- · 
reiken . 

76. Artikel 369 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt gelezen als volgt : 

,,Het formulier der oproeping van de1_1 _ver
dachte wordt vastgesteld door den Miruster 
van Justitie. Deze is bevoegd nadere voor
schriften te geven ter uitvoering van de ar
tikelen 365-368". 

77. In den eersten volzin van artikel 370 
van het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
vervalt: ,, , aangeboden". 

78. Na artikel 370 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden twee nieuwe arti-
kelen ingelascht, luidende als volgt : . 

Art. 37Oa. In zaken, welke door oproepmg 
op"den dag zelven ter terechtzitting aanhangjg 
zijn gemaakt, kunnen getuigen door den amb
tenaar, di_e het feit heeft opgesp<;iord, worden 
uitgenood1gd om ter terechtz1ttmg van het 
kantongerecht te verschijnen. De uitnoodi
ging wordt door een dienaar der openbare 
macht uitgereikt aan den persoon van den ge
tuige of te zijner woon- of verblijfplaats aan een 
zijner huisgenooten. 

Een dubbel der uitnoodiging wordt bij de 
processtukken gevoegd. 

Indien het openbaar ministerie bij het kan
tongerecht de oproepina van den verdachte 
intrekt of oordeelt, dat äe zaak op eene latere 
terechtzitting moet worden aangebracht, geeft 
het onverwijld, op de wijze door het openbaar 
ministerie te bepalen, aan de ingevolge dit 
artikel uitgenoodigde getuigen kennis, dat 
hunne uit,noodigjng wordt ingetrokken. 

Het formulier der uitnoodigingen, in dit 
:irtikel bedoeld, wordt vastgesteld door den 
Minister van Justitie. Deze is bevoegd nadere 
voorschriften te geven ter uitvoering van dit 
artikel. 

Art. 37Ob. Het openbaar ministerie bij het 
kantongerecht is bevoegd getuigen, deskun
digen en tolken mondeling op te roepen. of 
door een dienaar der openbare macht mondelmg 
te doen oproepen om ter terechtzitting van het, 
kantongerecht te verschijnen." 

79. Aan artikel 371 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt een nieuw tweede 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

"Voor de toepassing van de artikelen 362 
en 378 betrdiende het verzet wordt, eene op
roeping, welke aan den persoon VPn den ver
dachte is aangeboden, gelijkgesteld met eene 
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dagvaarding om ter terechtzitting te ver
schijnen, welke aan den persoon van den ver
dachte is beteekend ." 

80. Artikel 372 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt gelezen als volgt : 

"Indien de zaak aanhangig is gemaakt door 
oproeping, doet het openbaar ministerie ter 
terechtzitting bij den aanvang van het onder
zoek mondeling of, na voorlezing, schriftelijk 
nadere opgave van het feit, dat den verdachte 
wordt ten laste gelegd. De nadere opgave 
beantwoordt op straffe v:an nietigheid aan de 
korte aanduiding van het feit in de oproeping, 
behoudens verbeteiing of aanvulling; zij geldt, 
wat betreft den grondslag voor de verdere ver
volging, als dagvaarding. 

Op verlangen van den k2ntonrecbter of 
van den verdachte wordt de nadere opgave 
hem op schrift gegeven." 
· 81 . De aanhef v2n artikel 373 van het 
niP,uwe Wetboek van Strafvordering, tot en 
met de komma, wordt gelezen als volgt : 

,,Indien de verdachte bij zijne eerste verschij
ning tn t erechtzittine- aannemelijk m,iakt 
dat hij,". '" 

Aan genoemd artikel wordt een nieuw 
tweede lid toegevoegd, luidende als volgt : 

.,Indien de verdachte overeenkomstig arti
kel 367, tweede lid, ter terechtzitting is geleid 
en bij zijne eerste verschijning aldaar in het 
belang zijner verdediging uitstel verzoekt, 
schorst de kantonrechter het onderzoek voor 
een bepaald en tijd". 

82. In het derde lid van artikel 374 van het 
nieuwe Wetboek va11 Strafvordering wordt 
het woord: .,opgenomen" vprvangen door: 
.,aangeteekend". 

83. Artikel 375 van het nieuwe WPtboek 
van Strafvordering wordt gelezen als volgt : 

"De kantonrechter is bevoegd en, op .de 
vordering van het openbaar ministerie of op 
het verzoek van den veroachte. verplicht te 
bep"'l en, dat schriftelijk vonnis zal worden 
gewezen; in dit geval kan de uitspraak werden 
uitgesteld." 

84. Artikel 376 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt gelezen als volgt : 

"In de gevallen, waarin de uitspraak wordt 
uitgesteld, mag zij in geen geval later plaat s 
vinden dan op den zevenden dag na de sluiting 
van het onderzoek. Artikel 341, laatste lid, 
is dan van overeenkomstige toepassing. 

Indien echter de kantonrechter verklaart 
wegens de ingewikkeldheid der zaak buiten 
machte te zijn om binnen zeven dagen na de 
sluiting van het onderzoek vonnis te wijzen, 
blijft b.et voorgaande lid buiten toepassing. 
Van de verklaring geschiedt aanteekening in 
het proces-verbaal der terechtzitting. 

85. In artikel 377 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende wij
zigingen aangebracht: 

1°. in den aanhef wordt in plaats van: 
.,de voorafgaande twee Titels" gelezen : 

"de Vijfde Titel en de Zesde Titel van dit 
Boek"; 

2°. in de onder 1°. genoemde bepaling 
worden de woorden: .,ten minste vijf dagen 
of" vervangen door : 

"ten minste vijf,- en, voor zoover betreft 
kantongerechten in gemeenten met 100,000 
of meer inwoners, drie, en" ; 

3°. het bestaande n°. 5 wordt n°. 4; 
4°. het bestaande n°. 6 wordt n°. 5; in de 

onder dit n°. voorkomende bepaling wordt 
de komma na het woord : .,verleend" vervan• 
den door: 

"zoomede voor zoover door den verdachte 
en door zijn raadsman, zoo hij dien heeft, ver
klaard is, dat van bepaaldelijk aangeduide 
stukken noch de voorlezing, noch de mede
deeling van den korten inhoud wordt ge
,venscht," ; 

en wordt de punt aan het slot vervangen 
door: 

,, ; daarop mag dan ook ten bezware van 
den verdachte worden acht geslagen." . 

5°. het bestaande n°. 7 wordt n°. 6; het 
onder dit nummer voorkomende woord : ,.op
genomen" wordt vervangen door : 

"aangeteekend op de wijze, door den Minister 
van Justitie te bepalen" ; 

6°. de bestaande no~. 8 en 9 worden ach ter
eenvolgens n°s. 7 en 8 ; 

7°. na het bestaande n°. 9 worden twee 
nieuwe nummers ingelascht, luidende a ls 
volgt: 

,.9°. Indien de kantonrechter dit in ver
band met de ~eringe beteekenis van het feit 
en de omstanctigheden, waaronder het is be
gaan, raadzaam acht, kan hij in het vonnis 
bepalen, dat geen straf zal worden toegepast. 

10°. De ambtenaar van het openbaar 
ministerie behoeft. bij de uitspraak.van het von
nis niet tegenwoordig te zijn." ; 

8°. het bestaande n°. 10 wordt n°. 11 ; in 
dit nummer wordt ·na het woord: .,wordt" 
ingevoegd: 

., , op de wijze door den Minister van Justitie 
te bepalen," ; 

9°. na het bestaande n°. 10 wordt een nieuw 
nummer ingelascht, luidende als volgt: 

" 12°. Zoowel het openbaar ministerie als 
de verdachte kunnen na de mededeeling, be
doeld bij art. 360, betreffende het rechtsmiddel. 
dat tegen het vonnis openstaat, ter tel'f cht
zitting van de bevoegdheid om dat r echts
middel aan te wenden afstand doen. Op zijn 
recht daartoe wordt de verdachte opmerkzaam 
gemaakt. Van den gedanen afstand geschied t 
aanteekening in het proces-verbaal der terecht
zitting." 

86. In den eersten zin van het eerste lid van 
artikel 378 van het nieuwe Wetboek van Straf
vordering worden de woorden : ., binnen drie
maal vier en twintig uren " vervangen door 
de woorden: 

.,binnen tien dagen" . 
87. Aan het eerste lid van artikel 380 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
toegevoegd een derde volzin luidende : ,,In 
zaken waarvan de rechtbank kennis neEmt, 
wordt, naar gelang de uitspraak is gedaan 
door eene meervoudige kamer, een politie
rechter of een kinderrechter, als de eerste ge
wone terechtzitting aangemerkt de .ioodanige 
t erechtzitting van eene meervoudige kamer, een 
politierechter of een kinde1Techter." 

88. In het eerste lid van artikel 382 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in plaats van : ,,den Zesden of Zevenden Titel" 
gelezen : ,,den Zesden, Zesden (A) of Zevenden 
Titel". 

89. In artikel 391 van het nieuwe Wetboek 
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van Strafvordering worden de vo lgende wijzi
gingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid wordt in plaats van: 
" Binnen acht dagen" gelezen: ,,Zoo mogelijk 
binnen acht dagen" ; 

2°. in het derde lid wordt in plaats van 
,,262" gelezen : ,,262, eerste lid". 

90. In het tweede lid van artikel 392 van 
het nieuwe \Vet boek van Strafvordering worden 
tusschen "zich" en "in het geding" ingevoegd 
de woorden : ,,in eersten aanleg". 

91. In artikel 394 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt in plaats van "269" 
gelezen: ,,268, tweede lid, 269". 

92. Artikel 404 van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering, onder 1 °., wordt gelezen als 
volgt: 

,,1°. dat mede van overeenkomstige toe
passing zijn de bepalingen van artikel 377, 
n°. 2, n°. 4, n°. 8, n°. 9 en n°. 12 ;". 

93. Na artikel 404 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidend e als volgt : 

,,Artikel 404a. Wanneer de rechtbank be
vindt, dat het feit reeds in eersten aanJeg tot 
hare kennisneming behoort, doet zij de zaak 
zelve af. 

Haar vonnis is in dit geval vatbaar voor 
hooger beroep.". 

94. In het tweede lid van artikel 418 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in plaats van: ,,president" gelezen : ,,voor
zitter". 

95. In den eersten zin ·van het eerste lid van 
artikel 439 van het nieuwe Wetboek van Straf
vordering vervallen aan het slot de woorden : 
,, , of straf of maatregel mag worden opgelegd, 
zoo die in die arresten of vonnissen niet was 
uitgesproken". 

96. In het derde lid van artikel 454 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering vervallen 
aan het slot de woorden : ,, , of straf of maat
regel mag worden opgelegd, zoo die in dat 
arrest of vonnis niet was uit~esproken". 

97. In het eerste lid van artikal 459 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering worden 
de woorden : ,,Indien na de vernietiging van 
het gewijsde straf of maatregel niet wordt 
opgelegd" vervangen door : 

"Indien na de vernietiging van het gewijsde 
geen straf of maatregel of wel de maatregel, 
bedoeld bij artikel 37, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafrecht, wordt opgelegd". 

98. In het tweede lid van artikel 460 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in plaats van "met welker" gelezen : ,,met 
welks". 

99. In het tweede lid van artikel 461 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
het woord "toepassing" vervangen door : 
"overeenkomstige toepassing", en wordt in 
plaats van den tweeden volzin gelezen : ,,Onder 
ambtsmisdrijven en ambtsovertredingen worden 
hier begrepen strafbare feiten begaan onder 
eene der verzwarende omstandigheden, om
schreven in artikel 44 van het Wetboek van 
Strafrecht ." 

100. Na artikel 464 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende arti
kelen in11elasch t : 

,,Art. 464a. Bij elke rechtbank is de enkel
voudige kamer voor de behandeling van bur-

gerlijke kinderzaken (kinderrechter) tevens 
belast met de behandeling van kinder-straf
zaken. 

Het rechtsgeding, uitsluitend betreffende 
mind arjarige verdachten, die op den dag van 
de eerste terechtzitting den leeftijd van acht
tien jaren nog niet hebben bereikt, wordt in 
eersten aanleg voor den kinderrechter ver
volgd, tenzij, naar het aanvankelijk oor,~eel 
van den vervolgenden ambtenaar en den kin
derrechter, in de zaak een zwaardere hoofd
straf dan gevangenisstraf van een door den 
Koning te bepalen aantal maanden, ten hoogste 
zes, dient te worden opgelegd of wegens de 
ingewikkeldheid der zaak behandeling door 
de meervoudige kamer de voorkeur verdient. 

Art. 464b. Indien de officier van justitie 
in zaken, uitsluitend betreffende minderjarige 
verdachten, die vóór het be~aan van het 
feit den leeftijd van achttien iaren nog niet 
hebben bereikt, voorwaardeJjjk van vervolging 
wenscht af te zien, op gronden, aan het alge
meen belang ontleend, behoeft, hij daartoe de 
machtiging van den kinderrechter. Wenscht 
de officier va.n justitie in die zaken onvoorwaar
delijk van vervolging af te zien, op gronden 
aan het algemeen belang ontleend, dan wint 
hij daaromtrent het gevoelen in van den kin
derrechter." 

101. In art-ikel 467 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering vervalt in het derde lid de 
tweede zin en wordt de punt aan het slot van 
den eersten zin vervangen door de woorden : 
,, , en evenmin ten aanzien van ouders of voogd 
in geval van oproeping overeenkomstig artikel 
366." 

102. Na art.ikel 467 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt het volgende arikel 
ingelasch t : 

,,Art. 467a. Met het gerechtelijk vooronder
zoek in zaken, uitsluitend betreffende minder
jarige verdachten, die tijdens hunne eerste op
roeping voor den rechter den leeftijd van 
achttien jaren nog niet hebben bereikt, i~ vóór 
den aanvang van het onderzoek ter terecht
zitting in earsten aanJeg de kinderrechter belast. 

De 1cinderrechter, in zaken, als bij het voor
ga-ande lid bedoeld, het gerechtelijk vooronder
zoek instellende, wordt in zoover als rechter
commissaris, belast met het gerechtelijk voor
onderzoek, aangemerkt." 

103. Na artikel 475 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende arti
kelen ingelascht : 

"Art. 475a. Op het rechtsgeding voor den 
kinderrechter vinden de bepalingen betreffende 
het rechtsgeding voor den politierechter over: 
eenkomstige toepassing, met uitzondering van 
de artikelen 362a, eerste lid, 362c en 362n, 
eerste lid. 

Indien de kinderrechter als rechter-com
missaris de zaak heeft onderzocht, blijft ar
tikel 2.68, eerste lid, in zoover buiten toe
passing. 

Art. 475b. In zaken, welke voor eene meer
voudige kamer der rechtbank worden vervolgd 
en mi11derjarige verdachten betreffen, die op 
den dag van de eerste terechtzitting den leef
tijd van achttien jaren nog niet hebben be
reikt, neemt de kinderrechter aan het onder
zoek ter terechtzitting deel. Artikel 475a, 
la,atste lid, is van toepassing." 
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104. In artikel 476 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

1°. in het tweede lid wordt t usschen de 
twee volzinnen, waaruit dit lid bestaat, in
gevoegd een nieuwe volzin luidende : ,,Indien 
de zaak door oproeping van zoodanigen min
derjarige aanhangig is gemaakt, geschiedt de 
oproeping van zijn ouders of van zijn voogd en, 
zoo noodig, de intrekking daarvan met over
eenkomstige toepassing van artikel 370a ; 
in de oproeping wordt de korte aanduiding 
van het strafbare feit opgenomen." 

2°. in het tweede lid wordt in den laatsten 
volzin in plaats van "zij tegenwoordig zijn" 
gelezen : ,,de ouders of de voogd tegenwoordig 
zjjn". 

3°. in het derde lid wordt in plaats van "de 
rechtbank" gelezen: ,,het gerecht". 

105. Na artikel 476 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende als volgt : 

,,Art. 476a. H et gerecht kan, hetzij ambts
halve of op vordering van het openbaar minis
terie mits in deze gevallen de raadsman zich 
daartegen niet verzet, hetzij op verzoek van 
den raadsman zelven, bepalen, dat vragen be
treffende de eigenschappen of omstandigheden 
van een minderjarigen verdachte, die op d en 
dag van de eerste terechtzitting den leeftijd 
van achttien jaren nog niet heeft bereikt, 
buiten diens tegenwoordigheid zullen worden 
gesteld en behandeld en dat het openbaar 
ministerie of de raadsman buiten tegenwoordig
heid van zoodanigen verdachte het woord zal 
voeren. De zakelijke inhoud van een en ander 
wordt in efä geval aan den verdachte mede
gedeeld. " 

106. In artikel 480 van het nieuwe Wetboek 
.-an Strafvordering worden de volgende wij
zigingen aangebrach t : 

1°. in het eerste lid vervallen de woorden 
"indien deze in eene mondelinge vermaning 
bestaat," en worden de woorden "den voor
zitter van het college ,dat de veroordeeling 
heeft uitgesproken, of, indien dit uit meer 
dan eene kamer bestaat," vervangen door : 
,,of'' ; 

2°. het bestaande vijfde lid wordt vervangen 
door een nieuw lid , luidende als volgt : 

"Indien de verdachte bij de uitspraak van 
de veroordeeling aanwezig is, kan de tenuit
voerlegging van de straf van berisping bij 
voorraad plaats vinden. In dit geval geschiedt 
daarva n aanteekening in het proces-verbaal 
d er terechtzitting en blijft het voorgaande lid 
buiten toepassing." 

107. In het eerste lid van artikel 505 van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt in 
plaats van "binnen driemaal vier en twintig 
uren" gelezen: ,,binnen tien dagen". 

108. Artikel 511 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt gelezen a ls .volgt : 

"Toepassing van lijfsdwang of beslag op 
goederen ter uitvoering van een arrest of 
vonnis geschiedt in naam van het bestuur der 
belastingen en met inachtneming van de 
vormen te dien aanzien voorgeschreven bij 
het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering, 
met dien verstande dat, waar het een monde
ling vonnis geldt, eer, en ander geschiedt uit 
kracht van eene mededeeling van den griffier, 

houdende afschrift van de aanteekening van 
het vonnis, vermeldende dengene tegen wien 
en den rechter door wien het is gewezen, en 
dragende aan het hoofd de woorden : ,,In 
naam des Konings"." 

109. Aan het Vierde Boek van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering wordt na titel VII 
een nieuwe titel toegevoegd, luidende als 
volgt : 

"TI'rEL VIII. 
Bijzondere bepalingen omtrent opsporing van 
feiten, strafbaar gesteld bij het Wetboek van Straf

re,eht. 
Art. 522a. In geval van een strafbaar feit als 

omschreven in de artikelen 92-96, 97a, 240, 
240bis, 248bis, 248ter, 250, 250bis, 250ter, 
25lbis, 254bis, 45lbis, 451ter of 45lquater van 
het Wetboek van Strafrecht, zijn de in artikel 
141 bedoelde ambtenaren te allen tijde bevoegd 
ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen 
van alle voor inbeslagneming vatbare voor
werpen. 

Zij hebben te allen tijde vrijen toegang tot 
alle plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed kan 
worden, dat een zoodanig strafbaar feit wordt 
begaan. De artikelen 120------123 zijn van toe-
passing. • 

Art. 522b. De in artikel 141 bedoelde amb
tenaren, a lsmede alle ambtenaren van Rijks
en gemeentepolitie en de marechaussee hebben 
te allen tijde vrijen toegang tot alle localiteiten 
en alle plaatsen, waarvan redelijkerwijs kan 
worden vermoed, dat zij door een goud- of 
zilversmid, kashouder, horlogemaker, rijwial
handelaar, uitdrager, opkoorer of tagrijn 
worden gebruikt. Artikel 90bis van het Wet
boek van Strafrecht, zoomede de artikelen 
120-123 van dit Wetboek zijn van toepassing." 

110. Aan artikel 524 van het nieuwe Wet
boek van Strafvordering wordt een tweede 
zin toegevoegd, luidende als volgt : ,,Indien 
het een mondeling vonnis geldt, geschiedt de 
t~nuitvoerlegging uit kraoht van eene mede
deeling van den griffier, houdende afschrift 
van de aanteekening van het vonnis, ver
meldende de beleedigde partij, dengene tegen 
wien en den rechter door wien het vonnis is 
gewezen, en dragende aan het hoofd de woorden: 
,,In naam des Konings" ." 

111 . In artikel 526 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid wordt het woord "op
sporingsambtenaren" vervangen door: ,,die
naren der openbare macht". 

2°. in het derde lid wordt in plaats van : 
"Artikel 147" gelezen: ,,Artikel 146, tweede 
en derde lid,". 

112. In het laatste lid van artikel 533 van 
h et nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt 
in plaats van de woorden : ,,vervangende 
hechtenis" gelezen : 

,,vervangende straf". 
113. De tweede zin van artikel 542 van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering wordt ge
lezen a l8 volgt : 

"Indien door het openbaar ministerie en 
den veroordeelde afstand is gedaan van de 
bevoegdheid om rechtsmiddelen aan te wenden, 
kunnen betaling en uitlevering binnen vier en 
twintig uren daarna ter griffie geschieden." 
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114. Artikel 543 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering wordt gelezen als volgt : 

,,Indien iemand overeenkomst ig de bepalin
gen van artikel 74 van het Wetboek van Straf
recht de vervolging wenscht te voorkomen, zal 
hij, voorzien van eene schriftelijke machtiging 
van het openbaar ministerie b~j het tot berech
t ing der zaak bevoegde gerecht, binnen den 
termijn bij die machtiging daartoe bepaald en 
op de plaats bij die machtiging daartoe aange
wezen, welke plaats kan ziJn het kantoor van 
den met de invordering der boeten belasten 
ambtenaar of de griffie van dat gerecht of 
van het gerecht, binnen welks rechtsgebied 
zijne woonplaats of de standplaats van voor
noemd openbaar ministerie gelegen is, aan de 
hem gestelde voorwaarde moeten voldoen." 

115. In de inhoudsopgave van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering worden de vol
gende wijzigingen aangebracht : 

1°. na de vermelding van den Zesden Titel 
van bet Tweede Boek wordt het volgende in-
gelascht: · 

,,TITEL VIA. 
B~jzondere bepalingen betreffende het rechts

gedin~, voor den politierechter (artt. 362a----
362o). ; 

2°. onder de vermelding van de Tweede Af
deeling van den Tweeden Titel van het Derde 
Boek wordt- het cijfor : ,,404." vervangen door: 
,,404-404a"; 

3°. onder de vermelding van Titel VIII van 
het Derde Boek wordt in plaats van : ,,439" 
gelezen: ,,435" en in p laats van : ,,455", 
11459"; 

4°. onder de vermelding van het Vierde Boek 
wordt na de vermelding van Zevenden Titel 
het volgende ingelascht : 

,,TITEL VIII. 
Bijzondere bepalingen omtrent opsporing van 

feiten, strafbaar gesteld bij het Wetboek van 
Strafrecht ( artt. 522a----522b ). " 

TITEL III. 
Afschaffing of wijziging van bestaande 

wetten. 
116. Worden afgeschaft: 
1°. het oude Wetboek van Strafvordering; 
2°. de artikelen 73 en 109 der wet op de 

regterlijke organisatie en het beleid der justi
tie; 

3°. de wet van 22 Mei 1873 (Staatsblad n°. 
67), tot aanvulling van de algemeene wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°. 31), over 
de heffing der rechten van in-, uit- en doorvoer 
en van de accijnzen, alsmede van het tonnen
geld der zeeschepen ; 

4°. hoofdstuk IV der wet van 20 Mei 
1911 (S taatsblad n°. 130), tot bestrijding van 
zedeloosheid ; 

50, de artikelen 8, eerste lid, en 9 der wet 
van 7 Juni 1919 (Staatsblad n°. 311), houdende 
nadere voorzieningen ter bestrijding van heling ; 

6°. artikel 8 der wet van 28 Juli 1920 (Staats
blaà n°. 619), houdende nadere voorzieningen 
tot bestrijding van revolutionnaire woelingen ; 

7°. artikel 4, eerste lid, der wet van 12 Fe
bruari 1901 (Staatsblad n°. 64), houdende be
ginselen en voorschriften omtrent maatre
gelen ten opzichte van jeugdige personen, 

1925. 

laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 Juni 1924 
(Staatsblad no. 275). 

117. In de Wet op de regterlijke organisatie 
en het beleid der justitie worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: 

1°. de laatste zinsnede van artikel 13, tweede 
lid, wordt gelezen als volgt : 

,,tegen wien ter zake van misdrijf een gereg
telijk vooronderzoek is aangevangen."; 

2°. in artikel 65 wordt in plaats van : ,,in 
eersten aanleg" gelezen : ,,in hoogste ressort" . 

118. In het Wetboek van Strafrecht worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

10. het laatste lid van artikel 14i wm·dt ge
lezen als volgt : 

,,De oproepingen, dagvaardingen en betee
keningen bij dit artikel voorgeschreven, vinden 
plaats op den voet van de artikelen 550-553 
van het Wetboek van Strafvordering" ; 

2°. het vierde lid van artikel 14j wordt ge
lezen als volgt: 

,,De bepalingen van de artikelen 274, 275, 
277, 278, 280- 284, 285-292, 294-296, 297-
307, 311, 315, 316, eerste en tweede lid, 322-
325 en 327 van het Wetboek van Strafvordering 
vinden overeenkomstige toepassing."; 

30. de aanhef van het laatste lid van artikel 
14k, tot en met "artikel 144", wordt gelezen 
als volgt : 

"De inhoud der beslissing wordt vanwege 
het openbaar ministerie onverwijld op den voet 
van de artikelen 550-552" ; 

4°. in het eerste en tweede lid van artikel 27 
worden de woorden "voorloopig in verzekerde 
bewaring" vervangen door : 

,,in voorloopige hechtenis" ; 
5°. in artikel 39bis a wordt in plaats van 

"artikel 61, laatste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering" gelezen : ,,artikel 467 van het 
Wetboek van Strafvordering" ; 

6°. in de artikelen 53, 54, 418en 419worden de 
woorden "na den rechtsingang" vervangen door: 

,,nadat tot het instellen van een gerechte
lijk vooronderzoek is overgegaan," ; 

7°. in artikel 74 worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

a. het eerste lid wordt gelezen : ,,Het recht 
tot strafvordering wegens overtredingen waarop 
naar de wettelijke omschrijving geldboete, hetzij 
als eenige hoofdstraf, hetzij nevens hechtenis 
is gesteld, vervalt door vrijwillige voldoening 
aan de voorwaarde welke de bevoegde ambte
naar van het openbaar ministerie op vóór den 
aanvang der terechtzitting in te dienen verzoek 
van den verdachte ter voorkoming van de 
strafvervolging mocht hebben gesteld" ; 

b. in het derde lid wordt tusschen "boete" 
en "op het feit" ingevoegd : ,,naar de wettelijke 
omschrijving" ; 

c. in het vierde lid wordt tusschen "Is op 
de overtreding" en "geene" ingevoegd : ,,naar 
de wettelijke omschrijving" en vervallen de 
woorden : ,,of beklaagde" ; 

d. aan het vijfde hd wordt een tweede zin 
toegevoegd, luidende als volgt : 

"Ten aanzien van de toepassing van de 
artikelen 14f en 14h wordt het vervallen volgens 
het eerste lid van het recht tot strafvordering 
met eene onherroepelijke veroordeeling geHjk
gesteld" ; 

e. het zeRde lid wordt vervangen door een 
nieuw lid, luidende als volgt: 

39 
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"Ten aanzien van een minderjarigen persoon 
die tijdens het begaan van het feit den leeftijd 
v~n achtti~n jaren nog niet heeft b~reikt, geldt, 
b1J toepassmg van het derde en vierde lid, in 
afwijking in zoover van het daarin bepaalde, 
als maximum der boete een bedrag van negentig 
gulden"; 

119. In de Wet op de Krijgstucht (wet van 
27 April 1903, Staatsblad n°. 112, gelijk die is 
gewijzigd bij de wet van IS Juli 1921, Staatsblad 
n°. 841), worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1°. in de artikelen 46, t weede lid, en 65, 
tweede lid, worden telkens de woorden : ,.arti
kel 8 nos. 1-6 van het Wetboek van Strafvor
dering" vervangen door: ,,artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering" ; 

2°. in artikel 68, tweede lid, worden do 
woorden : ,.artikel 161, tweede lid, van het 
Wetboek van Strafvordering" vervangen door: 
"artikel 284, tweede lid, van het Wetboek van 
Strafvordering". 

120. In de R egtspleging bij de 7.eemagt 
worden de volgende wijzigingen aan!l:ebracht : 

1 °. artikel 184 n°. 4 wordt gelezen a ls volgt : 
"4°. dat op de behandeling der zaak ter 

teregtzitt ing van den Krijgsraad van overeen
komstige toepassing zijn de artikelen 126, 278, 
280, 281, 283, 284-2866, 288-290, 296-299, 
301, 302, 306, 307, 322, 327 en 341, eerste en 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering, 
en met dien verstande, dat hetgeen daarin ten 
aanzien van de regtbank, den voorzitter, de 
regters, den officier van justitie, den griffier en 
den verdachte voorkomt, ook geldt ten aanzien 
van respectievelijk den Krijgsraad, den Presi
dent en de leden van den Krijgsraad, den Fis
caal, den Secretaris en den beklaagde en dat 
het proces-verbaal der teregtzitting door den 
Secretaris in de notulen van den Krijgsraad 
wordt opgenomen. De behandeling ter teregt
zitting geschiedt overigens overeenkomstig de 
voorschriften van dit Wetboek."; 

2°. in het tweede lid van artikel 242 worden 
de woorden : ,,artikel 8, 1 °. en 7°., van het 
Wetboek van Strafvordering" vervangen door: 
"artikel 141, 6°. en 142 van het Wetboek van 
Strafvordering". 

In de Regtspleging bij de Landmagt worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

l o. artikel 179 n°. 4 wordt gelezen als volgt : 
"4°. dat op de behandeling der zaak ter 

teregtzitting van den Krijgsraad van overeen
komstige toepassing zijn de artikelen 126, 278, 
280, 281, 283, 284-2866, 288-290, 296- 299, 
301, 302, 306, 307, 322, 327 en 341, eerste en 
tweede lid, van het Wetboek van Strafvorde
ring, en met dien verstande, dat hetgeen daarin 
ten aanzien van de regtbank, den voorzitter, 
de re~ter1s, den officier van justitie, den griffier 
en den verdachte voorkomt, ook geldt t en aan
zien van respectievelijk den Krijgsraad, den 
President en de leden van den Krijgsraad, den 
Auditeur-Militair, den Secretaris en den be
klaagde en dat het proces-verbaal der teregt
zitting door den Secretaris in de notulen van 
den Krijgsraad wordt opgenomen. De behan
deling ter teregtzitting geschiedt overigens over
eenkomstig de voorschriften van dit Wetboek." ; 

20. in het tweede lid van artikel 274 worden 
de woorden: ,,artikel 8, 1°. en 7°., van het 
W etboek van Strafvordering" vervangen door: 

"artikel 141, 6°. en 142 van het Wetboek van 
Strafvordering". 

121 . In de Algemeene wet van 26 Augu tus 
1822 (Staatsblad n°. 38), over de heffing der 
rechten van in-, uit- en doorvoer en van de 
accijnzen, alsmede van het tonnegeld der zee
schepen, gelijk die laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 20 December 1924 (Staatsblad n°. 568), 
vervalt artikel 239. 

122. In de wet van 9 Juli 1842 (Staatsblad 
n°. 20), op het Notarisambt, gelijk die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 4 April 1924 (Staats
blad n°. 169), worden in het tweede lid van 
artikel 54 de woorden: ,.van den 16den titel 
van het Wetboek van Strafvordering" ver
vangen door: ,.van den eersten titel van het 
Vijfde Boek van het Wetboek van Strafvor
dering". 

123. In de wet van 5 Augustus 1850 (Staats
blad n°. 45), tot regeling van het regt van onder
zoek (enquête), gelijk die laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 10 Augustus 1918 (Staatsblad 
n°. 514), wordt in het tweede lid van artikel 10 
in p laats van: ,.van den 16den titel van het 
Wetboek van Strafvordering" gelazen : ,.van 
den eersten titel van het Vijfde Boek van het 
Wetboek van trafvordering". 

124. In de Gemeentewet (wet van 29 Juni 
1851, S taatsblad n°. 85, gelijk die laatstelijk i 
gewijzigd bij de wet van 23 Juni 1923, Staats
blad n°. 294) wordt in artikel 273 in plaats van : 
,.artikel 8, nos. 1-4 en 6" gelezen: ,.artikel 141, 
nos. 1 en 3-6". 

125. In de wet van 10 September 1853 
(Staatsblad n°. 102), tot regeling van het toezigt 
op de onderscheiden kerkgenootschappen, gelijk 
die laatstelijk is gewijzigd bij artikel 16 der 
wet van 15 April 1896 (Staatsblad n°. 70), word t 
het slot van artikel 10, tweede lid, van de 
woorden af "in de gevallen", gelezen als volgt: 
"in het geval, voorzien bij artikel 12 van het 
Wetboek van Strafvordering". 

126. In de wet van 28 Mei 1869 (S taatsblad 
n°. 96), betreffelijk de afgifte van zeebrieven en 
vergunningen tot het voeren der Nederlandsche 
vlag, gelijk die is gewijzigd bij de wet van 17 Juli 
1911 (Staatsblad no. 213), wordt in het eerste lid 
van ar t ikel 23 de tweede zin gelezen a ls volgt : 
"De a ldus opgemaakte processen-verbaal gelden 
als wettig bewijsmiddel der daarin geconsta 
teerde overtredingen, mits zij voldoen aan de 
voorschriften van artikel 153 van het Wetboek 
van Strafvordering, met dien verstande, dat, 
ingeval zij zijn opgemaakt door een consulair 
ambtenaar, zij bevestigd kunnen worden door 
zijn daarin opgenomen schriftelijken eed (be
lofte)." 

127. In de wet van 4 April 1870 (Staatsblad 
n°. 61 ), houdende wijziging en aanvulling der 
wetten omtrent de heffing en de verzekering 
der in- en uitgaande rechten en accijnzen, gelijk 
die laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 18 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 247), worden in artikel 11 
de woorden : ,,artt. 236, 237 en 239" vervangen 
door: ,,artt. 236 en 237". 

128. In de Consulaire wet (wet van 25 Juli 
1871, Staatsblad n°. 91, gelijk die laatstelijk is 
gewijzigd bij de wet van 23 Februari 1918, 
Staatsblad n°. 124), worden de volgende wijzi 
gingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid van artikel 103 wordt 
in plaat s van de woorden : ,,krachtens een bevel-
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schrift, waarbij'', gelezen: ,,krachtens een bevel
schrift, waarbij, wanneer er termen tot verdere 
vervolging bestaan"; 

en vervallen de woorden : 
"1°. wanneer dit noodig schijnt, eene nadere 

instructie wordt gelast ; of" ; 
en worden de bestaande nos. 2 en 3, nos. 1 

en 2 · 
2°.' in artikel 104 worden de woorden: 

"derde nommer" vervangen door: ,,tweede 
nommer''; 

3°. in artikel 127 worden de woorden : 
,,art. 103, 2°.," vervangen door: ,,art. 103, 1°.,"; 

4°. de punt aan het slot van artikel 148 
wordt vervangen door de woorden : 

,, ; met dien verstande, dat de beraadslaging 
steeds mede mag geschieden naar aanleiding 
van het onderzoek op de terechtzitting in eersten 
aanleg, zooals dit volgens het proces-verbaal 
dier t erechtzitting Jveft plaats gehad" ; 

5°. in het lid van artikel 153 worden de 
woorden : ,,gehandeld wordt overeenkomstig de 
Nederlandsche of Nederlandsch-Indische wet
geving" vervangen door : ,,gehandeld .wordt 
met overeenkomstige toepassing van artikel 250, 
tweede lid tot en met laatste lid, van het 
Wetboek van Strafvordering dan wel overeen
komstig de Nederlandsch-Indische wetgeving"; 

6°. in het tweede lid van artikel 156 worden 
de woorden : ,,voorziening in cassatie of het 
verzet" vervangen door: ,,rechtsmiddelen". 

129. In de wet van 18 April 1874 (Staatsblad 
n°. 66), tot vaststelling der tarieven van geregts
kosten in strafzaken, waarvan de gewone regter 
kennis neemt, geljjk die laatstelijk is gewijzigd 
bij de wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad n°. 278), 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. In artikel 2 wordt in plaats van "wordt 
vereischt" gelezen : ,,wordt, behoudens het 
geval van artikel 314 van het Wetboek van 
Strafvordering, vereischt". 

2°. Artikel 5 wordt gelezen als volgt : 
"De kosten, bedoeld bij de artikelen 556 en 

557 van het Wetboek van Strafvordering, 
worden, voor zoover zij uit 's Rijkskas worden 
vergoed, berekend als volgt : 

de kosten tot dagvaarding en schadeloos
stelling van getuigen of deskundigen en die tot 
het doen van exploten : op den voet va.n dit 
tarief; 

de kosten tot overlegging of afgifte van 
stukken en die van uitlevering of overbrenging 
van voorwerpen ingevolge een bevel van den 
rechter-commissaris of van den officier van 
justitie : op den voet als bij dit tarief voor 
vervoer van stukken van overtuiging is vast
gesteld en, voor zoover andere kosten dan van 
vervoer betreft, op den voet van de werkeljjke 
gedane uitgaven, voor zoover die als redelijk 
zijn aan te merken ; 

de reiskosten op den voet als bij dit tarief 
voor reiskosten van getuigen is vastgesteld." 

130. In de wet van 9 April 1875 (Staatsblad 
n°. 67), tot r egeling van den dienst en het ge
bruik der spoorwegen, geljjk die laatsteljjk is 
gewij1igd bjj de wet van 23 Juni 1923 (Staats
blad n°. 285), worden in artikel 72 de volgende 
wijzigingen aangebraC'ht : 

1°. in het eerste lid worden de woorden: 
,,art. 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door ·, ,,art. 141 van het Wetboek 
van Strafvordering" ; 

2°. het laatste lid vervalt. 
131 . In de wet van 28 Juni 1876 (Staatsblad 

n°. 150), houdende maatregelen tegen het gevaar 
hetwelk door den in-, door- en vervoer van 
vergiftige stoffen kan ontstaan, wordt in arti
kel 4 in plaats van de woorden : ,,art. 8 van het 
Wetboek van Strafvordering" gelezen : ,,in art. 
141 van het Wetboek van Strafvordering". 

132. In de Drankwet (wet van 28 Juni 1881, 
Staatsblad n°. 97, gelijk die laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 22 December 1922, 
Staatsblad n°. 697) worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

10. in artikel 50, 2., vervallen de woorden: 
,,of de opgelegde boete is betaald" ; 

2°. in artikel 51, 3., vervallen de woorden : 
,,of de opgelegde boete is betaald" ; 

3°. in a rtikel 54, 1., worden de woorden : 
,,art. 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door : ,,art. 141 van het Wetboek 
van Strafvordering" en vervallen de woorden : 
,,marechaussee en alle". 

133. In de wet van 7 December 1883 
(Staatsblad n°. 202), ter uitvoering van de op 
6 Mei 1882 te 's-Gravenhage gesloten inter
nationale overeenkomst tot regeling van de 
politie op de visscherij in de Noordzee buiten 
de territoriale wa teren, gelijk die is gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1887 (Staatsblad 
n°. 265), wordt in artikel 11 in plaats van de 
woorden : ,,in artikel 401 van het Wetboek van 
Strafvordering gesteld" gelezen : ,,in artikel 153, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering 
gesteld" . 

134. In de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 80), houdende buitengewone maatreaelen 
tot afwending van eenige besmettelijke zi~ten 
en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 
geljjk die laatstelijk is gewjjzigd bij de wet van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 954), worden 
in het eerste lid van artikel 6 de woorden : 
,,art. 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door: ,,art. 141 van het Wetboek 
van Strafvordering". 

135. In de wet van 26 April 1884 (Staatsblad 
n°. 81), houdende nadere bepalingen omtrent 
het vervoer, den in- , uit- en doorvoer, verkoop 
en opslag van buskruit en andere licht ont
vlambare of ontplofbare stoffen, wordt in 
artikel 8, zooals dat luidt krachtens artikel 2 
der wet van 31 December 1887 (Staatsblad 
n°. 265), in plaats van de woorden : ,,art. 8 
van het Wetboek van Strafvordering" gelezen : 
,,art. 141 van het Wetboek van Strafvordering". 

136. In de wet van 23 Juli 1885 (Staatsblad 
n°. 142), tot regeling der Staatsloterij, gelijk 
die laatsteljjk is gewjjzigd bji de wet van 
16 April 1920 (Staatsblad n°. 190), wordt in 
artikel 21 in plaats van de woorden : ,,art. 8 
van het Wetboek van Strafvordering" gelezen : 
,,art. 14-1 van het Wetboek van Strafvordering" 
en vervallen de woorden : ,,marechaussee en 
alle". 

137. In de wet van 26 October 1889 (Staats
blad n°. 135), tot vaststelling van bepalingen 
tegen het visschen door opvarenden van 
vreemde vaartuigen in de territoriale wateren 
van het Rijk, worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1°. artikel 8, tweede lid, wordt gelezen als 
volgt: ,,Tot de kennisneming daarvan is be
voegd het kantongerecht, tot welks rechts-

39* 
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gebied de haven behoort waar het schip werd 
opgebracht." ; 

2°. in artikel 8, derde lid, worden de woor
den : ,,artt. 22 en 24bis van het Wetboek van 

trafvordering" vervangen door : ,,artt. 3 en 5 
van het Wetboek van Strafvordering". 

138. In de wet van 21 Juli 1890 (Staatsblad 
i1°. 127), tot verzekering van de toepassing van 
bij de Wet bevolen of t oegelaten vrijheids
beneming, worden de volgende wijzigingen 
. aangebracht : 

1 °. in artikel 5 onder 2°. vervalt het woord 
.,,openbaren"; 

.2°. in artikel 5 onder 3°. vervalt het woord 
,,openbare" ; 

3°. na artikel 7 wordt een nieuw artikel 
toegevoegd, luidende als volgt : 

"Art. 8 . Deze ·wet is niet van toepassing in 
burgerlijke strafzaken." 

139. In de wet van 15 April 1891 (Staatsblad , 
n°. 84), houdende bepalingen ter uitvoering 
van de op 16 November 1887 te 's-Gravenhiige 
gesloten internationale overeenkomst, strekken
de tot het tegengaan der misbruiken, voort
vloeiende uit den verkoop van sterken drank 
onder de visschers op de Noordzee, buiten de 
territoriale wateren, goedgekeurd bij de wet 
van 7 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 123) en 
tot het tegengaan van soortgelijke misbruiken 
in de territoriale wateren des Rijks, gewijzigd 
bij de wet van 30 December 1893 (Staatsblad 
n°. 262) worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

1°. in artikel 16 wordt in plaats van de 
woorden: ,,in art. 401 van het Wetboek van 
Strafvordering gesteld" gelezen : ,,in artikel 153, 
eerste lid, van het Wetboek van Strafvordering 
,gesteld"; 

2°. in artikel 21, tweede IÎct, wordt in plaats 
van de woorden : ,,het bepaalde in de vierde 
a fdeeling van den eersten tit?l van het Wetboek 
van Strafvordering, dat met de vervolging van 
de overtreding is belast de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij het kantongerecht" 
gelezen : ,,het bepaalde in de tweede afdeeling 
van den eersten t-itel van het eerste boek van 
het '\Vetboek van Strafvordering, dat tot de 
kennisneming van de overtreding is bevoegd 
h et kanton"'erecht". 

140. In de Postwet (Staatshlad 1919, n°. 543) 
(wet van 15 April 1891, Staatsblad n°. 87, gelijk 
die laatstelijk is gewjjzigd bij de wet van 20 De
cember 1924, Staatsblad n°. 562) worden in het 
eerste lid van artikel 31 de woorden : ,,artikel 8 
van het Wetboek van Strafvordering" vervan
gen door : ,,artikel 141 van het Wetboek van 
S trafvordering." 

141 . In de wet van 20 April 1895 (Staatsblad 
n°. 71), tot regeling van het bakenwezen op 
openbare wateren. worden in artikel 6 de 
woorden: ,,artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 141 
van het W etboek van Strafvordering". 

142. In de Veiligheidswet (wet van 20 Juli 
1895, S taatsblad n°. 137, waarvan de tekst is 
b ekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 
2 Juli 1915, S taatsblad n°. 304, en gelijk die 
laatstelijk is gewiizigd bij de wet van 4 Decem
ber 1920, Staatsblad n°. 861) worden de vol
gende wijzigingen aangebracht : 

J 0. in het eerste lid van artikel 21 worden 
de woorden : ,,artikel 8 van het Wetboek van 

Strafvordering" vervangen door : ,,art ikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering" en ver
vallen de woorden : ,,marechaussee, alle" ; 

2°. in het tweede lid van artikel 22 worden 
de woorden : ,,De veld- en boschwachters, de 
beambten der marechaussee, niet zijnde hulp
officier van justitie, en de ambtenaren" ver
vangen door: ,,De beambten der marechaussee, 
niet zijnde hulpofficier van J·u~titie. de veld
en hoschwachters en de an ere ambtenaren" . 

143. In de wet va.n 16 April 1896 (Staatsblad 
n°. 72), tot regel ing der personeele hela sting, 
gelijk die laatstzlijk is gewijzigd bij de wet van 
20 Juni 1924 (Staatsblad n°. 306), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid van artikel 74 worden 
de woo1den: .,art. S, nos. 1°. tot en met 4°. en 
6°., van het Wetboek van Strafvordering" ver
vangen door: ,,art. 141, nos. 1 en 3 tot en met 6, 
van het Wetboek van Strafvordering" ; 

2°. in het tweede 1id van a,tikel 74 wordt 
in plaats van de woorden: ,,bij art. 144" ge
lezen: ,,bij de artikelen 551 en 552" ; 

3°. in artikel 75 worden de woord3n : ,,arti
kel 141, 2°., van het- Wetboek van Strafvor
dering" vervangen door : ,,den zesden titel van 
het vierde boek van het Wetboek van Straf
vordering" ; 

40_ in plaats van de punt- aan het slot van 
artikel 76 wordt g01ezen : ,,onverminderd zijn 
recht om overeenkomstig artikel 74, vierde lid, 
van het Wetboek van Strafrecht de vervolging 
te voorkomen." ; 

5°. in artikel 77 vervallen de woorden : ,,of 
daaraan door den veroordeelde vrijwill'g is 
voldaan" en wordt in plaats van de womden: 
,,artikel 74" gelezen: ,,artikel 74, vierde lid,". 

144. In de Kieswet (wet van 7 September 
1896, Staatsblad n°. 154, waarvan de tekst, is 
bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 
2 Februari 1922, Staatsblad n°. 37, en gelijk 
die daarna alsnog is gewijzigd, laatstelijk 
bij de wet van 23 Juni 1923, Staatsblad 
n°. 294) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1°. in het tweede lid van artikel 150 ver
vallen de woorden : ,,of de deswege opgelegde 
geldboete vrijwillig is betaald,"; 

2°. in het laatste lid van artikel 150 wordt 
in plaats van "artikel 144" gelezen : ,,de arti
kelen 550-552". 

145. In de wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
n°. 128), houdende bepalingen ter uitvoei'Îng 
van art ikel 187 der Grondwet (Staat van Oorlog 
en Beleg), gelijk die laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 5 Juli l 921 (Staatsblad n°. 841), 
worden in artikel 50 de woorden : ,,artikel 8 
van het Wetboek van Strafvordering" ver
vangen door : ,,artikel 141 va-n het Wetboek 
van Strafvordering". 

146. In de Leerplichtwet (wet van 7 Juli 
1900, Staatsblad n°. 111, waarvan de tekst is 
bekend gemaakt bij Koninklijk besluit van 
3 December 1921, Staatsblad n°. '341, en gelijk 
die daarna alsnog gewijzigd bti de wet van 
30 Juni 1924, Staatsblad n°. 319) worden de 
volgende wijziginµ-en aangebracht : 

1°. in ar t ikel 23 § 1, 3° vervallen de woorden: 
,,of de boete vrijwillig heeft betaald" ; 

20. in artikel 23 & 2 vervallen in het eerste 
en in het tweede lid; benevens in ar t ikel 24 in 
het tweede en in het derde lid de volgende 
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woorden : ,,of de veroordeelde de boete vrij
willig heeft betaald". 

147. In de Boterwet (wet van 9 Juli 1900, 
Staatsblad n°. 112, gelijk die is gewijzigd bij de 
wet van 11 Juli 1908, Staatsblad n°. 227, en 
waarvan de tekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk besluit van 13 Augustus 1908, Staatsblad 
n°. 285) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht: 

1°. in artikel 12 vervallen de tweemaal 
daarin voorkomende woorden : ,,of de opgelegde 
boete betaald is" ; 

2°. · in artikel 13, 1., worden de woorden : 
"artikel 8, n°. 1 tot en met 6°., van het Wetboek 
van Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering" en 
wordt in plaats van de woorden : ,, , de mare
chaussee en alle andere" gelezen : ,,en de" ; 

3°. in artikel 24 vervallen de woorden : ,,of 
de opgelegde boete betaald is". 

148. In de Locaalspoor- en Tramwegwet 
(wet van 9 Juli 1900, Staatsblad n°. 118, waar
van de gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninkl ijk besluit van 17 Januari 1918, Staats
blad n°. 99, en $elijk die daarna alsnog is ge
wijzigd, laatsteli.Jk bij de wet van 23 Juni 1923, 
Staatsblad n°. 285) worden in artikel 10 de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid worden de woorden: 
,,artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door : ,,artikel 141 van h et Wetboek 
van Strafvordering" ; 

2°. het laatste lid vervalt. 
149. In de Ongevallenwet 1921 (wet van 

2 Januari 1901, Staatsblad n°. 1, waarvan de 
tekst is bekend gemaakt bij Koninl,lijk besluit 
van 28 Juni 1921 (Staatsblad n°. 819) en gelijk 
die daarna alsnog is gewijzigd, laatstelijk bij 
de wet van 11 Maart 1925 (Staatsblad n°. 64) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. in het tweede lid van artikel 69 worden 
de woorden : ,,het derde lid van artikel 66 van 
het Wetboek van Strafvordering" vervangen 
door: ,,artikel 218 van het Wetboek van Straf
vordering" ; 

2°. in het eerste lid van artikel 105 worden 
de woorden : ,,artikel 8 an het ·w etboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 141 
van het Wetboek van Strafvorderin11" en ver
vallen de woorden : ,,marechaussee, a lle" ; 

3°. in het vijfde lid van artikel 105 wordt 
in plaats van de woorden : ,,De veld- en bosch
wachters, de beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulp-officieren van justitie en de amb
tenaren" gelezen: ,,De beambten der mare
chaussee, niet zijnde hulp-officieren van justitie, 
de veld- en boschwachters en de andere amb
tenaren". 

150. In de Muntwet 1901 (wet van 28 Mei 
1901, Staatsblad n°. 132 tot nadere regeling 
van het Nederlandsche muntwezen, waarvan 
de tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk be
sluit van 26 November 1912, Staatsblad n°. 354, 
en geljjk die daarna alsnog is gewijziy.d, laatste
lijk bij de wet van 21 November 1924, Staats
blad n°. 525) worden in het tweede lid van 
artikel 22 de woorden : ,,artikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering" vervangen door: 
,,artikel 141 van het Wetooek van St-rafvor
dering". 

151. In de Phosphorluciferswet 1901 (wet 
van 28 Mei 1901, Staatsbla.rl n°. 133, gel\jk die 

laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 1 Decembe 
1920, Staatsbla,d n°. 860) wordt in bet eers te lid 
van artikel 5 in plaats van de woorden : ,,art. 8 
van het Wetboek van Strafvordering" gelezen : 
,,art. 141 van het Wetboek van Strafvordering" 
en vervallen de wo01·den : ,,marechaussee en 
a lle". 

152. In de Beroepswet (wet van 8 December 
1902, Staatsblad n°. 208, gelijk die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 11 Mei 1923, Staats
blad n°. 199) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1°. in het eerste lid van artikel 61 worden 
aan het slot de woorden : ,,overeenkomstig 
artikel 163 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door de woorden : ,,overeenkomstig 
artikel 218 van het Wetboek van Strafvorde
rina" · 

2'ii. 'in artiksl 139 wordt in plaats van de 
woorden : ,,artikel 8 Wetboek van Strafvorde
ring" g_ele~,en : ,,artikel 141 Wetboek van Straf
vordermg . . 

153. In de Motor- en Rijwielwet (wet van 
10 Februari 1905, S taatsblad n°. 69, gelijk die 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 18 Juli 
1910, Staatsblad n°. 237) worden de volgende 
wijzigingen aangebracht: -

1 o. in het tweede lid van artikel 20 vervallen 
de woor::len: ,,of de opgelegde boet e is betaald" ; 

2°. in artikel 21 wordt in plaats van de 
woorden : ,,art. 8 van het w·etboek van Straf
vord ering" gelezen: ,,art. 141 van het vVetboek 
van Strafvordering" en vervallen de woorden : 
,,marechaussee, alle". 

154. In de Caissonwet 1905 (wet van 22 Mei 
1905, Staatsblad n°. 143, gelijk die laatstelijk is 
gewijzigd b~j de wet va.n 4 December 1920, 
Staatsblad n°. 859) worden de volgende wijzi
gingen aangebracht : 

1°. in het laatste lid van artikel 10 vervallen 
de woorden : ,,of de opgelegde boete is betaald" ; 

2°. in artikel 11 worden de woorden : .. arti
kel 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
verva.n11en door: ,,artikel 141 van het Wetboek 
van ~trafvorderint( en ::er~;1l!Pn de woorden : 
,,matvchaussee, a l.e ovcnge ; 

3°. in het tweede lid van artikel 12 wordt 
in plaats van de woorden : ,,De veld- en bosch
wachters, de beambten der ma,rechaussee niet 
zijnde hulpofficier van justitie en de ambk
naren" gelezen : ,,De beambten der mare
chaussee niet zijnde hulpofficier van juetitie, 
de veld- en boschwachters en de andere amb
tenaren' '. 

155. In de Loterijwet 1905 (wet van 6 Juni 
Hl05. Staatshlad n°. 171, gelijk die is gewijzigd 
bij de wet, van l!l l\faart 1913, S taat-1blad n°. 106) 
worclen in het, eerste lid van artikel 8bis de 
woorden: ,,artikel 8 van het vVetboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering" en 
vervallen de woorden : ,,marechaussee en alle 
andere". 

156. In de Vissch31jjwet (wet. van 6 October 
I 90>!, Staatsblad n°. 311, gelijk die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet. van 23 September 1921, 
Staatsblad n°. 1100) worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. de slotwoorden van artikel 32, e.,: ,,of 
de opgelegde boete is betaald" vervallen ; 

2°. in artikel 34, 2., verva ll en de woorden: 
,,of de opgelegde boete is betaald" ; 
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3°. in artikel 35, l., worden de woorden : 
,,artikel 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door : ,,artikel 141 van het \Netboek 
van Strafvordering" en vervallan de woorden : 
,,marechaussee, alle overige". 

157. In de Rivierenwet (wet van 9 Novem
ber 1908, Staat.çblad n°. 339) worden in artikel 
12 de woorden : ,,art. 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,art. 141 van 
het vVetboek van Strafvordering". 

158. In de Schepenwet (wet van 1 Juli 1909, 
Staatsblad n°. 219, gelijk die laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 11 Mei 1923, Staatsblad 
n°. 199) wordt in artikel 63 in plaats van de 
woorden : ,,artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" gelezen : ,,artikel 141 van het 
W'etboek van Strafvordering" en vervallen de 
woorden: ,,marechaussee, alle". 

159. In de Absintwet 1909 (StaatsblQ,(Z n°. 
402) vervallen in artikel 3 de woorden : ,,de 
marechaussee," en wordt in plaats van de 
woorden : ,,artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" gelezen : ,,artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering". 

160. In de Trekhondenwet 1910 (Staatsblad 
u0. 203) wordt in artikel 9 in plaats van de 
woorden : ,,artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" gelezen : ,,artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering" en vervallen de 
woorden: ,,marechaussee en alle". 

161. In de Octrooiwet 1910 (Staatsblad n°. 
313), gelijk die laatstelijk is gewijzigd bij de wet 
van 15 October 1921 (Staatsblad n°. 1127), 
vervallen in artikel 45, 2., de woorden : ,,of de 
opirelegde boete is betaald," . 

162. In de Pandhuiswet 1910 (Staatsblad 
n°. 321) wordt in het eerste lid van artikel 53 
in plaats van de woorden : ,,artikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering" gelezen: ,,arti
kel 141 van het Wetboek van Strafvordering" 
en vervallen de woorden : ,,marechaussee en 
alle". 

163. In de Plantenziektenwet (wet van 
17 Juli 1911, Staatsblad nc. 212, gelijk die is 
gewijzigd bij de wet van 4 December 1920, 
Staatsblad n°. 846, en waarvan de tekst is 
bekend gemaakt bij Koni!lklijk besluit van 
5 Januari 1921, Staatsblad n°. 4) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

10. in art-ikel 6 worden de woorden: ,,arti
kel 8, 1°. tot en met 6°. van het Wetboek van 
Strafvodering" vervangen door : ,,artikel 141 
van het ·wetboek van Strafvordering"; ver
Yallen de woorden : ,,b. de marechausRee ;" en 
wordt onder c, in plaats van de woorden : ,,alle 
andere" gelezen "de" ; 

2°. in artikel 11 wordt na de woorden : ,,der 
dagvaarding" ingevoegd : ,,of de oproeping" ; 

164. In de Steenhouwerswet 1921 (wet van 
7 Octobcr 1911, Staatsblad n°. 315, gelijk die 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 11 No
vember 1921, Staatsl,lad n°. 1167, en waarvs.n 
de tekst is bekeud gemaakt bij Koninklijk be
sluit van 20 December 1921, Staatsblad n°. 1366) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

Jo. in artikel 23 worden de woorden: 
,,a1 tikel 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door : ,,'l,rtikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering" en vervallen de woorden : 
,,matechaussee, alle"; 

20. in artikel 24, 2., worden de woorden : 
"De veld- en boschwacbtern, de beambten der 

marechaussee, niet zijnde hulpofficier van 
justitie, en andere ambtenaren" vervangen 
door : ,,De beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulpofficiC'r van j11stitie, de veld- en 
boschwachters en de andere ambtenaren". 

165. In de Armenwet (wet van 27 April 1912, 
Staatsblad n°. 165), wordt in artikel 80 in plaats 
van de woorden : ,,artikel 8 van het Wetboek 
van Strafvordering" gelezen: ,,artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering" en vervallen 
de woorden: ,,marechaussee en alle andere". 

1€6. In de Vogelwet 1912 (wet van 23 Sep
tember 1912, Staatsblad n°. 303), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid van artikel 27 wordt 
in plaats van de s10twoorden : ,,of de opgelegde 
geldboete of het maximum van de bedreigde 
geldboete betaald hebben." gelezen: ,,of die 
de vervolging deswege, overeenkomstig de 
bapalingen van artikel 74 van het Wetboek 
van Strafrecht hebben voorkomen."; 

2°. in artikel 28 wordt in plaats van de 
woorden : ,,of de opgelegde geldboete of het 
maximum van de bedreigde geldboete betaald 
beeft" gelezen : ,,of de vervolging deswege, 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 74 
van het Wetboek van Strafrecht heeft voor
komen"; 

3°. in artikel 34 worden de woorden: ,,arti
kel 8, 1°. tot en met 6°. van het Wetboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering" ; verval
len de woorden : ,,a. de marechaussée" en 
wordt onder b. in plaats van de woorden : ,,alle 
andere" aelezen · de" · 

40. in °het eer;t~'lid ;an artikel 45 vervallen 
de woorden : ,, , de opgelegde geldboete is 
betaald". 

167. In de Ziektewet (wet van 5 Juni 1913, 
Staatsblad n°. 204) worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

1°. in artikel 138 (3) worden de woorden: 
,,artikel 163 Wetboek van Strafvordering" ver
vangen door : ,,artikel 218 Wetboek van Straf
vordering" ; 

20. artikel 149 vervalt; 
3°. in artikel 153.(1) worden de woorden: 

,,artikel 8, 1°- 6° van het Wetboek van Straf
vordering" vervangen door: ,,artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering" en vervallen 
de woorden : ,,marechaussee, alle" ; 

4°. in artikel 153 (2) worden de woorden : 
,,artikel 144 van het Wetboek van Strafvorde
ring" vervangen door: ,,cte artikelen 551 en 
552 van het Wetboek van Strafvordering" ; 

5°. in artikel 153 (4) wordt in plaats van 
de woorden : ,,De veld- en boschwachters, de 
beambten der marechaussee, niet zijnde hulp
officieren van Justitie, en de ambtenaren" ge
lezen : ,,De beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulp-officieren van Justitie, de veld - en 
boschwachters en de andere ambtenaren" ; 

6°. in artikel 155 vervallen de woorden: 
,, , of sedert de wegens dat feit opgelegde boete 
is betaald". 

168. In de Invaliditeitswet (wet van 5 Juni 
1913, Staatsblad n°. 205, gelijk die laatstelijk 
is gewijzigd bij de wet van 30 Augustus 1923, 
St,aatsb/,ad n°. 427) worden de volgenae wijzi
gingen aangebracht: 

1°. in artikel 27 (1) a. worden de woorden: 
"het derde lid van artikel 66 van het Wetboek 
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van Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 
218 van het Wetboek van Strafvordering"; 

2°. in artikel 391 (2) vervallen de woorden : 
"of sedert de wegens dat feit op!],elegde boet e 
is betaald," : 

3°. in artikel 393 (3) vervallen de woorden : 
"of sedert de wegens dat feit opgelegde boete 
is betaald," ; 

4.0. in artikel 4.01 (2) worden de woorden : 
,,n°. 1 tot en met 6 van artikel 8 van het Wet
boek van Strafvorderini:;" vervangen door: 
,,artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering" en word t in pla>.ts van de woorden : 
,,de marechauss<Je en alle ambtenaren" ge
lezen: ,,en de ambtenaren". 

169. In de N ut tige dierenwet 1914 (wet van 
22 Juni 1914, Staatsblad n°. 26?. ) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. in artikel 3 worden de woorden : ,,artikel 
8, 1°. tot en met 6°., van het vVetboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,artikei 141 
van het Wetboek van Strafvordering" ; ver
vallen de woorden: ,,a. de marechaussee ;" 
en wordt onder b. in plaats van de woorden : 
,,alle andere" gelezen : ,,de" ; 

2°. in het eerste Jid van art ikel 12 vervailen 
de woorden: ,, , de opgelegde boete i s be 
taald". 

170. In de Stuwadoorswet (wet van 16 Oc
tober 1914, S l.aal,sblad n°. 486) gelijk diP is 
gewijzigd bij de wet van 4 December 1920, 
Staatsblad n°. 862) worden de volgende wijzi 
gingen aangebracht: 

1°. in a rtikel 22, l. , worden na het woord 
" belast" ingevoegd de woorden : ,, , bel:ialve 
de ambtenaren, aangewezen in a rtikel 141, 
nos. 1 en 3- G, van het Wetboek van Straf
vordering," en ver vallen de woorden : ,,de 
marechaussee,''; 

2°. a rt ikel 26 vervalt . 
171. In de Wet op de Inkomstenbelasting 

1914 (wet van 19 December 1914, Slaatsblad 
n°. 563, gelijk die laat,stelijk gewij•igd is bij 
de wet van 2 Juni 1923, S taatsblad n°. 242) 
worden de volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. in het eerste lid var a rt ikel 125 worden 
de woorden : ,,art. 8, nos. 1--4 en 6, van het 
Wetboek van Strafvordering" vervangen door : 
"art. 141, nos. J en 3-6, van het Wetboek 
va n Strafvordering" ; 

2°. in het eerste lid van artikel 126 worden 
de woorden : ,,art. 141, 2°. van het Wetboek 
van Strafvordering." vervangen door: ,,den 
zesden titel van het vierde boek van het Wet-
boek van Strafvordering." ; · 

3°. in plaats van de punt aan het slot van 
a rtikel 126 wordt gelezen: ,, , on verminderd 
zijn recht om overeenkomstig ar t ikel 74, vierde 
lid, van het Wetboek van Strafrecht de ver 
volging te voorkomen." ; 

4°. in het eerste lid van artikel 127 . ver
vallen de woorden : ,,of daaraan door den ver 
oordeelde vrijwillig is voldaan". 

172. In de Zeeongevallenwet 1919 (wet van 
8 :.\foi 1915, S taatsblad n°. 214, gelijk die is 
gewijzigd bij de wet van 27 Juni 1919, Staats
blad n°. 415) wordt in artikel 22 in pla at s van 
cle woorden : ,,art ikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" gelezen : ,,artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering" en vervallen de 
,Yoorden: ,,marechaussee, alle". 

173. In de wet van 11 Juni 1915 (Sta :its-

blad n°. 424), tot toelating in de tegenwoordige 
buitengewone omstandigheden van voorloopige 
hechtenis wegens het in artikel 45 der wet van 
23 Mei 1899 (Staatsblad n°. 128) eerstomschre
ven misdrijf, worden in artikel 1 de volgende 
,vijzigingen aangebracht : 

1 °. het eerste lid wordt gelezen als volgt : 
"Ten aanzien van personen, verdacbt van 

het in artikel 45 der wet van 23 Mei 1899 
(Staatsblad n°. 128) eerstomschreven mis
drijf, i s voorl. ,p ge hechtenis toegelaten op 
denzelfden voet, waarop die kan worden toe
gepast t en aanzien van verdachten van een 
misdrijf waarop als maximum eene gevange
nisstraf van vier jaren of meer is gesteld." ; 

2°. in het derde lid vervallen de woorden : 
,,of beklaagden". 

174. In de wet van 9 Juli 1915 (Staatsblad 
n°. 316), houdende verbod om sommige artikelen 
te laden in of t e vervoeren met visscbersvaartui
gen, wordt in artikel 4 in plaats van de woorden : 
,,a r t ikel 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
gelezen: ,,artikel 141 van het Wetboek van 
St raf vordering". 

175. In de wet van 31 December 1915 
(S taatsblad n°. 533), houdende tijdelijke be
palingen betreffende het vervoer en de neder
lage van goederen, gew~jzigd bij de wet van 
27 Juni 1919 (Staatsblad n°. 420), worden in 
het eerste lid · van artikel 15 de \voorden : 
"artikel 8, nos. 1--4 en 6 van het Wetboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 141, 
no . 1 en 3-6, van het Wetboek van Straf
vordering". 

176. In de wet van 28 April 1916 (Staatsblad 
n°. 175), houdende voorzienin(len t en behoeve 
der statistiek van den in-, mt- en doorvoer, 
gelijk die i s gewijzigd bij de wet van 31 De
cember 1920 (Staatsblad n°. 977), worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

1 o. in het eerste lid van artikel 8 worden de 
woorden: ,,artiJ; el 141, 2°., van het Wetboek 
van Strafvordering" vPrvangen door: ,,den 
zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek van Strafvordering": 

20. in plaat s van de punt aan het slot van 
ar tikel 9 wordt gelezen : ,, , onverminderd zijn 
recht om overeenkomstig artikel 74, vierde lid, 
van het Wetboek van Strafrecht de vervolging 
te voorkomen. " . 

177. In de Wet op de Oorlogswinstbelasting 
1916 (wet van 22 Juni 1916, Staatsblad n°. 288, 
gelijk die laat stelijk is gewijzigd bij de wet van 
19 Mei 1922, Staatsblad n°. 327) worden de 
volgende wijzigingen aanizebracht: 

1 °. in het eerste lid van arti kei 88 worden 
de woorden : ,,artikel 8, onder 1 °. t ot en met 
4° en 6°" van het Wetboek van Strafvorde
ring" vervangen do~r : ,,artikel 141, nos. 1 en 
3 tot en met 6, van tiet Wetboek van Straf
vordering" ; 

2°. in het eerste lid van artikel 89 worden 
de woorden : ,,artikel 141, onder 2°. van het 
Wetboek van Strafvorderinf5" vervangen door: 
"den zesden titel van het vierde boek van het 
Wetboek van Strafvordering" ; 

3°. in plaats van de puvt aan het slot van 
artikel 89 wordt gelezen : ,, , onverminderd 
zijn recht om overeenkomstig art ikel 74, 
vierde lid, van het Wetboek van Strafrecht de 
ver volging t e voorkomen." ; 

4°. in het- eerste lid van artikel 90 vervallen 
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de woorden : ,,of daaraan door den veroordeelde 
vrijwillig is voldaan". 

i 78. In de wet van 18 Augustus 1916 (Staats
blad n°. 411), tot heffin~ van buitengewone 
belastingen ter gedeeltelijke bestrijding der 
kosten van den oorlogstoestand, gelijk die i s 
gewijzigd bij de wet van 11 April 1919 (Staats 
blad n°. 171), worden in artikel 28 de woorden : 
"a rt ikel 8, onder 1°. tot en met 40_ en 60., van 
het Wetboek van Strafvordering" vervangen 
door: ,,artikel 141, nos. l en 3 tot en met 6, 
van het Wetboek van Strafvordering" . 

179. In de Distribut iewet 1916 (wet van 
19 Augustus 1916, Staatsblad n°. 416) wordt 
in artikel 19 in plaats van de woorden : ,,artikel 
8 van het WPtboek van St ra fvorde ring" ge
lezen : ,,artikel 141 van het ·w etboek van 
Strafvordering" en vervallen de woorden : 
.,ma rechaussee, alle". 

180. In de Schepenvordering wet 1917 (wet 
van 10 Februari 1917, S taatsblad n°. 211, 1,elijk 
d ie is gewij zigd bij de wet van 1 Juni 1918, 
Staatsblad n°. 308) wordt in a rt ikel 9, 1. , in 
plaats van de woorden : ,,art ikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering" gelezen: ,,artikel 
141 van het Wet boek van Strafvordering" en 
vervallen de \\ Oorden: ,,marechaussee, alle". 

181. In de wet van 22 Februa ri 1917 (Staats
blad n°. ?25), t ot vast stelling in de t egenwoor 
d ige buitengewone omstandigheden van bepa 
lingen in het belang van eene meer afdoende 
beteugeling van smokkE-lhandel, wordt artikel 1 
gelezen als volgt : 

"Ten aanzien van personen, verda~ht van 
eenig misdrijf ingevolge de wet van 3 August us 
1914 (Staatsblad n°. 344), gelijk die is gewij zigd 
bij de wet van 31 December 1915 (Staatsblad 
n°. 532), of ingevolge de wet van 31 December 
1915 (Staatsblad n°. 533), is voorloopige hech 
tenis t oegelaten op denzelfden voet, waarop 
die kan word en toegepast t en aanzien van 
verdachten van een misdrijf, waarop als maxi
mum eene gevangenisst raf van vier ja ren of 
meer is gesteld. 

De bepalingen van het Wet boek van Straf
vo rdering ten aanzien van alles wat de voor 
loopige hechtenis betreft, zijn t en deze van 
toepass ing, met dien verst ande, dat de t oevoe
~ing van een raadsman alleen geschiedt op 
den voet van artikel 41, eerste lid onder b." 

182. In de R egist ratiewet 1917 (wet van 
22 l\Iaart ) 917, Staatsblad n°. 243, gelijk die 
laatst elijk is gnvijzigd bij de wet van 11 Mei 
J.923, Staatsblad n°. 200) wordt in art ikel 59 in 
plaats van : ,,de personen, aangewezen in a r
t ikel 8, nommers 1 t ot 3, van het Wetboek 
van Strafvordering'', gelezen : ,,de personen, 
aangewezen in artikel 141, nommers 3, 5 en 6, 
van het Wetboek van Strafvordering,". 

183. In de Zegelwet 1917 (wet van 22 Maart 
1917, Staatsblad n°. 244, gelijk die Jaat,stclijk 
i;,ewij zigd i bij de wet van 24 December 1921 , 
Staatsblad n°. 1409) worden de volgende wij
zigingen aangebracht : 

1°. in het eeeste lid van artikel 84 worden 
de woorden: ,,artikel 8 ond er 1°. t ot en met 4°. 
on 6°. van het ·wetboek van Strafvordering" 
vervangen door : ,,artikeJ 141 nos. 1 en 3 t ot 
en met 6, van het Wetboek van Straf vorde
ring"; 

2°. in het laatste lid van a rtikel 89 wordt 
in p laats van de woorden : ,,artikel 141, 1 °." 
gelezen : ,,artike.l 258, eerste lid.'·. 

184. In de wet van 15 December 19 1 7 
(Staatsblad n°. 703), houdende voorschriften 
omtrent aanleg en instandhouding van spoor
wegen, waarop uitsluitend mE't beperkte snel
heid wordt vervoerd, op wegen n iet onder be
heer van het Rijk, gelijk d ie is gewijzigd bij de 
wet van 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 285) wordt 
in artikel 9 in plaat s van de woorden : ,,art ikeJ 8 
van het Wetboek van Strafvordering" gelezen : 
,,artikel 141 van het Wetboek van Strafvor 
dering" en vervallen de woorden : ,,marecbaus
sée, alle". 

185. In de Mollen-, Egels - en Kikvorschen 
wet (wet van 15 December 1917, Staatsblad 
n°, 706, gelijk die is gewijzigd bij de wet van 
7 Juni 1919, S taatsblad n°. 290) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. in artikel 5 worden de woorden : ,,arti 
kel 8, 1°. t ot en met 6°. , van het Wet boek van 
Strafvord erin~" vervangen door : ,,artikel 141 
van het Wetooek van St rafvorderin;," ; ver
vallen de woorden : ,,a. de marechaussee : " 
en wordt onder b. in plaats van de woorden : 
,,alle andere" gelezen : ,,de" ; 

2°. in artikel 14 vervallen de woorden : 
,, , de opgelegde geldboet e i s betaald" . 

186. In de Wet op de dividend- en tantième
belasting 1917 (wet van 11 J anuari 1918, 
Staatsbkid n°. 4, gelijk die laatst elijk is gewij 
zigd b\i de wet van 19 Mei 1922, Staatsblad 
n°. 327) worden de volgende wijzigingen aan
gebracht : 

1°. in het eerste lid van art ikel 45 worden 
de woorden : ,,artikel 8, onder 1°. t ot en met 4°. 
en 6° .. van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door: ,,art ikel 141, nos. 1 en 3 tot 
en met 6, van het Wetboek van Strafvorde
ring" ; 

2°. in het eerste lid van artikel ifl worden 
de woorden : ,,bedoeld bij a rt ikel 141, 2°., 
van het Wetboek van Strafvorde ring" ver 
vangen door : ,,bedoeld bij den zesden titel 
van het vierde boek van het Wetboek van 
Strafvo rdering" ; 

3°. in het tweede lid van a rtikel 46 wordt 
in plaats van de punt aan het slot gelezen : 
,, , onverminderd zijn recht om overeenkom
st ig a rtikel 74, vierde lid, vav het Wetboek van 
Strafrecht de vervolging t e voorkomen." ; 

4°. in het eerste lid van artikel 4 7 verv~llen 
de woorden : ,,of daaraan door den veroordeelde 
vrijwillig is voldaan". 

187. 1n de wet van 12 J anua ri 1918 (Staats
blad n°. 14), tot vast stelling van bepalingen 
in het belang van den omloop van 's Rijks 
munten, worden in a rtikel 7 de woorden : ,,ar
t ikel 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door : ,,ar tikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering" en vervallen de woorden : 
,, marecha u sée, alle". 

188. In de Paardenwet 1918 (Btaatsblad n°. 
419) worden de volgende wij~igingen aange
bracht : 

1°. in ar tikel 37, eerste lid , worden de woör
den : ,,artike1 8, 1°. tot en met 6°. van het 
Wetboek van Straf vordering" vervangen door: 
,,art ikel 141 van het Wetboek van Stra f 
vord erin~"; ven a llen de woorden: ,,11. de 
marechaussée ;" , en wordt onder b. in plaats 
van de woordeu: ,,a,IJe a ndere" gelezen: ,,de" ; 

2°. in ar t ikE>l 42 vervallen de woorden : ,,of 
de opgelegde . geldboete" 

189. In de Wet op de Woonwagens en Woon-
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schepen 1918 (Staatsblad n°, 492), gelijk die 
laatstelijk is gewijzi ·d bij de wet van 11 Mei 
1923 (Staatsblad n°. 198), worden de volgende 
wijzigin"en aargebracht: 

1°. in artikel 12 vervallen onder 4°. en 5°. 
telkens de woorden: ,,of de opgelegde geld
boete is betaald" ; 

2°. in het eerste lid va.n artikel 27 worden 
de woorden : ,,artikel 8 va.n het Wetboek van 
Strafvordering" vervangen door: ,,artikel 141 
van het ,vetboek van Strafvordering" en ver
vallen de woorden : ,,marechaussee, alle an
dere". 

190. In de Scheurwet 1918 (Staatsblad n°. 
503) worden in artikel 18 de woorden : ,,arti
kel 8, 1°.-6°. , van het Wetboek van Strd
vordering" vervangen door : ,,artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering" en vervallen 
de woorden : ,,marechaussee, alle". 

191. In de Binnenscheepvaartwet 1918 (wet 
van 7 December 1918, Staatsblad n°. 774) 
wordt in het eerste lid van artikel 9 in p laats 
van de woorden: ,,artikel 8 van het Wetboek 
van Strafvordering" gelezen : ,,artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering". 

192. In de wet van 7 December 1918 (Staats
blad n°. 7S7), tot verzekering van de dienst
vaardigheid van spoorwegen, waarop uitslui
tend met beperkte snelheid wordt vervoerd, 
in de buitengewone omstandigheden, word t 
,n het eerste lid van artikel 3 in plaats van de 
woorden : .,artikel 8 van het w·etboek van 
Strafvordering" gelezen: ,,artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering" en vervallen 
de woorden: ,,marechaussee, alle". 

193. In de Scheepvaart(-verdrags-)wet (wet 
van 5 April 1919, Staatsblad n°. 151), wordt in 
artikel 90 in plaats van de woorden : ,,artikel 8 
van het Wetboek van Strafvordering" gelezen: 
.,artikel 141 van het Wetboek van Strafvo;
dering" en vervallen de woorden : ,,mare
chaussee, alle". 

194. In de Vuurwapenwet 1919 (wet van 
7 Juni 1919, S taatsblad n°. 310) w:irden in het 
eerste lid van artikel 14 de woorden : ,,artikPl 8 
van het Wetboek van Strafvordering" vervan
gen door: ,,artikel 111 van het Wetboek van 
Strafvordering" en vervallen de woorden : 
,,marechausseè, alle". . 

195. In de Speelkaartenwet 1919 (Staatsblad 
n°. 513) worden de volgende wijûgingen aan
gebracht: 

1°. in artikel 27, eerste lid, worden de woor
den: ,,artikel 8, nos. 1--4 en 6, van het Wet
boek van Strafvordering" vervangen door : 
"artikel 14-1, nos . 1 en 3-6, van het Wetboek 
von Strafvordering" ; 

2°. in artikel 28, eerste lid , worrlen de 
woorden: ,,artikel 141, 2°., van het ,vetboek 
van Strafvordering" vervangen door : ,,den 
zesden titel van het vierde boek van het Wet
boek van Strafvordering" ; 

3°. in plaats van de punt aan het slot van 
artikel 28 wordt gelezen : ,,onverminderd zijn 
recht om overeenkomstig artikel 74, vierde lid, 
van het Wetboek van Strafrecht de vervolging 
te voorkomen.". 

196. In de Vleeschkeuringswet (Staatsblad 
1919 n°. 524), gelijk die is gewijzigd bij de wE>t 
van 18 M:ei 1922 (Staatsblad n°. 305), worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 

1 °. in artikel 35, vijfde lid , vervallen de 

wo01·den : ,,of de opgelegde boete is betaald" ; 
2°. in artikel 44 worden de woorden : ,,arti

kel 8 van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door: ,,artikel 141 van het, Wetboek 
van Strafvorderinl{' en vervallen de woorden : 
,,de marechaussee ' . 

197. In de Warenwet 1919 (Staatsblad n°. 
581) worden in artikel 18 de woorden: ,,artikel 8 
van het Wetboek van Strafvordering" ver
vangen door: ,,artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering" ; wordt in plaats van het 
,voord : ,.a]le" gelezen : ,,de,, en vervallen de 
woorden: ,,de marechaussee,". 

198. In de Opiumwet 1919 (Staatsblad n°. 
592), worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

1°. in artikel 3 worden de woorden: ,,art. 8, 
1 o t ot en met 4° en 6° van het W Ptboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,art. 141, 
1° en 3° tot en met 6° van het Wetboek van 
Strafvordering" ; 

2°. in artikel 5, 3., vervallen de woorden : 
,,of de opgelegde geldboete is betaald,". 

199. 1n de Nijverheidsonderwijswet (wet 
van 4 October 1919, Staatsblad n°. 593, gel ijk 
die laatstel ijk is gewijzigd bij de wet van 28 Juli 
1924, Staatsblad n°. 367) vervallen in artikel 
8, 1, a, en in artikel 51, (], de volgende woorden : 

"of eene hem bij rechterlijke uitsp1 aak ter 
zake van misdrijf opgelegcle geldboete heeft 
het! .._,d". 

200. In de Arbeidswet 1919 (wet van 1 No 
vember 1919, Staatsblad n°. 624, waarvan de 
tekst is bekend gemaakt bij Koninklijk besluit 
van 21 Juli 1922, Staatsblad n°. 457, en gelijk 
d ie daarna alsnog iG gewijzigd bij de wet van 
21 Novemb<>r 1924, Staatsblad n°. 516) worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

10. in artikel 84-, 1., worden de woorden: 
,,artikel 8 van het ·wetboek van Strafvorde
ring" vervangen door : ,,artikel 141 van het 
,vetboek van Strafvordering" en vervallen 
de woorden : ,,marechaussee, alle" ; 

2°. in artikel 85, 2., worden de woorden : 
"De veld - en boschwachters, de beambten 
der marechaussee, niet zijnde hulpofficier van 
justitie" vervangen door: ,,De beambten der 
marechaussee, niet zijnde hulpofficier van 
justi tie, de veld- en boschwachters". 

201. In de Ouderdomswet 1919, (wet van 
4 November 1919 Staatsblad n° 628, gelijk die 
laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 13 Juli 
1923, Staatsblad n°. 353) wordt in artikel 43 
in plaats van de woorden : ,,artikel 8 var het 
\Vetboek van Strafvordering" gelezen: ,,arti
kel 141 van het vVetboek van Strafvordering"; 
wordt het woord : ,,alle" vervangen door : 
,,de" en vervallen de woorden : ,,en de mare
chaussee,". 

202. In de wet van 10 Januari 1920 (Staats
blad n°. 11), houdende nadere voorzieningen 
betreffende de grensbewaking, worden de vol
gende wijzigingen aangebracht : 

1 °. het eerste lid van artikel 7 wordt ge
lezen als volgt : 

"Ten aanzien van personen, verdacht van 
liet in artikel 5 omschreven misdrijf, is voor
loopige hechtenis toegelaten op denze!fden voet, 
waarop die kan worden toegepast ten aanzien 
van verdachten van een misdrijf, waarop als 
maximum eene gevangenisstraf van vier jaren 
of meer is gesteld." : 
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2°. in het derde lid van artikel 7 vervallen 
de woorden : ,,of beklaagden" ; 

3°. in het eerste lid vari artikel 8 worder> de 
woorden: ,,artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering" en ver
vallen de woorden : ,,marechaussee, alle". 

203. In de Veewet (wet van 26 Maart 1920, 
Staalsblad n°. 153, geljjk die is gewijzigd bij 
de wet van 17 Maart 1923, Staatsblad n°. 93) 
worden in artikel 76 de woorden : ,,artikel 8, 
1°. tot en met 6°., van het Wetboek van Straf
vorderin~" vervangen door : ,,artikel 141 van 
het Wetooek van Strafvordering"; vervallen 
de woorden : ,,b. de marechaussee" en wordt 
onder c. in plaats van de woorden : ,,alle 
andere" gelezen: ,,de". 

204. In de Lager-onderwijswet 1920 (wet 
van 9 October 1920, Staatsblad n°. 778, waar
van de gewjjzigde tekst is bekend gemaakt bij 
Koninklijk besluit van 21 Maart 1924, Staats 
blad n°. 106, en ~elijk die daarna alsnoo- is 
gewijzi~d, laatsteliJk bjj de wet van 17 Juli 
1924, Staatsblad n°. 364) worden in artikel 178 
de woorden : ,,artikel 8 onder 1 ° tot en met 
6° van het Wetboek van Strafvordering" ver
vanben door: ,,artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering". 

205. In de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 957), houdende bepalingen tot 
bestrijding van bedrog in den handel in mest 
stoffen, zaaizaden en veevoeder, worden in 
artikel 10 de woorden: ,,artikel 8, 1°. tot en 
met 6°., van het Wetboek van Strafvordering" 
vervangen door: ,,artikel 141 van het w·etboek 
van Strafvordering" ; vervallen de woorden : 
"b. de marechaussee;" en wordt onder c in 
plaats van de woorden : ,,alle andere" ge
lezen: ,,de". 

206. In de wet van 2 Mei 1921 (Staatsblad 
n°. 702), tot wettelijke bescherming van het 
diploma voor ziekenverpleging, worden in 
artikel 9 de woorden : ,,artikel 8 van het 
Wetboek van Strafvordering" vervangen door: 
,,artikel 141 van het Wetboek van Straf
vordering". 

207. In de Taba kswet (Staatsblad 1921, 
n°. 712), gelijk die laatstelijk is j\ewijzigd bij 
de wet van 30 December 1924 (t)taatsblad n°. 
588), worden in artilrel 79 de woorden: ,,arti
kel 8, nos. 1-4 en 6 van het Wetboek van 
Str,ifvurdering" vervangen door: ,,artike, 141, 
nes. 1 · n 3-6, van het Wetboek van Straf
vordering". 

208. In de Handelsnaamwet (Staatsblad 
1921, n°. 842) vervallen in het derde lid van 
artik 1 7 de woorden : ,,of de daarbij opgelegde 
gel 1boete is betaald". 

209. In de Dienstplicbtwet (wet van 4 Fe
bruari 1922, Staatsblad n°. -~3, gelijk die is 
gewiizigd bjj de wet van 2 Juli 1923, Staatsblad 
n°. 310) worden in artikel 49 de woorden : 
"art . 8, onder nos. 1-6, van het Wetboek 
van Strafvordering" vervangen door : ,,art. 141 
van het \<Vetboek van Strafvordering" en 
wor~t in plaats van : ,,alle verdere" gelezen : 
,,de . 

210. In de wet van 6 Mei 1!)22 (Staatsblad 
n°. 272), tot toepassing van middelen voor 
ontsmettings- of zuiveringsdoeleinden , worden 
in artikel 4 de woorden : ,,artikel 8, 1 °. tot en 
met 4°. en 6°., van het Wetboek van Straf-

vordering" vervangen door : ,,ar tikel 141, 
10. en 3°. tot en met 6°., van het Wetboek van 
Strafvordering" en vervallen de woorden : 
,,de marechaussee." 

211 . In de Boschwet l 922 (wet van 19 Mei 
1922, S taatsblad 11°. 349) worden in artikel 14 
de woorden: ,,artikel 8, 1°. tot en met 6°., van 
het Wetboek van Strafvordering" vervangen 
door: ,,artikel 141 van het Wetboek van 
Strafvordering" ; vervallen de woorden : ,,a. de 
marechaussee ;" en wordt ouder b. in plaats 
van de woorden: ,,alle andere" gelezen: ,,de". 

212. In de Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922 (wet van 20 Mei 1922, Staatsblad n°. 
365), gelijk die is gewijzigd bij de wet van 
21 Maart 1924 (Staatsblad n°. 137) worden de 
volgende wijzigingen aangebracht : 

1°. in artikel 65 (2) worden de woorden: 
"het derde Jid van artikel 66 van het Wetboek 
van Strafvordering" vervangen door : ,,artikel 
218 van het Wetboek van Strafvordering"; 

2°. in artikel 114 (1) worden de woorden: 
,,artikel 8 van het Wetboek van Strafvorde
ring" vervangen door: ,,artikel. 141 van het 
Wetboek van Strafvordering" en vervallen 
de woorden·: ,,mar0 chauss0 e, alle"; 

3°. in artikel 114 (4) wordt in plaats van 
de woorden : ,,De veld- en boschwachters, de 
beambten der marechaussee, niet zijnde hulp
officieren van justitie en de ambtenaren" ge
lezen : ,,De beambten der marechaussee, niet 
zijnde hulpofficieren van justitie, de veld- en 
boschwachters en de andere ambtenaren" 

213. In de wet van 22 December 1922 
(Staatsblad 11°. 698), houdende regeling in zake 
vaststelling van een bouwverbod op gronden 
langs Rijkswegen, worden in artikel 25 de 
woorden: ,,artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" vervangen door: ,,artikel 141 
vari het Wetboek van Strafvordering" ; wordt 
in plaats van het woord : ,,alle" gelezen : ,,de" 
en vervallen de woorden : ,,en de marechaus
~ee". 

214. In de J achtwet 1923 (wet van 2 J uli 
1923, Staatsblad n°. 331, gelijk die is gewijzigd 
bij de wet van 23 Maart 1925, (Staatsblad 
n°. 82) worden in artikel 43 de woorrleu : 
"artikel 8, 1° tot en met 6°, van het Wetboek 
van Strafvordering" vervangen door: ,,arti
kel 141 van het Wetboek van Strafvordering"; 
vervallen de woorden : ,,a. de marechausrne" ; 
en wordt onder b in plaats var de woorden 
,,alle andere" gelezen : ,,de" . 

215. In de Rijwielbelastiugwet 1924 (Slaats 
blad n°. 306) worden de volgende wijzigingen 
aangebracht : 

1°. in het eerste lid van artikel 4 wordt 
ouder litt. e vóór "ambtenaren" iugelascht : 
,,marechaussee of" ; 

2°. in bet eerste lid van artikel 8 wordt in 
plaats van de woorden: ,,art. 141, 2°. van het 
Wetboek van Strafvordering" gelezen: ,,den 
zesdPn titel van het vierde boek van het Wet
boek van Strafvordering" ; 

3°. in het derde lid van artikel 8 worden na 
,,toegelaten" ingelascbt de woorden : ,, , on
verminderd zijn recht om overeenkomstig 
artikel 74, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht de vervolging te voorkomen". 

216. In de wet van 28 ,Juli 1924 (Sw.1 tsblad 
n°. 352), tot tijdelijke beperking van den in
voer van scboeuwerk, worden in a.rtikel 4 
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de woorden : ,,artikel 8 van het Wetboek van 
Strafvordering" vervanger door: ,,artikel 141 
van het Wetboek van Strafvorderino-" en , 
vervallen de woorden "marechaussee, alle". 

217. In de wet van 20 December 1924 
(Staatsblad n°. 568), houdende vaststelling 
eener nieuwe Tariefwet, worden in artikel 40 
na "toegelaten" ingelascht de wcorden: ,, , on
verminderd zijn recht om overeenkomstig 
artikel 74, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht de vervolging te voorkomen". 

TITEL IV. 
Beginselen, als bedoeld bij de artilcelen 62 en 76 
van het Wetboek van Strafvordering, met betrelc
king tot de behandeling der in verzekering of in 
voorloopige hechtenis gestelde personen, de eischen, 
waaraan de voor inverzekeringstelling of voor
loopige hechtenis bestemde plaatsen moeten vol
doen, en de maatregelen, welke in het belang van 

het onderzoek kunnen worden bevolen. 

§ 1. Inverzekeringstelling. 
218. In verzekering gestelde mannen en 

vrouwen WOl'den zooveel mogelijk van elkander 
gescheiden. 

219. In verzekering gestelde personen, die 
in gemeenschap geplaatst zijn , worden zooveel 
mogelijk gedurende den nacht onderling af
gezonderd. 

220. De inrichting der plaatsen, voor de in
verzekeringstelling bestemd, beantwoordt aan 
de eischen van een eenvoudig, doch voldoende 
dag- en nachtverbl\jf. 

221. Met betrekking tot het ondergaan van 
inverzekeringstelling overeenkomstig artikel 
466, eerste lid, van het Wetboek van Straf
vordering, blijven de artikelen 199-201 buiten 
toepassing, doch worden, voor zoover noodig, 
in het bevel voorzieningen getroffen. 

222. Maatregelen in het belang van het 
onderzoek kunnen t\jdens het gerechtelijk 
vooronderzoek door den rechter-commissaris 
en anders door den officier van justitie ten op
zichte van den verdachte worden bevolen. 
Kan het optreden van den offi·Jier van justitie 
niet, \<Orden afgewacht, dan komt de bevoegd
heid toe aan den hulpofficier, die de inver
zekeringstelling heeft gelast. 

De bij het bevel aan te wijzen persoon draagt 
zorg voor de uitvoering daarvan. 

Indien de verdachte tegen eenigen maatregel 
bezwaar maakt, wordt die niet uitgevoerd, 
tenzij degene, die den ma,i,tregel heeft bevolen, 
de uitvoering nog tijdens de inverzekering
stelling in het belang van het onderzoel• vol
strekt noodzakelijk acht. 

§ 2. V oorloopige hechtenis. 
223. Ten aanzien van de behandeling der in 

eene gevangenis in voorloopige hechtenis ge
stelde personen en de eischen, waaraan zoo
danige plaats moet voldoen, gelden de begin
selen der wet van 14 April 1886 (Staatsblad 
no. 62). 

224. Met betrekking tot het ondergaan van 
voorloopige hechtenis overeenkomstig artikel 
466, eerste lid, van het Wetboek van Straf
vordering, worden, voor zoover noodig, in 
het bevel voorzieniné;en getroffen. 

225. Maatregelen in het belang van het 
onderzoek kunnen tijdens het gerechtelijk 

vooronderzoek door den rechter-commissP.ris 
en anders door het openbaar ministerie ten 
opzichte van den verdachte worden l evolen. 

Het bestuur der gevangenis, indien de voor
loopige hechtenis aldaar wordt ondergaan, en 
anders de bij het bevel aan te wijzen persoon, 
draagt zorg voor de uitvoering der bevelen. 

De verdachte kan tegen die bevelen een be
zwaarschrift imlienen en wf'l tegen hevelen 
van den rechter-commissaris tijdens een ge
rechtelijk vooronderzoek bij de rechtbank en 
anders bij het rechterlijk college dat tot het 
geven der in artikel 66 van het Wetboek van 
Strafvordering bedoelde bevelen bevoegd is. 

Het bevel wordt, in afwachting van de rech
terlijke beslissing niet uitgevoerd, tenzij de 
rechter-commissaris of het openbaar ministerie 
eene onverwijlde uitvoering in het belang van 
het onderzoek volstrekt noodzakelijk acht. 

TITEL v. 
Overgangs- en slotbepalingen. 

226. Ter bepaling van de bevoegdheid van 
den rechter en de w~jze van rechtspleging 
wordt uitsluitend de oude wetgeving toegepast, 
indien vóór het tijdstip der inwerkingtreding 
van deze wet : · 

a. voor zooveel betreft zaken waarvan de 
militaire rechter kennis neemt, de verW\jzing 
naar den militairen rechter heeft pl::.ats gehad; 

b. voor zooveel betreft andere zaken, hetzij 
het inwinnen van voozloopige informatiën, 
hetzij het verleenen van rechtsingang is ge
vorderd, hetzij voor de eerste maal rauwelijks 
voor de openbare terechtzitting is geda6vaard. 

227. Deze wet treedt in werking op een door 
Ons te bepalen tijdstip, met uitzondering 
echter van artikel 2, hetwelk in werking treedt 
met ingang van den dag volgende op dien der 
afkondiging van deze wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 29 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET, houdende wijziging der 
wet van 26 Maart 1920 (Staatsblad n°. 
148), verbet,erd bij de wet van 4 December 
1920 (Staatsblad n°. 864). S. 309. 

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

dat het, gelet op het zich steeds meer en meer 
uitbreidend verkeer in de lucht, gewenscht is 
de termijnen zooa1s die zijn vastgesteld in de 
artikelen 523, 526 en 549 van het Burgerlijk 
Wetboek te verkorten ten opzichte van hen, 
die bij vermoedelijke of bekende ongevallen, 
aan luchtvaartuigen overkomen, zijn vermist, 
zulks door de wet van 26 Maart 1920 (Staatsblad 
n°. 148) op luchtvaartuigen toepasselijk te 
verklaren; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. L De wet van 26 Maart 1920, Staats

blad n°. 148, verbeterd bij de wet van 4 Decem
ber 1920, Staatsblad n°. 864, ondergaat de 
navolgende wijzigingen : 

1. In artikel l wordt tusschen het eerste en 
tweede lid ingevoegd een nieuw lid, luidende : 
,, Onder vaartuig is ook begrepen een lucht-
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vaartuig", en worden in da eerste zinsnede van 
het tweede lid t usschen de woorden "in zee 
steken" en "van het vaartuig" ingevoegd de 
woorden "of opstijgen" . 

2. Aan artikel 3 wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid, luidende : 

"Met betrekking tot luchtvaartuigen is te 
dezen aanzien beslissend de dag, waarop in 
werking is getreden de wet, krachtens welke 
onder vaartuigen, in deze wet bedoeld, ook 
1 uchtvaartuigen zijn begrepen." 

Art. IL Deze wet treedt in wer king met 
in~ang van den da~ na dien harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29•ten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 13 Juli 1925.) 

29 J uni 1925. WET, houdende naturalisatie 
van L . Aberlé en 19 anderen. S. 310. 

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

dat Louis Aberlé en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de be,vijsstukken, -bedoeld 
in art. 3 der wet van 12 Decomber 1892 ((Staats. 
blad n°. 268), op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Louis Aberlé, geboren te Rotterdam 

(Zuidholland) den 27 October 1901, procuratie
hourler, wonende te R otterdam, provin 3ie 
Z uidholland ; 

2°. Rene Leon Aberlé, geboren te Straats
burg (Elzas) den 23 September 1875, procu
ratiehouder, wonende te Rotterdam, provincie 
Ziiidhclland ; 

2°. Henriette J ohanna Balzer, weduwe van 
Gerardus Joosten, geboren te Duisburg

Ruhrort (Pruisen) den 28 Februari 1872, zonder 
beroep, wonende te Duisburg (Pruisen) ; 

4°. Ale ida Johanna Boers, weduwe van 
H ubertus van Hall, geboren te Emmerik 
(Pruisen) den 22 November 1864, zonder be
roep, wonende te Emmeri lc (Priiisen) ; 

5°. Margareta Hubertina Dauzenberg, we
duwe van Pieter Hubertus Steijnebrugh, ge
boren te Burtscheid-Aken (Pruisen) den 13 
April 1859, zonder beroep, wonende te Aken 
(Pruisen); 

6°. Theodora Maria van Dongen, geboren 
te Ruhrort (Pruisen) den 24 ~faart 1882, zonder 
~roep, wonende te Duisburg-Ruhrort (Prui
sen); 

7°. Ludwig Drillich, geboren te Brody 
(Polen) den 4 Mei 1899, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zitidhollanà, , 

8°. Johanna Maria H elene Frank, weduwe 
van Arnold ·wilhelm de Haa,r. geboren te 
Düsseldorf (Pruisen) den 30 Mei 1878, zonder 
beroep, wonende te Ratingen (Pru.isen); 

9°. l\Iatthias Gülpers, geboren te Forst 
Eilendorf (Pruisen) den 23 Augustus 1882, 
portier, wonende te Aken (Priiisen) ; 

10°. Philippe Jacques Hulsen, geboren te 
Sint Pietersvoeren (België) den 27 September 

1863, fab riek arbeider, wonend te Aken 
(Pruisen); 

11°. Paul Josef Jaffé, geboren te Frank/ort 
aan den .Main (Pruisen) den 22 Juli 1889, pro
curatiehouder, wonende te Amsterdam, pro• 
vincie Noordholland; 

12°. Nicolas Josef Mertens, geboren te 
Lemiers, gemeente Laurensberg (Pr·uisen) den 
30 Augustus 1879, schoorsteenbouwer, wonende 
te Aken (Pruisen) ; 

13°. Hubert Gerhard Meyers, geboren te 
Aken (Pruisen) den 8 December 1884, bank
bediende, wonende te lllannheim (Baden); 

14°. Lazar Rakower, geboren te Krakau 
(Polen) den 25 April 1869, zonder beroep, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuicl
lwlland; 

15°. George chreiber (Schrijver), geboren 
te New-York (Vereenigde Staten van Amerih1) 
den 2 December 1873, dia,mantbewerker, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland: 

16°. Carl Balthasar Schroeder, geboren te 
Aken (Pruisen) den 30 September 1882, ar 
beider, wonende te Aken (Pruisen) ; 

17°. Otto Bernhard Schuster, geboren te 
Frank/ort aan den 1\1ain (Pruisen) den 6 April 
1879, zonder beroep, wonende te Amsterdam, 
provincie Noorclholland; 

18°. Anna faria Senden, geboren te Aken
Forst (Pruisen) den 22 December 1889, fabriek•
arbeidster, wonende te Eilendorf-Aken (Pmi
sen); 

19°. Barbara Wilhelmine Steijnebrugh, ge
boren te Biirtscheid-Aken (Pruisen) den 15 Sep 
tember 1889, naaister, wonende te Aken 
(Pruisen); 

200. J oseph Hoinrich Weykamp, gt>1oren 
te Emmerik (Pruisen) den 3 September 1888, 
bankwerker, wonende te Emmerik (Pruisen). 

2. Deze , et treedt in werking met ingang 
van den dag na. dien harer afkondiging. · 

Lasten en bevC'len, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Jusiitie, HEEMSKERK. 

( Uitgeg. 13 Jiili 1925.) 

29 Juni 1925. WET, houdende natumlisa.tie 
van J. C. Albers en 19 anderen. S. 311. 

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

dat J ohanna Clasina Albers en 19 anderen aan 
Ons een verzoek om naturalisatie hebben in
gediend, met overlegging van dP be\\ijsstuk
ken, bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 
1 92 (Staatsblad n°. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920 
(Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Johanna Clasina Albers, geboren te 

Utrecht ( Utrecht) den 14 Februari 1903, Rijks
telefoniste, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

2°. J oseph Leo Brenninkmeyer, geboren te 
Hopsten (Pruisen) den 23 December 1886, 
Roomsch-Katholiek priester, wonende te V11-

napope (Australië); 
3°. Samuel Eisenmann, geboren te Ant-
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werpen (België) den 13 Juli 1899, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

4°. Otto Haakh, geboren te Heilbronn 
(Württemberg) den 15 Mei 1879, procuratie
houder, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland ; 

5°. Adolp Hollewijn, geboren te Hamburg 
(Duitschland) den 21 Juli 1881, schipper, wo
nende te Hamburg (Duitschland); 

6°. Wilhelm Husmann, geboren te Essen 
(Pruisen) den 25 Juli 1893, bankbediende, 
wonende te Ke1·krade, _provincie Limburg ; 

7°. Cornelius Jacobs, geboren te ]Jfeerle 
(België) den 2 October 1874, landbouwer, 
wonende te Baarle-Nassau, provincie Noord
brabant; 

8°. Leo Kardorff, geboren t e Hinterbrühl, 
gemeente Mödling (Oostenrijk), den 8 Septem
ber 1893, kantoorbediende ,wonende te 's -Gra
venhage, provincie Zuidlwlland ; 

9°. Iwan Levie, geboren te Ho.mburg 
(Duitschland) den 6 September 1884, koop
man, wonende te Hamburg (Duitschland); 

10°. Julius Levie, geboren te Altona (Prui
sen) den 10 Augustus 1892, koopman, wonende 
te Hamburg (Duitschland); 

ll0. Jozef l..ichtenstern, geboren te Weenen 
(Oostenrijk) den 28 Juni 1891, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

12°. Charlotta Nachmann, weduwe van 
Gustav Daniels, geboren te Antwerpen (België) 
den 5 Juni 1883, zonder beroep, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

13°. Moritz Neustadt, geboren te Zaronin 
(Polen) den 3/15 Februari 1867, kapper, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

14°. Arthur Norden, geboren te Leipzig 
(Saksen) den 19 Juni 1882, koopman, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

15°. Joseph Marie Antoin Gustave Marcel 
van Pelt, _geboren te 'l'eteringen (Noordbrabant) 
den 19 ~!aart 1895, industrieel, wonende te 
Eindlwven, provincie Noordbrabant; 

16°. Eberhard Pöpsel, geboren te Werl 
(Pruisen) den 5 December 1879, koopman, 
wonende te Neuzen, provincie Zeeland; 

17°. Ferdinand Jozef Robn, geboren te 
Reichenberg (Tsieclw Slowvkije) den 7 Maart 
1896, bankwerker, wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland ; 

18°. Jozef I sak Rosenzweig, geboren te 
Rozwadow (Polen) den 8 October 1883, diamant
handelaar, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

19°. Werner Satz, geboren te Brussel (Belgi ë) 
den 27 April 1903, bontwerker, wonende te 
's -Gravenhage, provincie Zuidholland; 

20°. Szaja of Izydor Wiener, geboren te 
Krakau (Polen) den 18 April 1892, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. 

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

Lasten en bevelan, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELM! A. 
De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 

· ( Uitgeg. 13 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET, houdende naturalisatie 
van Chr. Attinger en 19 anderen. S. 312. 

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

dat Christian Attinger en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie __ hebl,en in~ediend, 
met overle"ging van de bew1Jsstukken, oedoeld 
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad no. 268) op het ederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Slaatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, em. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
Jo. Christian Attinger, geboren te Beuren 

(Würt!emberg) den 12 April 1883, bedrijfsleider, 
wonende te A-nisterdam, provincie Noord
holland; 

2°. Heinrich Theodor Brauss, geboren te 
Hamburg (Duitschland) den 8 Mei 1851, zonder 
beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

3°. Otto Heinrich Busch, geboren te Dresden 
(Saksen) den 20 October 1894, leerlooier, wo
nende te Oisterwijk, provincie Noordbrabant; 

40_ Gerhard Joseph Jakob Buscher, ge
boren te Dûlken ((Pruisen) den 25 ,Juni 1898, 
bankwerker, wonende te Beek, provincie 
Limburg; 

50_ Percy Carlebach, geboren te Frank/ort 
a/JJ!ain (Pruisen) den 5 September 1884, 
kantoorbediende, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

6°. Antoine J oseph Charpentier, geboren te 
Lanaye (België) den 9 ovember 1879,_ fa
bri<>kParbeider, wonende te Eysder11, provmcie 
Limburg; 

7°. Carolus Philippus Gevers, geboren te 
Arendonclc (België) den 25 Juni 1873, sigaren
maker, wonende te Reusel, provincie Noord
brabant; 

go_ !\fax Friedrich Heilmann, geboren te 
Dobrzyca (Polen) den 26 September 1888, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland ; 

9°. Ernst Anton Juliusberg, geboren te 
Hamburg (Duitschland) den 13 April 1894, 
mak<>laar, wonende te 's-GravenhfJ{Je, provincie 
Zuidholland ; 

10°. Ernst Kardorff, geboren te W eenen 
(Oostenrijk) den 12 November 1894, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

ll0. J osef Kohl, geboren te Ustrzyki (Polen) 
den 18 November 1884, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

120. Marton Kulcsar, geboren te Hajdu
samson (Hongarije) den 25 Juli 1871, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

13°. Heinrich Nicolaus l\fallet, geboren te 
Bremen (Duitschland\ den 8 AuguPtus 1881, 
koopman, wonende te Soerabaia (Nederlandsch
Indië); 

14°. Georges Constant Walthère Fréderic 
Obreen, geboren te Luik (België) den 19 Juli 
1875, secretaris van een uitgeversbureau, 
wonende te Bru.ssel (België) ; 

15°. Maximilian Franz Schmid, geboren te 
Immenstadt (Beieren) den 7 April 1868, corres
pondent, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidholland ; 
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16°. Johann Schmidt, geboren te Essen 
(Pruisen) den 13 J anuari 1879, werktuigkun
dige en koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland ; 

17°. Elisabeth Snell, geboren te Stolberg 
(Pruisen) den 16 Mei 1865, naaister, wonende 
te Dusseldor/ (Pruisen) ; 

18°. H elena Snell, geboren te K eulen
Ehrenfeld (Pruisen) den 7 Augustus 1867, 
naai~ter, wonende te Düssldor/ (Pruisen) ; 

19°. H einrich Ullman, geboren t e Antwerpen 
(België) den 28 December 1886, directeur van 
het lsraëlietisch Weeshuis, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidhollond ; 

20°. Karl Ritdolf Winter, geboren te Maag
denburg (Pruisen) den 5 April 1894, koopman, 
wone nde te Amsterdam, provincie Noord
holland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, dm 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De M inister van J ustitie, HEEMSKERK. 

(Uitgeg. 13 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET, houdende naturalisatie 
van W. G. Claudi en 18 anrleren. S. 313. 

WIJ WILHELMINA, ENZ . ... d0en te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebbPn, 

dat Wilhelm Gustav Claudi en 18 anderen aan 
Ons ePn verzoek om nRturalisatie hebben in
gediend, met overlegging van de bewijsRtuk
ken, bedoeld in a rt. 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December ] 920 
(Staatsblad n°. 955) ; 

7.oo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederfander 

worclt bij deze verleend aan : 
1°. Wilhelm Gustav Clandi, geb<Jren te 

Fürstenau (Duitschland) den 17 Maart 1864, 
scheepskapitein, wonende te Amslerdarn, pro
vinc ie Noordhclland ; 

2°. Maximi!ian Ludwig Gessner, geborPn 
te Potrobawan ((Nederlandsch-lndië) den 26 
Juni 1889, industrieel, wonende te 's-Graven-
hage. provincie Znidholland ; . 

3°. Wilhelm Hamm, geboren te Lampertheim 
(Hessen) den 12 Januari 1882, procuratiehouder, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

4°. Maria Elisabeth Haucb, geboren te 
Saarbrücken-St. Johann (Pruisen) den 31 Maart 
1863, zonder beroep, wonende t e Arnhem, 
provincie Gelderland ; 

5°. Wilhelm Erich K ayser, geboren te 
Erkelenz (Pruisen) den 26 ,Januari 1889, koop
man, wonend e te Hamburg (Duitschland); 

6°. Caspar Joseph Heinri ch Kerstbolt, ge
boren t e Groningen (Groningen) den 4 December 
1896, koopman, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noord1wlland; 

7°. Johann Christian Kleinen , gebornn te 
Millen, gemeente Havert (Pruisen) den 13 Sep
tember 1875, coupeur, wonende te Weert, pro
vincie Limburg ; 

8°. J an H endrik Kraaibeek, geboren te 
Ams!erdam (Noordholland) den 10 Juni 1884, 
fabrieksbaas, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel ; 

9°. Clement J ozef De K eyger, geboren te 
Sinte Margriete (België) den 10 October 1884, 
paardenhandelaar, wonende te Aardenbu. g, 
proviPcie Zeeland ; 

10°. Leopoldus :Hernardus l\foenhout, ge
boren te Moerkerke (België) den 18 November 
1890, slager, wonende te Aardenburg, pro
vincie Zeelnnd ; 

11°. Hermann Gerhard Meyer, geboren to 
B erg_e (Pruisen) den 30 Maart 1892, manufac
t urier, wonende te A lkmaar, provincie Noard
holland; 

12°. J acob Mühlrad, geboren te Skole 
(Polen) den 27 Juni 1885, koopm<1,n, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

13°. Herbert Noa Oettinger, geboren te 
Hamburg (Dui'-schland) den 19 Januari 1896, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
Norrdholland; 

14.0 • Ernst Paul Caesar Heinrich Pröhl, 
geboren te Hamburg (Duitschland) den 14 Juli 
1885, bankier, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noord1wlland; 

15°. Eugen Friedrich Schneckenburger, ge
boren te Tuttlingen (Württemberg) den 10 No
vember 1897, instrumentmaker, wonende t e 
Utrecht, provincie Utrecht ; 

16°. Osias Schupper, geboren t e Kanczuga 
(Polen) den 4 Januari 1888, koopman, wonend e 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

17°. Abram leek Tuschinski, geboren te 
Brzezin (Polen) den 2/14 Mei 1886, bioscoop
exploitant, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidh-Olland ; 

18°. Friedrich Gustav Wargenau, geboren 
te Po/epen (Pruisen) den 21 Juni 1873, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Z uidholland ; 

19°. Wilhelm Weinberg, geboren te Ham
burg (Duitschland) den 5 Novembei 1886, 
koopman, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland. 

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

Lasten en bevelen, onz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten ,Juni 1925. 

WILHELMIN L".... 
·De Minister van Jnstitie, HEF.MSKERK. 

/Uitgeg. 13 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. WET, houdende- uitbreiding 
van de mogelijkheid van toepassing van 
de straf van geldboete. S. 314. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 303, 1-7. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 2184-2189. 
Hand. id. 1924/1925, bladz. 984, 985, 1049. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is meerdere uitbreiding 
t e geven aan de mogelijkheid van toepassing 
van de straf van geldboete ; 

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

§ 1. 

Art. 1. In Titel II van het Eerste Boek van 
het Wetboek vin Strafrecht wordt vóór artikel 
24 ingelascht een nieuw artikel, luidende als 
volgt: 

,.Art. 23bis. In geval van schuldigverkla
ring aan een strafbaar feit, ter zake waarva11 
de rechter. bij toepassing van vrijheidsstraf, 
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als hoofdstraf gevangenisstraf van niet meer 
dan drie maanden of hechtenis zou hebben 
opgeleg<l, kan hij : 

1 °. indien op het feit niet tevens geldboete 
is gesteld, niettemin geldboete opleggen; 

2°. indien op het feit tevens geld boete i s 
gesteld, doch oplegging ook van Let maximum 
der geldboete niet voldoende zou zijn, eene 
hoogere geldboete opleggen . 

De ingevolge het eerste lid op te leggen 
geldboete bedraagt ten hoogste vjjf duizend 
gulden bij feiten, ·waarop geva.nger ie.straf van 
niet meer dan drie maanden of hechtenis is ge
steld en ten hoogete tien duizend gulden bjj 
feiten, waarop gevangenisstraf van meer dan 
drie maanden is gesteld. 

Het bepaalde in het eerste en tweerle lid 
blijft buiten toepassing, indi en op het feit ge
vangenisstraf van meer dan zes jaren is ge
steld." 

2. Het tweede lid van artikel 23 van het 
Wetboek van F:trafrecht wordt gelezen als volgt: 

"Bij veroordeelin i,, tot 1,;eldboete wordt die 
boete, bij gebreke van betaling, indien de om 
standigheden zulks toelaten, op de goeaeren 
en inkomsten van den veroordeelde verhaald. 
Voor zooveel ook verhaal achterwege blijft, 
wordt de boete vervangen door hechtenis en 
ten aanzien van een minderjarigen persoon, 
die den leeftijd van achttien jaren nog niet 
heeft bereikt, door plaatsing in eene tucbt
chool." 

3. Het vijfde lid van artikel 23 van het 
Wetboek van Strafrecht wordt gelezen als 
volgt: 

"De hechtenis kan voor ten hoogste acht 
maanden worden opgelegd bij toepasAing vq,n 
artikel 23bis, · lsmede in de gev · llen , waarin 
wegens Aamenloop van miPdrijven, herhaling 
van misdrijf of het bepaalde bij artikel 44 
het maximum der geldboete wordt vei hoogd." 

4. Artikel 24 van het Wetboek van Straf
recht wordt gelezen als volgt : 

"Betalin,; of verhaal van een gedee.te van 
de boete bevrijdt van een evenrectig gedPelte 
var> de vervangende strnf . 

De veroordeelde is altijd bevoegd door be
taling van de boete of van een gedeelte daar
van zich geheel of ten deele te bevrijden van 
de hechteni s of van de plaatsing in eene tucht
school. " 

5. In artikel 27, eerste lid, van het WAt
boek van Strafrecht, wordt in plaats van "het 
derde lid van artikel 24" gelezen "het eerste 
li::t van artikel 24". 

6. In artikel 34, zesde lid, van bet Wetboek 
van Strafrecht, vervallen de woorden ,, , tweede 
en derde lid". 

§ 2. 
7. In artikel 266 van het Wetboek v, n Straf

vordering wordt in plaats van ,.nadat inge
volge dat vonnis eerder lijfrdwang op hem is 
toegepast of beslag op zijne goederen gelegd is" 
gelezen : ,,nadat anderszins zich eene omFtandig
heid heeft voorgedaan, waaruit voortvloeit, dat 
het vonnis hem bekend is". 

8. Artikel 34.4bis van het Wetboek van 
Strafvordering wordt vervangen door een 
nieuw artikPI 344b:s, luidende als volgt: 

"Bij gPbreke van betaling binnen den in 
artikel 341 bedoelden termijn rnl de geldboete 

na aanmaning door de tot tenuitvoerlegging 
bevoegde autoriteit, indien naar het oordeel 
van den ambtenaar, in wiens naam de ten
uitvoerlegging geschiedt, de omstandigheden 
zulks toelaten, worden verhaald op de roerende 
en onroerende goederen van den veroordeelde, 
op de opbrengst van zijnen arbeid, alsmede op 
wachtgelden, pensioenen of andere uitkeerin
gen, welke door den veroordeelde periodiek 
worden genoten. 

Tot het in het eerste lid bedoelde verhaal zal 
niet worden overgegaan binnen den termijn van 
acht dagen, nadat den veroordeelde het voor
nemen daartoe zal zijn aangezegd bij exploit 
vanwege den ambtenaar, in wiens naam de 
tenuitvoerlegging geschiedt. 

Binnen den termijn van acht dagen na de 
beteekening van de aanzegging kan de voor
melde ambtenaar eene vordering, de ver
oordeelde een verzoekschrift indienen bij den 
regter, die de straf beeft opgelegd, om het 
bedrag der opgelegde geldboete te vermin
deren. 

De regter beslist, het openbaar ministerie 
gehoord, na verhoor of behoorlijke oproeping 
van den veroordeelde, indien deze het verzoek 
om vermindering heeft gedaan. Op eene vor
dering van den ambtenaar kan de veroor
deelde worden gehoord. 

De vermindering van de opgelegde boete 
kan slechts gegrond zijn op 's regters oordeel, 
dat sinds het uitsprekm van de veroordeeling 
de geldelijke omstandigheden van den ver
oordeelde dermate 2ijn veranderd, dat, waren 
zij op genoemd tijdstip aldus geweest, eene 
lagere boete zoude zijn opgelegd. 

Bij vermindering van de geldboete kan de 
regter ook den duur van de vervangende 
hechtenis verminderen. H ij is daartoe ver
plicht, voor zoover anders meer dan een dag 
voor eiken halven gulden der boete zou in de 
plaats treden. 

De beschikking van del' regter is niet aan 
eenig rechtsmiddel onderworpen." 

9. Na artikel 344bis van het Wetboek van 
Strafvordering worden ingelascht twee arti
kelen, luidende als vo lgt : 

"Art. ::l44bis a. Verhaal op de roerende en 
onroerende goederen van den veroordeelde ge
schiedt door het afgeven van een dwang
bevel, medebrengende het regt•om die roerende 
en onroerende goederen zonder vonnis aan te 
ta~ten. 

Het dwangbevel wordt, in naam des Konings, 
uitgevaardigd door de tot verhaal der geld
boete bevoegde autoriteit, na bekomen mach
tiging van den ambtenaar, in wiens naam de 
tenuitvoerlegging geschiedt; het wordt den 
veroordeelde beteekend met beve1 tot betaling 
en vonrts ten u itvoer gelegd op den voet en 
de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvorderir>g ten aanzien van de tenuit
voerlegging van vonnissen en authentieke 
acten voorgeschreven. 

De tenultvoerlegging van het dwangbevel 
kan niet worden geschorst dan door een ver
zet, met redenen omkleed, dat evenwel nimmer 
1:lerigt zal kunnen zijn tegen het vonnis, waarbij 
cte gAldboete werd opgelegd of tegen de be
schikking. waarbij zij met toepassing van ar
tikel 344bis nader werd vast"esteld. Op dit 
verzet vindt artikel 15 van de wet van 22 Mei 
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1845 (Staatsblai:l n°. 22) op de invordering van 
's Rijks directe belastingen, overeenkomstige 
toepa.ssino 

Indien bij eene inbeslagneming van roerende 
goederen derden op de daarin begrepene voor
werpen geheel of gedeeltelijk regt meenen te 
hebben, kunnen zij te dier zake hunne be7'vaar
schriften indienen bij den Commissaris des 
Konings in de provincie. Artikel 16 van de voor
melde wet is van overeenkomstige toepassing. 

De kosten van het verhaal krachtens dit 
artikel worden op gelijken voet als de boete 
zelve op den veroordeelde verhaald ; zij worden 
berekend met ove,eenkomstige toepassing 
van de nadere wettelijke bepalingen, bedoeld 
in artikel 18 van de voormelde wet. 

Art. 344bis b. Indien verhaal op de opbrengst 
van den arbeid van den veroordeelde of op 
de wachtgelden, pensioenen of andere uit
keeringen, bedoeld in artikel 344his, mogelijk 
is, is de tot verhaal der geldboete bevoegde 
autoriteit, na bekomen machtiging van den 
ambtenaar, in wiens naam de tenuitvoer
leggin~ geschiedt, bevoegd van de niet-voldoe
ning cter geldboete kennis te geven aan den 
persoon van wien de veroordeelde loon of wedde 
of uitkeering geniet, met opgave van den door 
haar bepaalden voet van betaling, bedoeld bij 
het derde lid van dit artikel. 

Deze kennisgeving geschiedt schriftelijk en 
wordt door hem, aan wien zij gericho is, voor 
,,gezien" geteekend aan die autoriteit terug
gezonden. Bijaldien de kennisgeving niet 
binnen acht dagen na de verzending voor 
,,gezien" geteekend door die autoriteit is te
ru~ntvangen, wordt zij herhaald bij exploit. 

jJOOr het voor "gezien"' teekenen of de be
teekening der kennisgeving in het tweede lid 
bedoeld, is de persoon tot wien deze werd 
gericht, verplicht, om zoolang de boete niet teu 
volle is betaald, tot kwijting en ten hoogste tot 
het bedrag van hetgeen door hem als loon 
of wedde of uitkeering aan den tot betaling 
der boete verplichte verschuldigd is, aan die 
autoriteit telkens na verloop van de <lom· deze 
aan te geven termijnen de som te voldoen, 
welke door deze in verband met het bedrag der 
geldboete en het bedrag van het loon, de wedde 
of de uitkeering is bepaaln. 

Uitbetalingen in striJd met bovenstaande 
voor~chriften gedaan, ontheffen den persoon, 
in ,viens dienst de veroordeelde is of van wien 
hij uitkeering geniet, niet van de verplichting, 
in bet derde lid omschreven. De vordering 
tot betaling tegen hem geschiedt steeds ten 
name van de tot verhaal bevoegde autori.eit 
voor den kantonregter en ov. de wijze van pro
cedeeren in zaken betrekkelijk tot eene nbeids
overeenkomst. 

De bepalingen van art,ikel 757 van het 
Wetboek van Burgerlijke Regtsvordering en 
van de bijzondere wetten of wettelijke ver
ordeningen krachtens welke schuldeischers 
alleen binnen de daarin aan$egeven grenzen 
en op de daarin bepaalde wijze ten aanzien 
van loon, wedde of uitkeering als vorenbedoeld, 
rechten kunnen doen gelden, blijven ten deze 
buiten werking." 

10. In het bij de wet van 15 Januari 1921 
(Staat-•hlad n°. 14) vastgestelde Wetboek van 
Strafvordering worden de navolgende wijzi
gingen aangebracht: 

a. aan het slot van den eersten zin van ar
tikel 378 wordt na "aangehouden" gelezen: 
"of zich anderszins eene omstancJigheid heeft 
voorgedaan, waaruit voortvloeit dat het 
vonnis of arrest hem bekend is" ; 

b. in het tweede lid van artikel 507 wordt 
in plaats van "het laatste lid van artikel 542" 
gelezen : ,,artikel 542e" ; 

c. het tweede lid van artikel 542 vervalt ; 
d. na artikel 542 worden ingelascht vijf 

nieuwe artikelen, luidende als volgt : 
"Art. 542a. Bij gebreke van betaling binnen 

den in artikel 531, tweede lid, bP.doelden termijn 
zal de geldboete na aanmaning door de tot ten
uitvoerlegging bevoegde autoriteit, indien naar 
het oordeel van den ambtenaar in wiens naam 
de tenuitvoerlegging geschiedt, do omstandig
heden zulks toelaten, worden verhaald op de 
roerende en onroerende goederen van cJen ver 
oordeelde, op de opbrengst van zijnen arbeid, 
alsmede op wacht~elden, pensioenen of andere 
uitkeeringen, welke door den veroordeelde 
periodiek worden genoten. 

Tot het in het eerste lid bedoelde verhaal 
zal niet worden overgegaan binnen den termijn 
van acht dagen, nadat den veroordeelde het 
voornemen daartoe zal zijn aangezegd bij 
exploot vanwe~e den ambtenaar in wiens na.am 
de tenuitvoerlegging geschiedt. 

Art. 542b. Binnen den termijn van acht 
dagen na de beteekening van de in het voor
gaande artikel bedoelde aanzegging kan de 
ambtenaar in wiens naam de tenuitvoerlegging 
geschiedt, eene vordering, de veroordeelde een 
verzoekschrift indienen bij den rechter die de 
straf heeft opgelegd, om het bedrag der op
gelegde geldboete te verminderen. 

De rechter beslist, het openbaar ministerie 
gehoord, na verhoor of behoorlijke oproeping 
van den veroordeelde, indien deze het verzoek 
om vermindering heeft gedaan. Op eene 
vordering van den ambtenaar kan de veroor
deelde worden gehoord. 

De vermindering van de opgelegde boete 
kan slechts gegron:l zijn op 's rechters oordeel, 
dat sinds het uitspreken van de veroordeeling 
de geldelijke omstandigheden van den ver
oordeelde dnmate zijn veranderd dat. waren 
zij op ~enoemd tijdstip aldus geweest, eene 
lagere tJoete zou zijn opgelegd. 

Bij vermindering van de geldboete kan de 
rechter ook den duur van de vervangende liech
tenis verminderen. Hij is daartoe verplicht, 
voor zoover ~nders meer dan een dag voor 
eiken halven gulden der boete zou in de plaats 
treden. 

De be~chikking van den rechter is niet aan 
eenig rechtsmiddel onderworpen. 

Art. 542c. Verhaal op de roerende en on
roerende goederen van den veroordeelde ge
schiedt door het afgeven van een dwangbevel, 
medebrengende het recht om ctie roerende en 
onroerende goederen zonder vonnis aan te tasten. 

Het dwangbevel wordt, in naam des Konings, 
uitgevaardigd door de tot verhaal der geld
boete bevoe~de autoriteit, na bekomen mach
tiging van cten ambtenaar in wiens naam de 
tenuitvoerlegging geschiedt ; het wordt den 
veroordeelde beteekend met bevel tot betaling 
en voorts t en uitvoer belegd op den voet en 
de wijze, bij het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ten aanzien van de tennit-
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voerleg"ing van vonnissen en authentieke 
acten voorgeschreven. 

De tenuitvoerlegging van het <lwangbevel 
kan niet worden geschorst dan door een verzet, 
met redenen omkleed, dat evenwel nimmer 
gericht zal kunnen zijn tegen het vonnis 
waarbij de geldboete werd opgelegd of t egen 
de J:ieschikkin!, waarbij zij met toepa sin6 van 
artikel 542a nader werd vastgesteld. Op dit 
verzet vindt artikel 15 van de wet van 22 Mei 
1845 (Staatsblad n°. 22) op de invordering van 
's Rijks directe belastingen, overeenkomstige 
toepassing. 

Inoien bij een€, inbeslagneming van roerende 
goederen derden op de daarin begrepene voor
werpen geheel of gedeeltelijk recht meenen te 
hebben, kunnen zij te ctier zake hunne bezwaar
schriften indienen bij den Commissaris des 
Konings in de provincie. Artikel 16 van de 
voormelde wet is van overeenkomstige toe
passing. 

De kosten van het verhaal krachtens dit 
artikel .worden op gelijken voet als de boete 
zelve op den veroordeelde verh99,Jfl ; zij worden 
berekend met overeenkomstige toepassing van 
de nadere wettelijke bepalingen, bedoeld in 
artikel 18 van de voormelde wet. 

Art. 542d. Indien verhaal op de opbrengst 
van den arbeid van den ve roordeelde of op 
de wachtgelden, pensioenen of andere uit
keeringen,bedoeld in artikel 542a, mogelijk i s, 
is de tot verhaal der geldboete bevoegde auto
riteit, na bekomen machtiging van den amb
tenaar in wiens naam de tenuitvoerlegging 
geschiedt, bevoegd van de niet-voldoening der 
geldboete kennis te geven aan den persoon 
van wien de veroordeelde loon of wedde of 
uitkeering geniet, met opgave van den door 
haar bepaalden voet van betaling, bedoeld bij 
het derde lid van dit ar t ikel. 

Deze kennisgeving gescbledt schriftelijk en 
wordt door hem aan wien zij gericht is, voor 
,,gezien" geteekend aan die autoriteit terug
gezonden. Bijaldien de kennisgeving niet 
binnen acht dagen na de verzending voor 
,,gezien" geteekend door die autoriteit is te
rugontvangen, wordt zij herha'l.ld bij exploot. 

Door het voor "gezien" teekenen of de be
teekening der kennisgeving in het tweede lid 
bedoeld, is de persoontotwiendezewerdgericht, 
verplicht, om zoolang de boete niet ten volle 
is betaald, tot kwijting en ten hoogste tot 
het bedrag van hetgeen door hem als loon of 
wedde of uitkeering aan den tot betaling der 
boete verplichte verschuldigd is, aan die auto
riteit telkens na verloop van de door deze aan 
te geven termijnen de som te voldoen, welke 
door deze in verband met het bedrag der geld
boete en het bedrag van het loon , de wedde of 
de uitkeering is bepaald. 

Uitbetalingen in strijd met bovenstaande 
voorschriften gedaan, ontheffen den persoon 
in wiens dienst de veroordeelde is of van wien 
hij uitkeering geniet, niet van de verplichting, 
in het derde Jid omschreven. De vordering 
tot betaling tegen hem geschiedt st eeds ten 
name van de tot verhaal b evoegde autoriteit 
voor den kantonrechter en op de wijze van pro
cedeeren in zaken betrekkelijk t ot eene ar
beidsovereenkomst. 

De bepalingen van artikel 757 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering en van 

l\J:!6 

de bijzondere wetten of wettelijke verorde
ningen krachtens welke schuldeischers alleen 
binnen de daarin aangegeven grenzen en op 
de daarin bepaalde wijze ten aanzien van loon, 
wedde of uitkeering als vorenbedoeld, rechten 
kunnen doen gelden, blijven ten deze buiten 
werking. 

Art. 542e. Indien hechtenis of plaatsing in 
eene tuchtschool ter vervanging van boete 
of verbeurdverklaring van bepaalde voor
werpen moet worden toegepast, geeft het met 
de uitvoering belast bestuur, onder overlegging 
van de stukken, van de niet -voldoenin~ aan 
het vonnis of arrest onverwijld schrifteliJk be
richt aan den ambtenaar in wiens naam de 
tenuitvoerlegging geschiedt." 

§ 3. 
11. Aan artikel 12 van het Wetboek van 

Militair Strafrecht wordt een v:ijfde lid toe
gevoegd, luidende als volgt : 

"Voor de toepassing van artikel 23bis van 
het Wetboek van Strafrecht wordt de militaire 
detentie onder de gevangenisstr-af begrepen 
geacht." 

12. Artikel 22 van het Wetboek van Militair 
Strafrecht vervalt. 

13. Na artikel 207 van de Regtspleging bij 
de Landmagt wordt ingelascht een nieuw 
artikel, luidende als volgt : 

"Artikel 207a. Ten aanzien van de executie 
van vonnissen strekkende tot het opleggen 
eener @:eldboete, vindt het met betrekking tot 
dergeliJke vonnissen in het Wetboek van Straf
vordering bepaalde overeenkomstige toepassing. 

Echter zal bij ontstentenis van eenen met 
de invordering van geldboeten belasten amb
tenaar, in de bij algemeenen maatregel van 
bestuur aan te wijzen ~evallen, de invordering 
eener aan een militair opgelegde geldboete 
kunnen geschieden door den bij dien maatregel 
daartoe bevoegd verklaarden officier. 

Met magtiging van den bij dienzelfden 
maatregel aan~ewezen officier kan voorts de 
aan een militair opgelegde geldboete, hetzij in 
ééns, hetzij bij gedeelten, zonder eenige verdere 
formaliteit van de soldij van den militair 
worden ingehouden." 

14. Na artikel 206 van de Regtspleging bij 
de Zeemagt wordt ingelascht een nieuw artikel, 
luidende als volgt : 

"Art. 206a. Ten aanzien van de executie 
van vonnissen strekkende tot het opleggen 
eener @:eldboete, vindt het met betrekking tot 
dergeliJke vonnissen in het Wetboek van Straf
vordering bepaalde overeenkomstige toepassing. 

E chter zal bij ontstentenis van eenen met 
de invordering van geldboeten belasten amb
tenaar, in de bij algemeenPn maatregel van be
stuur aan te wijzen gevallen, de invordering 
eener aan e~n militair opg~leg~e geldboete 
kunnen ·geschieden door den b1J dien maatregel 
daartoe bevoegd verklaarden officier. 

· Met magtiging van den bij dienzelfden maat
regel aangewezen officier kan voorts de aan een 
militair opgelegde geldboete, h€,t7ij in ééns, 
1:ietzij bij gedeelten, zonder eenige verdere 
formaliteit van de soldij van den mi1itair 
worden ingehouden." 

§ 4. 

15. De bepalingen, die ingevolge het derde 
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lid van artikel 7 van de wet van 15 April 1886 
(Staatsblad n°. 64) in zake van Rijksbelastingen 
voor het ~eval van wanbetaling van boeten 
gelden, blûven van kracht, met uitsluiting in 
zoover van de toepasselijkheid van de bepalin 
gen, welke deze wet ten aanzien van wan
bet:i.ling van boeten bevat. 

16. Deze wet is niet van toepassing ten 
a.anzien van vóór hare inwerkingtreding op
gelegde geldboeten. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Zermatt, den 29sten Juni 1925. 

WILHELMINA. 
De Minist,e,r van J ustitie, H EEMSKERK. 
De Minister van Marine, E. P . WESTERVELD. 
De Minist,e,r van Oorlog, VAN DIJK. 

( Uitgeg. 9 Juli 1925.) 

29 Juni 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Degene, wiens hond op gronden wild 

zoekt, is slechts dan t,ot terugroeping of op
haling van dien hond verplicht, indien hij 
op dien grond noch de bevoe~dheid heeft 
om wild op te sporen, noch d,e om het te 
bemachtigen, noch ·die om het te dooden, 
zoodat, waa.r alleen is telastegelegd en 
bewezenverklaard, dat beklaa!!den de 
opRporingsbevoegdheid mist.en, zÎ,Î terecht 
zijn ontslagen va.n rechtsvervolging (Anders 
wncl. 0. M .). 

(Jachtwet 1923 art. 25.) 

Mrs. Fentener v. Vlissingen, Segers, Hesse, 
Taverne, Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Recht
bank te Roermond, requirant van cassatie 
tegen een vonnis van gemelde Rechtbank van 7 
April 1925, waarbij 1 • S. R . enz., 28 H. W.G. C'nz., 
van a lle rechtsvervolging zijn ontslagen, met 
vernietiging van een door het Kantongerecht 
te Weert op 13 Februari 1925 gewezen vonnis, 
waarbij de gerequireerden waren vrijgesproken . 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer. 

Ten Jaste van beklaagden is als bewezen aan
genomen : ,,dat zij den 6 Januari 1925 des voor
middags circa 9 urim te HeythuyzPn ter plaatse 
genaamd de Heybloem, te zamen en in ver
eeniging zich hebben bevonden in het jacht
veld en toen aldaar, terwijl van elk van h()n, 
beklaagden, een hond op een perceel wPiland 
waarop geen van hen bevoegd was wild of 
schadèlij k gedierte op te sporPn, wil<l zocht, 
d i1 honden niet hebben teruggeroepen of op
gehaald". 

De Rechtbank heeft dat feit niet strafbaar 
geoordeeld en de beklaagden ontslagen van alle 
rechtsvervolging, overwegPnde, dat de ver
plichting tot het terugroepen of ophalen van 
een wild sporenden bond slechts ru~t op d t>n 
eigenaar die niet bevoegd is om op den grond, 
waarop de hond wild zoekt, zoowel dat wild 
te bemachtigen of te dooden als het op tC' sporC'n 
znnd P.r meer, en in dit geval niet was te laste 
gelegd en bewezen verklaard, dat de beklaagden 

niet bevoegd waren ter plaatse wi ld te bemach
tigen of te dooden. 

De Heer Officier van Justitie heeft als cas
satiemiddel gesteld : 

"Schending van art. 25 en 40 der Jachtwet 
1923 en van art. 216 Sv.". 

Bedodd art. 25 der ,Jachtwet luidt: ,,ieder, 
wiens honden wild of schad1 lijk gediC'rto zoekrn 
of vervolgen op gronden, waarop hij niet be
voegd is wild of schadelijk gedierte op te sporen, 
te bemachtigen of te dooden, is verplicht hen 
t erug te roepen of op te halen". 

In het oorspronkdijk ontwerp van wet werd 
in 11,rt. 17 gelezen "ieder die nit t tot jagen be
voegd is, is verplicht, behoorlijk zorg te dragen, 
dat de honden, die hij bij zich heeft, geen wild 
opsporen, drijven of grijpen, tenzij uit anderen 
hoofde die verplichting nitt op hem rust". 
Dit geval is met eenige andPrP samengevat in 
h, t thans geldend art. 25. (Verg. Bijl. Hdlg. 
1920/21 no. 238,2 en 1921/22 no. 81-1, 2,3 bij 
art. 25.) 

Voorzoover dat artikel betrekking heeft op 
schad, lijk gedierte kan het in deze zaak buiten 
beschouwing blijven, nu als bewezen is aan
genom<'n, dat de bonden wild zochten, want 
al zouden beklaagden bevoegd zijn g weest 
om schaddijk gedierte ter bfdoddP plaatse op 
t e sporrn, te bt machtigen of te dooden, dan zou 
niettemin de verplichting tot terugroepen of 
ophalen van wild zoekende honden, onver
minderd blijven bestaan. 

Voor het overige wordt in art-. 25 in verband 
met de in art. 2 der Jaehtwet gegeven ddin itie, 
geduid op eene bevoegdhEid om te jagEn, w11ar
onder is te ver,staan htt opsporen, bemachtigen 
of dooden van wild en alle pogingen daartoe 
met geoorloofde middelen. Elk dier hande
lingen op zich zelf reeds, ook dus alleen op
sporen van wild, is drrhalve jagen. Van eene 
afzonderlijke bevoegdhdd om hEt jachtbf<lrijf 
uit te oefenen op eene der drie genoemde wijzen 
is echter geen sprake, zoodat er geene plaats is 
voor dP, door de Rechtbank kenlijk onderstelde 
mogflijkJ:irid, dat eene bevoEgdheid om wild 
te bemachtigen dan wel te dooden, het gemis 
van die om wild op te sporen, zou kunnen neu
traliseeren. 

Maar nu in dit geval wa~ gestdd en als vast
staand is aangenomen, dat de beklaagden niet 
bevoegd waren om t er plaatse wild op te sporen, 
-waarbij uit ter aard afü en gedacht kan worden 
aan bev0t gdhüd om dat te doEn md grnor
loofde middelen, alzoo voor bewezen werd 
gehouden, dat zij bevoegdheid misten aldaar 
te jagen, houdt dat brwezene m. i. in, alle 
bestanddeelen van het feit in art. 25 der Jacht
wet omschreven en acht ik het cassatiemiddel 
mitsdien gegrond. 

Ik concludeer dat het bestreden vonnis zal 
worden vernietigd voor zoover het als be wezen 
aangenomene niet strafbaar is verklaard en 
beklaagden zijn ontslagrn van alle rechts
vervolging en dat de Hooge Raad het als be
wezen aangenomene zal qualificC'errn als: 
"terwijl iemands honden wild zoeken op gronden 
waarop hij niet bevo€ gd is wild of schadelijk 
gEdierte op te sporen, niet voldoen a-an de ver
plichting hen terug te roEprn of op te halrn, de 
beklaagden daaraan schuldig zal verklarPn 
Pn met toPpassing van de artt. 25 en 46 der 
Jachtwet 1923, art. 23 Swb., ieder van hen zal 
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veroordeelen in eene boete van tien gulden, bij 
niet betaling te vervangen door tien dagen 
hechtenis voor ieder. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gezifm de insinuatie, namens den Procureur

Generaal aan de gerequireerden beteekend, ter 
kennisgeving van den dag, voor de behandeling 
dezer zaak bepaald ; 

GPlet op het middel van cassatie, door den 
requirant voorgesteld bij memorie: (zie concl. 
Adv.-Gen.); 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste van 
de gerfquireerden is bewezen verklaard, dat 
enz. (Zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar 
heeft geacht, omdat het niet valt onder de 
gebodsbepaling van artikel 25 der Jachtwet 
1923, noch elderP is strafbaar gesteld; dat eerst
genoemd oordeel aldus is toegdicht, dat de ver
plichting bij genoemd artiktl 25 den eigenaar 
van een hond opgelegd tot het terugroepen of 
ophalen van een wild opsporenden hond, slechts 
rust op den eigenaar , die niet bevoegd is om op 
den grond, waarop de hond wild zoekt, zoowcl 
dat wild te bemachtigen of tP dooden als het op 
te sporen zonder meer, terwijl de onderhavige 
dagvaarding alleen spreekt van hPt opsporen 
en niet van het bemachtigen of dooden ; 

O. dat bij de toelichting van het cassatie
middel is betoogd, dat artikel 25 der Jachtwet 
1923 aldus is te verstaan, dat de daar geregfide 
verplichting rust op den eigenaar reeds indien 
deze een der drie bevoegdheden : opsporen, 
bemachtigen of dooden, mist, terwijl boven
dien het niet bevoegd zijn tot opsporen -
gelijk hier bewezen is verklaard - reeds van 
zelf de bevoegdheid tot bemachtigen of dooden 
van wild of schadelijk gedierte uitsluit ; 

0. dienaangaande : 
dat, volgens art,ikel 25 der Jachtwet 1923, 

ieder, wiens hond wild zoekt op gronden waarop 
hij niet bevoegd is wild "op te sporen, te be
machtigen of te dooden" tot terugroeping of 
ophaling van dien hond verplicht is. terwijl op 
overtreding van het bij dit artikel bepaalde 
bij q,rtikPl 46 dier wet straf is gestdd ; 

dat derhalve, gelijk de Rechtbank terecht 
heeft overwogen, degene, wiens bond op 
gronden wild 70ekt, slechts dan tot terug
roeping of ophaling van dien bond verplicht is, 
indien hij op dien grond noch de bevoegdheid 
het>ft om wild op te sporen, noch die om hd te 
bemachtigen, noch die om het te dooden, zoodat, 
waar alleen is ten laste gElegd en bewezrn
verklaard dat de gerequirrerdcn de opsporings
bevoegdheid misten, dat bewezenverklaarde 
niet valt onder voormeld artik~ l 25 juncto 46 
dei· J achtwet 1923 en de Rechtbank derhalve, 
waar het feit ook niFt elders is strafbaar ge
steld, de gnequirenden terecht van rechts
vervolging heeft ontslagen ; 

dat hiertegen niet kan afdoen - gt-lijk mede 
door requiranL is betoogd - dat met de in 
artikei 25 genoemde bevoegdheid is bedoeld 
de bevoegdhr id tot "jagen", welke reeds zou 
ontbreken, indien geen bevoegdh!' id tot op
bp0rtn bPstaat, daar de wet, nu eenmaal rle drie 
bevoegdheden afzondPrlijk noemt en "\\ P I zoo, 
dat zij alle drie moeten ontbreken, zoodat dit 

,\ettelijk vereiscnte ook in de tel.istelegging 
en bewezenverklaring tot uitdrukking moet 
komen, wil hPt bewezene strafbaar zijn, immers 

1 overeenkomstig de wettelijke omschrijving 
kunnen worden ~equalificeerd ; 

0. dat het m1drlel derhalve ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. (N. J .) 

29 Juni 1925. ARREST van den Hoogen Raad. 
Het telastegelegde loo~en met een ge

laden schietgeweer in Jagende houding 
is terecht niet aangemerkt als jagen in den 
zin der Jachtwet, nu niet ·tevens is telaste
gelegd, dat dit loopen geschiedde met het 
doel om wild te bemeesteren. 

(Jachtwet 1923 art. 2.) 

Mrs. Fentener v. Vlissingen, Segers, Hesse, 
Taverne, Kirberger. 

De Officier van J·ustitie bij de Arr.-Reehtbank 
te Utrecht,, requirant van cassatie te&en een 
vonnis van die Rechtbank van 7 April 1925, 
waarbij, in hooger beroep, met vernietiging 
van een op 11 Februari 1925 gewezen vonnis 
van het Kantongerecht te Amersfoort, E. J. 
van den B. enz., deels van het hem te laste 
gelegde is vrijgesproken, deels van alle rechts
vervolging is ontslagen ; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie, en luidende : 
Schending door verkeerde toepassing van 

artikel 216 Sv., en door niet toepassing v_an 
artikel 4 in verband met artikel 2 der Jachtwet 
1923; 

0 . dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is ten laste gelegd : dat hij op 
8 November 1924, des voormiddags omstreeks 
te 8½ uur onder Barneveld op een perceel 
grond; jachtveld, waar L. Bcerman - althans 
een ander dan hij, beklaagde - tot het genot 
van de jacht gerechtigd was, zich met een 
geladen schietgeweer in jagende houding heeft 
bevonden, zonder voorzien te z~jn van een 
schriftelijk bewijs van den tot de.t genot ge
rechtigde, in wiens gezelschap hij zich alstoen 
niet bevond ; 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard met des 
gerequireerden schuld eraan, hetgeen dezen 
als voormeld is te laste gelegd met dien ver
stande, dat niet is bewezen verklaard, dat het 
schietgeweer geladen was; 

dat gerequireerde van dit niet bewezen ver
klaarde . is vrijgesproken en het wèl bewezen 
verklaarde ni , t strafbaar is geacht en gere
quirecrde deswege is ontslagen van rechts
vervolging ; 

0. dat de requirant, die zijn beroep in cas
satie onbeperkt heeft ingesteld, daarin niet 
ontvankelijk is voorzoover het is gericht tegen 
de vrijspraak van den gerequireerde ; 

0. voorzoover het beroep ontvankelijk is : 
dat de Rechtbank hare beslissing, dat het 

bewezen verklaarde niEt strafbaar is, in het 
bijzonder niet valt onder artikel 4 lid 1 in 
verband met artikel 46 der jachtwet 1923, 
heeft gegrond op de overweging, dat jagen 
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in den zin der jachtwet is het opsporen, be
machtigen of dooden van wild en alle pogingen 
daartoe met geoorloofde middelen ; dat dus 
hij, die, zooals aan gerequireerde is ten laste 
gelegd, met een geweer - zelfs al zou het ge
laden zijn geweest - in jagende houding over 
een stuk grond loopt, slechts dan geacht kan 
worden te jagen, indien hem daarbij is ten laste 
gelegd en bewezen wordt, dat hij een en ander 
deed met de bedoeling om wild op t e sporen, te 
bema.chtigen, te dooden of met geoorloofde 
middelen pogingen daartoe aan te wenden ; 
dat nu de ten laste legging niets inhoudt over 
de bedoelingen van den gerequireerde, het 
bewezen verklaarde niet geacht kan worden 
te bewijzen, dat beklaagde heeft gejaagd; 

dat het hiertegen gerichte middel blijkens 
de toelichting steunt op de grief, dat t en on
rechte het ten laste gelegde, dat de gerequi
reerde heeft geloopen met een geladen schiet
geweer in jagende houding - hetgeen met 
uitzondering, dat het geweer geladen was ook 
bewezen is verklaard - niet is aangemerkt als 
jagen in den zin van de Jachtwet 1923; 

dat het middel echtèr niet opgaat, nu aan 
den gerequireerde niet tevens is ten laste gelegd, 
dat zijn loopen als voorschreven geschiedde met 
het doel om wild te bemeesteren en vol~ens 
artikel 2 der Jachtwet 1923 in dit laatste Juist 
een element van het jagen is gelegen ; 

Verklaart den r equirant niet-ontvankelijk 
in zijn beroep voorzoover dit is geri0ht t egen 
dat deel van het vonnis, waarbij de gerequi
r eerde van het te laste gelegde is vrijgesproken, 
en verwerpt het beroep voor het overige. 

{Gewezen overeenkomstig de concl. Adv.-Gen. 
Mr. Ledeboer.J (N. J.) 

30 Juni 1925. BEsomKKING van den Hoogen 
Raad. 

Bij toepassing van art. 242e gem.wet 
op eene onderneming, welke een seizoen
bedrijf uitoefent, moet voor de vaststelling 
van het jaarloon der arbeiders tot mt
gangspunt dienen het loon, dat in do be
paalde onderneming wordt betaald, maar 
bij de herleiding daarvan tot het loon over 
het geheele jaar is rekening te houden met 
den tijd, gedurende welken arbeiders in 
zoodanige onderneming in een jaar plegen 
te werken. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassa.tie, ingediend 

door O. Broertjes te Hoorn, R. Yfma to Hoorn, 
G. Broertjes te Leiden en F. ; . de Vries te 
Alkmaar, tegen de uitspmak van den Ra-a.d 
van Beroep voor de directe belastingen te 
Leiden van 19 Au~ustus 1924 in zak J hun 
aanslag in de zakeqjke belasting op het bedrijf 
der gemeente Leiden over 1923 ; 

Gehoord enz. ; 
Overwegende, dat aan belanghebbenden 

in voornoemde belasting over 1923 een aanslag 
is opgelegd naar een gemiddelde van 90 ar
beiders, welke aanslag na reclame is gehand
haafd, tegen welke handhaving belangheb
benden in beroep zijn gegaan ; 

dat het eeni~e geschilpunt betrof de vraag, 
welke beteekems is te hechten aan de woorden 
"verdienen" en " jaarloon" in respectievelijk 

art. 242e der gemeentewet en het Koninklijk 
besluit van 12 Juli 1921 (Staatsblad n°. 936) 
tot uitvoering daarvan, met andere woorden : 
de vraag, wanneer een arbeider kan gezegd 
worden minder te verdienen dan f 2500 ; 

dat de inspecteur der gemeentebelastingen 
te Leiden van meening was, dat als verdiend 
jaarloon moet gelden hetgeen in het in aan
merking komende jaar door den arbeider in 
eene bepaalde onderneming is genoten, terwijl 
het standpunt van belanghebbenden was, dat 
jaarloon is het loon, waarvoor de arbeider 
werkt, zoodat, indien dit per uur wordt be
rekend, dit uurloon tot jaarloon moet herleid 
worden, door het te vermenigvuldigen met het 
aantal werkuren van den vastgestelden arbeids
tijd, alzoo met 52 x 45, indien de arbeidstijd 
is vastgesteld op 45 uren per week ; 

dat de Raad de uitspraak, waartegen beroep, 
heeft gehandhaafd, hoofdzakelijk onder over
weging: 

"dat de Raad in een en ander medegaat met 
den inspecteur en met hem van oordeel is, dat 
inderdaad onder "verdienen" is te verstaan het 
in ontvangst nemen van de tastbare belooning 
voor gepraesteerde diensten over een zeker 
tijdvak, waarin deze gepraesteerd zijn, dat ten 
onrechte alzoo door appellanten als verdiend. 
loon wordt aangemerkt het loon, wo.arvoor 
gewerkt is, dat door de arbeiders is opgestreken 
en gebeurd; dat ook de term "jaarloon" is te 
verstaan in den door de Administratie daaraan 
gehechten zin ; dat immers aan het woord 
"jaarloon" een geheel andere zin is te hechten 
dan aan "loon per jaar" ; dat niet de uitdrukking 
"jaarloon" gelijk appellanten beweren, doch 
juist de term "loon per jaar" de beteekenis 
heeft van over een Jaar verrekend, hetgeen 
over een jaar aan loon wordt genoten. 

"dat ook slechts deze beteekenis van het 
woord "jaarloon" past in den gedachtengang 
en b\i de ratio van art. 242e der Gemeentewet ; 

"dat immers bij de ol?vatting van appellanten 
voor de zakelijke bedrijfsbelasting buiten aan
merking zouden moeten blijven arbeiders in 
seizoenbedrijven, bouwvakarbeiders, grond-. 
werkers en dergelijke, aan wier arbeid inhaerent 
is eene periode van werkloosheid, die dus slechts 
gedurende een gedeelte van het jaar arbeid 
verrichten en in die periode een loon verdienen 
dat niet uitgaat boven het bedrag in meer-. 
gemeld Koninklij k besluit van Juli 1921 ge
noemd, doch .die, dit loon naar evenredigheid 
over een geheel jaar berekend, een loon ver
dienen, dat bedoelde loongrens overschrijdt ; 

"dat immers deze consequentie is in strijd met 
de ratio der wet, vermits die arbeiders wëinig of 
niets in de gemeentebelastingen bijdragen, 
terwijl hun aanwezigheid in de gemeente de 
gemeentelasten verhoogt, en ter vergoeding 
daarvan juist de onderwerpelijke bedrijfs
belasting strekt ; 

"dat verder ook in zooverre die consequentie 
van der appellanten leer niet is te aanvaarden, 
dat bij dergelijke arbeiders het loon er op is 
berekend, dat zij daarvan een jaar kunnen be
staan, dat daarin hun periodieke werkloosheid 
is verdisconteerd, zoodat zij gedurende den tijd 
waarin zij werken een jaarloon verdienen, en 
alzoo niet opgaat de redeneering, dat zij ge
durende het geheele jaar werkende, een even
redig veelvoud zouden verdienen" ; 
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Overwegende, dat belanghebbenden als mid
del van cassatie aanvoeren: 

Schending of verkeerde toepassing van 
art. 242e der gemeentewet, art. 4 der ver
ordening der gemeente Leiden op de heffing 
eener zakelijke bela,sting op het bedrijf van 
8 Aug. 1921, goedgekeurd bij Kon, besluit van 
24 Nov. 1921, n°. 60, zooals deze nader is ge
wijzigd, en van art. 1 van het Kon. besluit 
van 12 Juli 1921 (Staatsblad n°. 936) tot uit
voering van de artt. 122a en 242e der ge
meentewet, in verband met bijlage D van het 
Bezoldigingsbesluit voor Burgerlijke Ambte
naren van 23 Jan. 1920 (Staatsblad n°. 37); 

Overwegende hieromtrent : 
dat de Raad het stelsel van belanghebbenden 

·op goede gronden heeft verworpen, en daarbij 
onder meer terecht heeft laten wegen vooreerst, 
dat in dat stelsel arbeiders, aan wier arbeid eene 
periode van werkloosheid inhaerent is, buiten 
aanmerking zouden blijven voor de zakelijke 
bedrijfsbelasting, zoodra het loon in de periode, 
waa.rin zij verdienen, uitgaat boven het in het 
Kon. besluit van 12 Juli 1921 genoemd bedrag, 
en vervolgens dat in het loon van dergelijke 
arbeiders de periodieke werkloosheid is ver
disconteerd ; 

dat evenwel het stelsel, dat de Raad van den 
inspecteur heeft overgenomen, evenmin juist 
is te achten, daar in dat stelsel uitsluitend wordt 
rekening gehouden met hetgeen de arbeider 
in eene bepaalde onderneming heeft verdiend, 
en daarnaar het jaarloon berekend wordt, ook 
al is de arbeider slechts gedurende een zekeren 
tijd van het jaar in die onderneming werkzaam 
geweest, terwijl hij in het overblijvende gedeelte 
van het jaar in andere ondernemingen heeft 
gewerkt; 

dat in gevallen als hierbedoeld voor de vast
stelling van het jaarloon der arbeiders tot uit
gangspunt moet dienen het loon dat in de be
paalde onderneming wordt betaald, maar bij 
de herleiding daarvan tot het loon over het 
geheele jaar is rekening te houden met den tijd 
gedurende welken arbeiders als de betrokkenen 
in een jaar plegen te werken ; 

dat het middel derhalve is gegrond ; 
Vernietigt de in deze zaak gegeven uitspraak; 
Verwijst de zaak naar den Raad van Beroep 

voor de directe belastingen te Leiden, ten einde 
haar met inachtneming van dit arrest, verder 
te behandelen en te beslissen. (Gem. Stem.) 

30 Juni 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Aanslag van den Staat der Nederlanden 
(het Nederlandsch Loodswezen) in de za
kelijke bedrijfsbelasting der gemeente 
Vlissingen. Uit de geschiedenis van art. 
242e der Gemeentewet blijkt dat van een 
bedrijf in den zin der wet alleen sprake 
kan zijn wanneer daarbjj beoogd wordt 
het verwerven van stoffelijke voordeelen. 

Waar de uitspraak van den Raad van 
Beroep omtrent de vraag of dit met het 
Nederlandsch loodswezen al dan niet het 
geval is geen voldoende gegevens voor 
eene beoordeeling dezer bij de gevraagde be
slissing te beantwoorden vraag bevat, kan 
deze niet worden gehandhaafd. Met name 

had onderzocht moeten worden of de 
tarieven zoodarug zijn opgesteld, dat, 
gelijk de Staat beweerde, is uitgesloten, 
dat de dienst in zijn geheel genomen gel
delijk voordeel oplevert. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie, ingediend 

door den wd. Burgemeester der gemeente Vlis
singen, tegen de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Middel
burg, van 3 Mei 1924, in zake een aanslag van 
den Staat der Nederlanden (Departement van 
Marine, het Nederlandsch Loodswezen) in de 
zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Vliss;ngen over 1923; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schrift?lijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Besier, namens den Pro
cureur-Generaa.J, strekkende dat de bestreden 
uitspraak vernietigd en de aanslag gehand
haafd zal worden ; 

Overwegende,- dat de Staat der Nederlanden 
in voornoemde belasting over 1923 is aange
slagen en hij dien aanslag in beroep heeft be
streden, op grond dat het loodswezen niet zou 
zijn een bedrijf in den zin van art. 242e der 
Gemeentewet ; 

dat de Raad hieromtrent overweegt : 
"dat vanwege het gemeentebestuur wordt 

toegegeven, gelijk zulks door appellant, althans 
namens hem is medegedeeld, dat de uitgaven 
voor het loodswezen inderdaad de baten verre 
overtreffen, doch dat op zich zelf nog niet mede
brengt, dat het loodswezen geen bedrjjf zou 
zijn in den zin van wet en verordening, omdat 
voor de toepassing der onderwerpelijke belasting 
geen gewicht in de schaal wordt gelegd door het 
antwoord op de vraag, of een bedrijf, waarvoor 
een aanslag plaats heeft, al dan niet met verlies 
werkt; 

,,dat echter, naar het oordeel van den Raad, 
het loodswezen niet is een bedrijf in den zin der 
onderwerpelijke wet en verordening ; 

,,dat toch, zooals den Raa-d uit eigen weten
Rchap bekend is, de dienst van het loodsw"zen 
bestart in de bevordering van den vei ligen 
toegang van schepen van elke nationa.liteit tot 
de vaarwater~ van Nederland, omvattende niet 
alleen de door de loodsen bewezen diensten 
in engeren zin, waarvoor eene retributie wordt 
geheven, doch daarenboven en daarmede onver
brekelijk samenhangende het onderhoud en het 
toezicht op de l:-ebakening en verlichting der 
va.arwateren en van de zeekust en van die vaa-r
wateren, voor welke verrichtingen, die in elk 
opzicht met vorengenoemd doel volstrekt 
inhaerent zijn, geenerlei vergoeding of retributrn 
door de betrokkenen rechtstreeks wordt be
taald"· 

op w~lke gronden de Raad den aanslag ver
nietigt; 

0. dat requirant van cassatie zonder opgave 
van wetsbepalingen, die zouden zijn geschonden 
of verkeerd toegepast, tegen deze uitspraak 
aanvoert, dat hier wel sprake zou zijn van een 
bedrijf; 

0 . hieromtrent en ambtshalve : 
dat blijkens de geschiedenis van de op

neming der zakelijke belasting op het bedrijf 
in de Gemeentewet, in verband met de strekking 
dezer belasting, de wetgever de taalkundige 
beteekenis van het bedrijf voor oogen heeft 



1925 30 JUNI. 630 

gehad, naar welke alleen dan van bedrijf sprake 
is, indien daarmede beoogd wordt het màken 
van winst; 

dat dit vooral blijkt uit de wijziging, die de 
Regeering, met verwerping der in het adres van 
de Vereeniging van Nederlandsche gemeenten 
voorgestane opvattin$, in art. 242e aanbracht, 
toen zij - om duidelijk te doen uitkomen, dat 
de bepaling niet bedoelde ondernemingen 
te treffen, bij welke "tegenover de lasten, welke 
zij door hare arbeiders aan de gemeente ver
oorzaakt, geene voordeelen" (hier blijkbaar 
in den zin van stoffelijke voordeelen) ,, voor 
haar zelve staan" - de uitdrukking "onder
nemingen en inrichtingen, welke binnen de 
gemeente zijn gevestigd" verving door de woor
den " ondernemingen en inrichtingen, welke 
binnen de gemeente een bedrijf uitoefenen" ; 

dat derhalve van bedrijf in den zin der wet 
alleen sprake kan zijn, wanneer daarbij beoogd 
wordt het verwerven van stoffelijke voordeelen; 

dat nu de bestreden uitspraak omtrent dit 
punt geen voldoende gegevens inhoudt; 

dat zij wel vermeldt, dat een deel van den 
dienst zekere inkomsten oplevert, terwijl een 
ander deel van den dienst geschiedt zonder dat 
eeni"'e vergoeding of retributie door de be
trokkenen rechtstreeks wordt betaald, doch 
hieruit niet is te zien, hoe de dienst in zijn geheel 
is ingericht, met name of de tarieven zoodanig 
zijn opgesteld, dat is uitgesloten, dat de dienst 
in zijn geheel opgenomen geldelijk voordeel 
oplevert; 

dat de uitspraak mitsdien niet kan worden 
gehandhaafd ; 

Vernietigt de in deze zaak gewezen uitspraak ; 
Verwijst de zaak naar den Raad van Beroep 

voor de directe belastingen te Middelburg, 
ten einde haar met inachtneming van dit arrest 
verder te behandelen ,en te beslissen. (W.) 

30 Juni 1925. BESCHIKKING van den Hoogen 
Raad. 

Zakelijks bedrijfsbelasting der gemeente 
's Gravenhage. 

Voor de toepasselijkheid eener zakelijke 
gemeentebelasting op het bedrijf stelt art. 
242e der Gemeentewet dat een bedrijf 
wordt uitgeoefend en de Raad van Beroep 
vordert terecht, dat daarvoor noodig is 
dat het maken van win~t beoogd wordt. 

Eene coöperatieve vereeniging als de 
onderhavige, die zich ten doel stelt het 
voeren van de haar opgedragen adminis
tratie in den meest uitgebmiden zin van 
onderlinae opganisaties van werkgevers, 
welke lid der vereeniging zijn, alsmede het 
voeren van andere admi nistraties, oefent 
echter een bedrijf uh, want het maken van 
winst wordt ten deze heoogd, al bestaan 
de beoogde voordeelen slechts in 1::esparing 
der administratiekosten van de bij de 
onderneming aangesloten vereenigingen. 

De Hooge Raad enz. ;-
Gezien het beroepschrüt in cassatie, ing1diend 

Joor den Directeur der gemeentebelastingen 
te 's Gravenhage, tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep te 's Gravenhage, van 
20 Juni 1924, in zake een aan de Coöperatieve 
Vereenigini:, A., te R., opgelegden aanslag in de 

zake,~jke bedrijfsbelasting der gemeente 's Gra
venahage over 1923/24; 

Gehoord den raadsman van belanghebbende; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Tak, namens den Procureur
Generaal, strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat belanghebbende in de Zakelijke Be
lasting op het bedrijf der gemeente 's-Graven
hage over 1923/24 is aangeslagen en de Raad 
dien aanslPg heefo vernietigd, in hoofdzaak op 
grond : dat van een bedrijf in den zin van 
art. 242e der Gemeente,vet alleen aprake is, 
indien beoogd wordt het maken van winst : 
dat het doel van belanghebbende zich beperkt 
tot het voeren van administratie voor orga
nisaties, die lid zijn van A. en tot behartiging 
van de belangen harei leden, voor zooverre 
die behartigin~ aan belanghebbende is op
gedrn.gen; dat iaarlijk~ de door de Vereeniging 
gemaakte kosten over de leden worden om
geslagen in vPrhouding tot de ten dienste van 
ieder lid verrichte werkzaamheden; dat de 
statuten geen bepaling bevatten, waardoor 
het maken van winst ten behoeve van A. moge
lijk of toelaatbaar zou zijn, noch van elders is 
gebleken, dat - zij het in strijd net de statuten 
- eenige winst zou zijn beoogd of behaald ; 
dat om deze redenen belanghebbende niet uit
oefent een bedrijf in den zin van bovengenoemde 
wetsbepaling; 

0 . dat de directeur der gemeentebelastingen 
tegen deze uitspraak als middel van cassatie 
aanvoert: 

Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 242e der Gemeentewet, art. l6 der 
wet van 19 Dec. 1914 (Staatsblad n°. 564), 
artt. 1 en 3 der Verordening op de heffing eener 
Plaatselijke Bedrijfsbelasting der gemeente 
's-Gravenhage ; 

0. dat ten deze als vaststaande mag worden 
aangenomen, dat belanghebbende is eene 
coöperatieve vereeniging, wier doel is : 

a. het voeren van de haar opgedragen 
administratie, in den meest uitgebreiden zin, 
van onderlinge organisaties van werkgevers, 
welke lid der Vereeniging zijn ; 

b. het voeren van de haar opgedragen 
administratie voor andere dan onder a genoemde 
organisaties, welke lid der vereeniging zijn ; 

c. de behartiging van de belangen harer 
leden, voor zooverre deze behartiging aan de 
Vereeniging is opgedragen; dat verder leden 
kunnen zijn organisaties van werkgevers, d ie 
in hoofdzaak t en doel hebben het onderling 
dragen van eenig risico en andere organisaties, 
die het voeren van administratie, hetzij in haar 
geheel, hetzij voor een gedeelte aan de· Ver
eeniging opdragen ; terwijl de kosten op de 
wijze als hierboven is aangegeven over de leden 
worden omgeslagen ; 

0. dat onder deze omstandigheden moet 
worden aangenomen, dat belanghebbende een 
bedrijf uitoefent in den zin van art. 242e der 
Gemeentewet ; 

dat de Raad voor de toepasselijkheid dezer 
bepaling wel terecht vordert, dat het maken 
van winst beoogd moet worden, maar h ij 
daaraan een te beperkte beteekenis toekent, 
als zoude hiermede uitsluitend bedoeld zijn het 
behalen van winst voor de onderneming zelve ; 
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da.t A. zooda.nig is ingericht, da.t, de stoffelijke , 
voordeelen uit de diensten dezer vereeniging -
ook al bestaan die voordeelen slechts in de be
sparing op administratiekosten, die bij een niet 
centraal beheer uiteraard hooger zouden zijn -
onmiddellijk ten goede komen aa,n hen, die juist 
ter wille, althans mede ter wille dier voor
deelen, de onderneming in het leven hebben 
geroepen; 

da.t da,n evenwel in den zin der wet een bedrijf 
~sta.at, evenzee_r als wanneer A. zich voor zijne 
diensten zoodarug zou laten betalen, dat daaruit 
voor deze vereeniging zelve een winst zou 
ontstaan, dit, ma.ar dan slechts indirect, weder 
aan de leden zou ten goede komen ; 

O. dat het middel derhalvfcl is gegrond ; 
Vernietigt de in deze zaak gegeven uitspraak; 
Handhaaft den aanslag. (B. S.) 

2 Juli 1925. RONDSCHRIJVEN van den Minis
ter van Arbeid, Handel en ijverheid 
aan de Gedeputeerde Staten van de 
onderscheidene provinciën, betreffende op
richting van schutboomen (schietinrich
tingen). 

Op grond van het bepaalde in de artikelen 
1 en 2 van de Hinderwet is het verboden 
om zonder vergunning van het bevoegd gezag 
schietinr ichtingen op te richten. Onder schiet
inrichting is ook te verstaan een z.g. schut
boom. Naar mij bleek zijn enkele van derge
lijke schutboomen opgericht, zonder dat de 
da.a,rvoor vereischte vergunning is verkregen. 
In die gevallen ware a.an artikel 21 der Hin
derwet toepassing te geven. Ten einde de 
gevaren, verbonden aan het gebruiken van 
bedoelde inrichtingen zooveel mogelijk te 
beperken, geef ik Uw College in overweging 
om alvorens op een verzoek tot oprichting 
van een schutboom gunstig te beschikken -
aan den Directeur der Normaalschietschool 
te 's-Gravenha~e advies te vragen omtrent 
aan de vergunnmg te verbinden voorwaarden. 

Genoemde Directeur is bereid ter zake van 
voorlichting te dienen. 

Een stel voorwaarden voor het verleenen 
van vergunningen tot het oprichten van een 
schutboom, door bedoelden Directeur ont,
worpen, voeg ik gemakshalve hierbij. In 
ommige ~evallen echter zullen deze voor

waarden met geheel noodig, in andere e;evallen 
wellicht niet geheel voldoende zijn. Bij 
t wijfel te dien opzichte ware het advies der 
:N"orma.a.lschietschool in te winnen. 

Het ware mij aangenaam, indien U het 
Yorenstaande ter kennis wilde brengen van 
de gemeentebesturen in Uw gewest. Een 
voldoend aantal afdrukken van dit schrijven 
en van de bijlage gaat daartoe hiernevens. 

(B. S.) 

VOORWAARDEN te stellen voor het verleenen 
van vergunning tot het schieten rnet gebruik 
van een "schietboom". 

1°. GROOTTE VAN HET SCIDETTERREIN. 
Schaa,l 1 : 10,000. 

Plaats schietboom a. 
Het terrein binnen den hierneven aange

geven :rierli.oek moet tijdens het schieten als 
onveilig worden beschouwd, namelijk : 

+- - - 500 M. - - -

schootsrichting 

500 M. 

a. 

(50 M.) 

1. achter den schietboom minstens 6 M. 
2. rechts en links van den schietboom 

minstens 25 M. 
3. in de richting, waarin geschoten wordt, 

minstens 500 M. 
4. op 500 M. afsta.nd van den schietboom 

minstens 500 M. breedte loodrecht op de 
schootsrichting. 

In de onveilige strook mag zich tijdens het 
schieten niemand bevinden. In verband hier
mede moet tijdens het schieten op of nabij de 
hoekpunten en voor zoover noodi$ of gewenscht 
op verschillende punten in de zijden van den 
vierhoek eene vlag of iets dergelijks zijn ge
plaatst, terwijl de beteekenis dier waarschu
wingsmiddelen algemeen bekend moet zijn ; 
een en ander door de plaatselijke autoriteit 
nader vast te stellen. 

Opmerking. Indien de hiervoren aange
geven maten niet alle mochten kunnen worden 
bereikt, dienen nadere inlichtingen gevraagd 
t~ worden aan de Normaal-Schietschool. 

2°. INRICHTING S0IDETBOOM. 
De schietboom moet eene hoogte hebben 

van 16 tot 20 M. 
Aan den top van den schietboom mag zich 

bevinden: 
a. eene ijzeren staaJ lang hoogstens 1 M., 

dik ongeveer 2 c.M.; 
b. een ijzeren buis, lang hoogstens 0.5 M., 

met eene ~iddellijn van ongeveer 3 c.M. ; 
c. een IJzeren dop, met eene middellijn van 

hoogstens 5 c.M. 
Op ongeveer 6 M. van den schietboom moet 

eene inrichting, hoog ongeveer 2½ M., zijn 
tot steun voor het geweer tijdens het schieten . 

3°. WAPENS EN MUNITIE. 
Er mag geschoten worden met getrokken 

en met gladloop geweren en buksen. 
Bij de patronen mogen de ondergenoemd e 

getallen niet overschreden worden : 
a. De buskruitlading moet bestaan uit 

zwart kruit (salpeterbuskruit); wit kruit 
(nitro-glycerine of nitro-cellulo e) is verboden ; 

b. De kogel mag niet langer dan 1 ½ kaliber 
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zijn en de kogel mag niet zwaarder wegen 
dan 15 gram; 

c. De buskruitlading mag hoogstens ¾ 
gram zijn, indien de kogel (niet langer dan 
l ½ kaliber; zie b) cylindervormig is, dus niet 
min of meer spits toeloopt. 

__ De_ bu_skruitlading mag hoogstens ½ gram 
ZJJn, rndien de kogel bolvormig is of wel min 
of meer spits toeloopt. 

Behoort bij brief van den Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid van 2 Juli 
1925, n°. 131 H, Afd. Arbeid. 

3 Juli 1925. SCHRIJVEN van den Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Weten chap
pen aan de Heeren Ministers betreffende : 
Archieven Overheidscommis ies. 

In opdracht van de laatstgehouden bijeen
komst van Rijksarchivarissen en archivarissen 
aan het Algemeen Rijksarchief dringt de Alge
meene Rijksarchivaris er bij mij op aan, te 
bevorderen, dat voortaan bij het besluit, 
waarbij van overheidswege (d.w.z. door Rijk, 
provincie, gemeente) eene commis ie wordt 
ingesteld, de plaats wordt aangewezen, waar
heen de bescheiden betreffende de werkzaam
heden dier commissie bij hare opheffing zullen 
worden overgebracht. 

De wenschelijkheid van een diergelijke voor
ziening is inderdaad zeer groot. De archieven 
van vele hoogst belangrijke commissies zooals 
de Rijnvaart-commissie, de commi sie tot 
invoering eener verzameling van wetboeken 
voor de Bataafsche republiek enz. zijn verloren 
of berusten onder de rechtverkrijgenden van 
vroegere leden of secretarissen dier commi ies 
tot groot nadeel van het historisch onderzoek, 
en ook thans gaat het, na de opheffing, met 
de archieven van vele Staatscommissies niet 

•ander . Het is hoogst wenschelijk hierin 
althans voor het vervolg te voorzien, en die 
voorziening ook uit te breiden tot de archieven 
en bescheiden van die commissies, welke door 
de provincie of de gemeente in het leven worden 
geroepen. 

Ik zou het daarom zeer op prijs tellen, 
wanneer voortaan in besluiten als bovenbe
doeld van Uw Departement uitgaande, een 
bepa,ling omtrent de bewaring van het archief 
der daarbij ingestelde commissies werd opge-
nomen . (B. .) 

4 Juli. 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 30 October 1924 
(Staatsblad n°. 480). S. 315. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 -~ei 1925, n°. 32983, Afdeeling Lager Onder
WIJS Algemeen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
beslllit van 30 October 1924 (Staatsblad no. 480) 
te wijzigen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
9 Juni 1925, n°. 46); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 27 Juni 1925, no. 4593, 
afdeeling Lager Onderwijs Algemeen ; 

632 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
Artikel II van Ons Besluit van 30 October 

1924 (Staatsblad n°. 4 0) wordt gelezen als 
volgt: 

,,Dit besluit treedt geleidelijk in werking. 
Over het schooljaar 1925-1926 kunnen van 

eventueele parallelklassen eener kweek8chool 
met vierjarigen cursus uitsluitend die der 3• en 
4• klasse voor berekening der Rijksbijdrage in 
aanmerking komen, en over het schooljaar 
1926-1927 uitsluitend die der 4• klasse, mits 
deze parallelklassen de voortzetting zijn van 
parallelklassen, welke reeds bij het begin van 
het schooljaar 1923- 1924 bestonden. 

Voor eene kweekschool met driejarigen cursus 
kunnen over het schooljaar 1925-1926 van 
eventueele parallelklassen uitsluitend da 2• en 
3• klasse en over het schooljaar 1926-1927 
uitsluitend de 3• klasse in aanmerking komen, 
mits deze para.Jlelklassen de voortzetting zijn 
van parallelklassen, welke reeds bij het begin 
van het schooljaar 1923-1924 bestonden. 

Met het begin van het schooljaar 1927-1928 
treedt dit besluit in vol le werking." 

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

's-Gravenhage, den 4den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 
( Uitgeg. 27 Juli 1925.) 

4 Juli 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Meelbesluit (Staatsblad n°. 313). S. 316. 

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

Arbeid,. Handel en Nijverheid van 19 Mei 1925, 
n°. 434 D, Afdeeling Volk gezondheid; 

Gelet op het MeelbE;sluit, Staatsblad 1924, 
n°. 313; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juni 1925, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
22 Juni 1925. n°. 556 D, A.fdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t-e bepalen: 
Art. 1. Artikel 13 onder 10, tweede zin, 

van het Meelbesluit, Staatsblad 1924, no. 313, 
wordt aldus gelezen : 

"schadelijke kleurstoffen mogen niet zijn 
toegevoegd". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaa.t~t. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Stato. 

•s-Gravenhage, den 4den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
Á.ALBERSE. 

(Ui.tgeg. 17 J1J.li, 1925.) 
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4 J uli 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Cacao- en Chocolade-besluit (Staatsblad 
1924, n°. 47 ). S. 317. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 25 Mei 1925, 
n°. 488 D, Afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op het Cacao- en Chocoladebesluit, 
Staatsblad 1924, n°. 478 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
16 Juni 1925, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
22 Juni 1925, n°. 555 D, Afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
te befalcn: 
Art. . Artikel 13 van het Cacao- en 

Chocoladebesluit. Staatsblad 1924, n°. 478, 
wordt aldus gelezen: 

"Dit besluit treedt in werking met ingang 
van l Januari 1926". 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Juli l 925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

(Uitgeg. 21 Juli 1925.) 

4 Juli 1925. BESLUIT tot intrekking van de 
Koninklijke besluiten van 12 Februari 
1913, n°. 130 en 18 Mei 1918, n°. 73, be
treffende regelen voor het afnemen in 
Nederland van het zoogenaamd k.ein
notarieex, men, bedoeld in de artikelen 16g 
tot 16n van het Reglement op het notaris
ambt in Nederlmdsch-Indië. S. 318. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordmcht van Onzen :llfinister van 

Koloniën van 27 Juni 1925, l ste ddeeling, 
n°. i3 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. Onze besluiten van 12 Februari 

1913, n°. 130 (Nederlandsch Staatsblad n°. 54; 
Indisch Staatsblad n°. 346) en 18 Mei 1918, 
n°. 73 (Nederlandsch Staatsblad n°. 296 ; In
disch Staatsblad n°. 626) worden in~etrokken. 

2. Dit besluit treedt in werklllg op het
zelfde tijdstip als de ordonnantie van den 
Gouverneur- Generaal va.n Ncderlandsch-Indië 
van 7 Mei 1925, n°. 15 (Indisch Staatsblad 
n°. 209). 

Onze Minister van K oloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad '!:al worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene Reken
kamer. 

's-Gravenhage, den 4den Juli 1925. 
WILHELMI.1."\TA. 

De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
( U itgeg. 22 Juli 1925.) 

4 JuJ,i 1925. BESLUIT, houdende wijziging van 
het Koninklijk Besluit van 10 November 
1892 (Staatsblad n°. 253) in verband met 
motorvordering. . 319. 

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

Oorlog, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, van Waterstaat, van Marine, van Fi
nanciën, van Koloniën en van Buitenlandschc 
Zaken van 9 September 1924, Geheim, Litt. 
X 80; . 

Gezien het Koninklijk Besluit van 10 No
vember 1892 (Staatsblad 253), zooa.ls dit is ge
wijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 
5 Augustus 1895 (Staatsblad 147), van 17 Ja
nuari 1898 (Staatsblad 22), van 24 Juni 1898 
(Staatsblad 149), van 16 Decem ber 1902 (Staats
blad 222), van 9 September 1910 (Staatsblad 279), 
van 26 Juni 1911 (Staatsblad 196), van 28 Oc
tober 1915 (Staatsblad 442), van 9 Mei 1917 
(Staatsblad 389), van 1 Juli 1918 (Staatsblaà439),. 
van 20 November 1919 (Staatab'lad 756) en van 
8 Augustus 1923 (Staatsblad 396) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 7 October 1924, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers dd. 16 Maart 1925, Geheim 
La. K 21, 25 Maart 1925 n°. 2267, afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, 4 Juni 1925 n°. 30, 
afdeeling Waterstaat A (Kabinet), 13 Juni 1925, 
n°. 75, afdeeling Directe Belastingen, 27 Juni 
1925, afdeeling Jurirusche Zaken, n°. 17418; 

Overwegende dat het wenschelijk is, wijzi
~ing te brengen in voornoemd Koninklijk Besluit 
m verband met de voorbereiding van de vor
dering van motorvoertuigen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

I. De artikelen 43, 4.4, 45 en 46, zooals die 
laatstelijk zijn gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
van 8 Augustus 1923 (Staatsblad 396), vervallen. 

II. Na artikel 42 worden ingevoegd de 
artikelen 43 M tot en met 74, luidende als volgt : 

Art. 43 M. Wanneer in $evallen van oorlog, 
oorlogsé(evaar of andere bmtengewone omstan
digheden, eene buitengewone oproeping van 
dienstrlichtigen plaats heeft, als bedoeld in 
artike 187 der Grondwet, zal, indien en voor 
zoover Onze Minister van Oorlog zulks noodig 
oordeelt, eene vordering van motorvoertuigen 
plaats hebben krachtens artikel 32 der Wet. 

Art. 44 M. Ten behoeve van de in het vorig 
artikel bedoelde vordering worden reeds in tijd 
van vrede een aantal vorderingsdistricten vast
gesteld, ieder met een of meer vorderings
pla.atsen. 

Onze MjnistH van Oorlog is gemachtigd het 
aantal vorderingsdistricten te bepalen, de grenzen 
van ieder dier districten vast te stellen, en te 
bepalen, welke gemeenten binnen de grenzen 
van ieder dier districten vallen. 

Art. 45 M. Voor iedere vorderingsplaats 
worden, mede reeds in vredestijd, aangewezen : 

één vorderingscommissaris ; 
één of twee lmlp-vorderingscom71iissari8sen ; 
twee taxateurs en 
één hulp-taxateur. 
De vorderingscommissarissen en de hulp

vorderingscommiasarissen worden door of na
mens On7Rn Minister van Oorlog aan~ewezen. 

De taxateurs en de hulp-ta:rateurs worden door 
Ons, op voordracht van Onzen Mimster van 
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Oorlog, in den regel voor den tijd van tien jaren 
a ls zoodanig benoemd. 

De taxateurs en hulp-taxateurs lPggen bij 
hunne banoeming, in handen van den burge
meester hunner gemeente, den eed of de belofte 
af, vnlgens het als bijlage F bij dit besluit ge
voegde formulier. 

De in dit art-ikel hiervoren genoemde per
sonen worden reeds in vredestijd voor zooveel 
noodig, door of vanwege Onzen Minister van 
Oorlog, van instructies voorzien. 

De Chef van den Generalen Staf stelt de bur
gemeesters in kennis met de namen van de in 
hunne gemeente gevestigde taxateurs en hulp
taxateurs. Bij overlijden, alsmede bij ver
huizing (ook binnen de gemeente) van een dezer 
personen, doet de betrokken burgemeester 
daarvan mededeeling a.an den Chef van den 
Genera.Jen Staf. 

Art. 46 M. De burgemeesters van de ge
meenten, welke liggen binnen de grenzen van 
een vorderingsdistrict, worden reeds in vredes
tijd met de op de inwoners rustende verplich
ting om motorvoertuigen te leveren, zoomede 
met andere bijzond~rheden betreffende de 
vordering van motorvoertuigen voor hunne 
gemeente in kennis gesteld. Daarbij wordt 
hun tevens mededeeling gedaa.n van het terrein 
(de terreinen) binnen de vorderingsplaats (vor
deringsplaatsen), waar, en van het uur of de 
uren, waarop de daartoe in de gemeente in de 
termen vallende motorvoertuigen aldaa.r ter 
vordering moeten worden aanueboden, en c. q. 
eene opgave verstrekt van de bijzondere maat
r egelen, welke in het belang van den gereg ,!den 
gang der vordering moeten genomen worden. 

Arl. 47 M. In verband met da in het vorig 
artikel bedoelde mededeelingen en opgaven, 
maakt de burgemeestPr van iedere binnen de 
grenzen va.n een vorderingsdistrict geleg•m 
gemeente, de plaats (zijnde de verzamefplaats) 
bekend waa r- en het uur waarop in geval van 
vordering de motorvoertuigen in de gemeente 
moeten verzameld zijn, teneinde na.ar de vor
deringsplaa.ts en aldaar voor den vorderings
eommissaris te worden ge, bracht . 

Komm de in art. 48 M bedoelde registers, 
bevattPnde de motorvoertuigen, die aangewezen 
zijn voor aanbieding ter vord,iring in de eerste 
pla.ats, een groot aantal motorvoertuigen voor, 
dan kan door d n burgemeester, in overleg 
.met d ~n Ch 1f van d an G ·neralen Staf, een 
regeling worden g0 troff"n, dab die motorvoer- • 
t uigen bij gedeelten op de verzamelpl&ats 
aanwezig moeten zijn. 

Tot verzamelplaats moet een, zooveel moge
lijk in de richting van de vorderingsplaa:,S 
gelegen, gedeelte der gemeentR word~n bestemd. 

Iri gemeenten, binnen welker grenzen eene 
vorderingsplaats is gelegen, kan deze laatste 
door den burgemeest er, in overleg met den Chef 
van den Generalen Staf, als verzamelplaats 
worden aancrewezen. 

Moeten de motorvoertuigen cener zelfde 
gemeente naar verschillende vorderingsplaatsen 
worden gebracht, dan moet voor elke vorde
ring'lplaats eene vnzamelplaats worden aan
.gewezen. 

A.1!. 48 M. Door de zorg van de burge
meesten1 worden van de niet door el<1ctriciteit 
gecireven of langs rails voortb 0 wogen motor
voertuigen, ei.~endom van of in beheer bij de 

in hunne gemeente metterwoon gevestigde 
personen, overeenkomstig de hierna te noemen 
rPi,:elen. z.g. losbladige registers aangelegd en 
b\Jg~houden. 

Wonen de eigenaar en de beheerder van ePn 
motorvoertuig in eenzelfde gPmeente, dan 
1Vordt het voertui,!: ingeschreven ten name van 
den behender. 

'\-Vonen de eigenaa.r en de beheerder van een 
motorvoertuig in verschillende gemeentPn, dan 
wordt het voertuig ingeschreven in de gemeentfl, 
waar de beheerder metterwoon is gevestigd en 
wordt diens naitm in het register vermeld. 

Er worden Joqb[adige registerq a.-'l.ngelegd en 
bijgehouden afzonderlijk voor : 

1 °. de personenautomohielen ; 
2°. de vrachtautomobie len , waaronder ook 

auto-m;nnibussen, bestelauto's en a!le overige, 
tot eeuig bijzonder doeleinde ingPrichtc, auto-
mobielen ; -

3°. de tractore ; 
4°. aanhangwagens ; 
overeenkomstig dP in bijlagen G, H, I en J 

van dit bPslnit aangegeven filodP.l!en. 
De bladen, betrekltin~ hebbew'le op de motor

voertuigen, die, overeenkom~tig de regelen 
"<'Steld in art. 49 M zijn aangewezen voor aan
gieding ter vordering in de eerste plaats, worden 
volgens de hierboven onder 1°. tot en met, 4°. 
genoemde ('n,tegorieën, in afzonJ.erlijke registers 
verz'l.meld. 

Indien rle in hPG vorig lid bedoelde motor
voertuigen van ('enzelfde gemeente op meer 
dan ééne vorde.-ingspJaats ter vo:ri<1r:ng moeten 
wor:ien aangeborfon, zullen vQor iedere vorde
rings,ilao.ts afzondpr]ijke rej!isters v0lgens de 
in dat, lid gestelde regels worden aangPlegd en 
bijgeho11den. · 

Elk blad van de> regi3ters b.:ihoort de gegevens 
t e b:ivatten va.n P,r\n vontuig. 

De bladen wo,den in elk rPgister opgelegd in 
volgorde van dr numruen> der nummt>rbewijzen. 

De rPgisters worden door dA zorg van den Chef 
van den Generalcn Sta.f aan de burgemeesters 
verstrekt. 

Tot het verkrijgen van gegevens voor het 
invullPn van meergenoemde registen> kan de 
burQ:PmPestcr zi('h onder meer tot Onz'! Com
miss!l.rissPn in de provinci i<n en tot de ont
vangers cle!" dircctt' belastingen wend.-n, die 
hunnerzij,b aan dii, aanvragPn zooveel mogelijk 
zullen voldoen. 

De registPn> worden jaarlijlrn, behoorlijk 
bijgewerkt, gPdurende de maand FPhruari op 
de secretarie der gemeente voor ieder ter inzage 
nedergelegd. 

De burgemeest~rs va.n alle gemeenten zenden 
voor de eerste maal één afschrift van elk der 
bladen van de registers aan den Chef van den 
Gennalen Sta.f toe. 

Daarna zenden jaarlijks, in de laatste helft 
der maand Maa.rt, deze burgemeesters aan den 
Chef van den Generalen Staf toe één afschrift 
van elk der bladen, waarin gedurende het 
a.fgeloopen jaa.r wijzigingen zijn aangebracht, 
van bladen van nieuw geregist,reerde voertuigen 
en voorts de vervallen bladen ; deze laatste 
moeten op duidelijke wijze van de aanwijzing 
,,vervallen" zijn voorzien. 

Zijn er in het afgeloopen jaa.r geen bladen 
gewijzigd, vervallen of nieuw bijgekomen, dan 
geeft de betrokken burgemeester in genoemd 
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+ijdvak daarvan kennis aan den Chef van den 
Generalen Staf. 

Art. 49 M. De Chef van den Generalen Staf 
wijst uit de, in de r egisters voorkomende, motor
voertuigen dezulke aan, WP,lke in de eerste 
plaats voor vordering ten behoeve van de 
oorlogsorganisatie van 's Rijks weermacht in 
aanmerking komen. Hij geeft aan de burge
meesters kennis van de aldus door hem uit hunne 
_gemeenten aangewezen motorvoertuigen. 

De burgemeesters houden in de meerbedoelde 
registers bij d e desbetreff,-nde voertuigen aan
teekening van deze aanwijzing, alsmede van 
eventueele veranderingen in de aanwijzing, 
welke te hunner kennis worden gebracht. 

De bladen der regi~ters, welke uitsluitend 
gewijzigd zijn door het stellen, het veranderen 
of doen vervallen van deze aanteekening van 
.aanwijzing, worden niet in afschrift gevoegd 
bij de jaarlijks op te zenden afschriften van 
bladen als bedoeld in het vóórlaatste lid van 
.artikel 48. 

Art. 50 M. Ieder persoon, wiens naam voor
.komt in de registers bedoeld in artikel 48 M, en 
wiens motorvoertuig(en) ingevolge artikel 4.9 M 
is (zijn) aangewezen voor aanbieding ter vor
dering in de eerste plaats, ontvangt door de zorg 
van den burgemeester der betrok1rnn gemeente, 
eene ingevulde lastgeving volgens het als bijlage 
K bti dit besluit gevoegdP model. 

Bedoelde persoon is gehouden om : 
a. wa.nn"er hij dit (deze) motorvoertuig(en) 

verkoopt, cp eeni\le andere wijze het eigendoms
recht daarop verliest, dan wel wanm,er hc>t (de) 
voertuig(en) bij eenen anderen persoon over
gaat (overgaan) in beheer, als bedoeld in a rt. 
48M.; 

b. wanneer dit (deze) motorvoertwg(en) 
voor langer duur dan ééne maand in het bujten
land verblij ft (verblijven) ; 

c. wanneer dit (deze) motorvoertuig/en) 
voor het ondergaan van berAtellingPn langer 
dan ééne maand voor normaal gebruik on
geschikt is ( zijn) : 

d. wanneer dit \deze) motorvoertuig(cn) 
zoodanig bedrijfsonk aar mocht(en) gerak~n. 
dat het (deze) ni et meer voor normaal gehruik 
geschikt is (zijn) te achten ; 

e. wanneer dit (deze) motorvoertwg(en) 
van vaRten chauffeur verwisselt (verwisselen); 

daarvan - in de gevallen hierboven onder a. 
bedoeld, tevens met opgaaf van naam, woon
plaats en adres van den niPuwen eigenaar of 
beheerder - binnen een termijn van acht dagen, 
nadat een der toestanden hiervoren onder a 
tot en met e bedoeld, is ingetreden, kennis te 
geven aan den burgemerster der gemeent{l, 
waar het voertujg in de in artikel 48 M genoemde 
registers is ingeschreven. De bi>trokken bur
gemeester geeft van dngelijke veranderingen 
of wijzigingen onverwijld kennis aan den Chef 
van den Generalen Staf. 

Bij verandering van eigenaar binnen de ge
meente moet tevens het provincienummer van 
den nieuwen eigenaar worden opgegeven. 

Art. 51 M. Een ieder , die eene lastgeving, 
als in het vorig artikel bedoeld, heeft ontvangen 
en WÎAns motorvoertuig(en) niet meer in de 
termen valt (vallen) voor aanbieding ter 
vordering in de eerste plaats, als bedoeld in 
artikel 49, ontvangt door de zorg van den burge
meester der betrokken gemeente eene kennis-

geving volgens het als bijlage L bij dit besluit 
gevoegde model. 

Art. 52 M. De Chef van den Generalen Staf 
treedt met de burgemeesters van de gemeenten, 
binnen welker grenzen eene of meer dan ééne 
vorderingsplaats is gelegen, en, voor zooveel 
noodig, met de burgemeesters van de omliggende 
gemeenten, in overleg omtrPnt : 

Jo. het t errein (de t erreinen), waarop de 
vordering zal plaats hebben en het terrein (de 
t erreinen), w1tar de voertuigen, die gevordnd 
zijn tijdelijk zullen worden opgesteld, zoomede 
omtrent de inrichting dier t erreinen ; 

2°. de bij de vordering te treffen politie
en verkeersmaatregelen ; 

3°. de verstrekking van benzine, olie en 
bandPn voor de door het Rijk overgenomeu 
motorvoert,uigen ; 

4°. de verstrekking van een geldelijk voor
schot aan de(n) vorderingscommissaris(sen) 
of zijn (hun) vervanger(A) ; 

5°. het opleggen van bescheiden en ma.tP-rieel 
t en dienste van de vordering van motor
voertuigen. 

De door de gemeentebesturen op grond van 
dit artikel bij e0ne vordering van motorvoer
tuigen gemaakte kosten, worden uit de bPgroo
ting van het Depart.ement van Oorlog vergoPd. 

De Chef van den Genera.Jen Staf geeft aan de 
burgemeesters van de gemeenten, binnen welker 
grenzrn eene of meer dan ééne vordering'splaats 
is gelegen, kennis van de aantafüm motor
voertuigen, die op elke vorderingsplaats zullen 
worden aangeboden en van de gemeenten 
vanwaar deze voertuigen afkomstig zijn. 

Art. 53 M. 
A. Vrijgesteld van inschrijving in de registers, 

bedoeld in art. 48 M., van keuring en wn !l(J!f'•· 

bieding ter vordering zijn: 
a. Onze motorvoertuigen en die van de 

Leden van Ons Huis ; 
b. motorvoertuigen, eigendom van P,enen 

vreemden Staat en niet gebezigd voor de uit
oefening van eenig bedrijf ; 

c. motorvoertwgen, eigendom van vertegen
woordiger. van vreemde mogendheden en van 
het aan die vertegenwoordigers toegevoegd 
personeel; 

d. motorvoertuigen, eigendom van beroeps
consuls van vreemde mogendhedPn en van het 
aan hen toegevoegd versoneel, mits op grond 
van wederkeerie:heid en voor zoover die consuls 
onderdanen zijn der Staten, die hen benoemd 
hebben, en de motorvoertuigen niet gebezi~d 
worden voor de wtoefening van eenig bedriJf. 

B. Vrijges'-eld van keuring en van aanbieding 
ter vordering in de eerste plaats iijn : 

a. motorvoert.wgen, eigendom van den 
Staat, de provincie, de gemeente, water
schappen, veemchappen en veenpoldera, die, 
tn beslissing van den Minister onder wiens 
Departement het lichaam, waarbij die voer
tuigen in gebruik zijn, r essorteert, onmisbaar 
zijn voor het gaande houden van de openbare 
diensten ; 

b. motorvoertuigen van personeel, behoo
rPnde tot de reserve of den vrijwilligen land
storm, en waarmede dit personeel verplicht is, 
bij opkomst in werkelijken di enst in geval 
van oorlog, oorlogsgevaar of andere buiten
gewone omstandigheden onder de wapenen te 
komen; 
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c. motorvoertuigen van genees -, heel- en 
verloskundigen, veeartsen, van den hoofd
commissaris, den eersten commissaris en de 
commissarissen van het Nederlandsche Roode 
Kruis, mits gebruikt voor hunnen dienst, doch 
niet meer dan één voor ieder hunner ; 

d. motorvoertuigen, gebruikt ten dienste 
van industrieën, welke van belang zijn voor de 
landsverdediging, een en ander ter beoordeeling 
van Onzen Miruster van Oorlog ; 

e. motorvoertuigen, eigendom van bedie
naren van den godsdienst in werkelijken dienst 
van door den Staat erkende kerkgenootschappen 
on gebruikt in de uitoefening van den Eere
dien.st, doch niet meer dan één voor ieder htmner. 

Tot het verkrijgen van de vrijstelling, bedoeld 
onder B, moeten belanghebbenden zich schrif
telijk wenden tot Onzen Minister van Oorlog, 
die op het verzoekschrift beschikt. 

Art. 54 M. Zooclra ingevolge art. 43 M. de 
burgemeester van eenige binnen de grenzen 
van een vorderingsdistrict gelegen gemeente 
bericht zal hebben ontvangen van of namens 
den Minister van Oorlog, dat in zijne gemeente 
een vordering van motorvoertuigen zal worden 
gehouden, wordt door de zorg van dien burge
meester bij openbare kennisgeving door aan 
plakking en voorts hoofdelijk, lret-zij mondeling, 
hetzij schriftelijk, ieder, aan wien de in art. 50 M. 
bedoelde lastgeving is uitgereikt, herinnerd 
aan de verplichting, om a,lle daarvoor op dat 
tijdstip in de termen vallende motorvoertuigen 
op het in de bedoelde lastgeving vermelde uur 
van den in de openbare kennisgeving vermelden 
datum aanwezig te doen zijn op de in die last
geving vermelde verzamelplaat~. 

De openbare kennisgeving is echter rechtens 
voldoende oproeping tot de vordering, onver
schillig of de hierbedoelde herinnering de be
trokken personen al dan niet heeft bereikt. 

Aan p ersonen, die nog geen la8tgeving ont
vangen hebben, doch di e daarvoor alsnog in de 
termen vallen, wordt zij na ontvangst van het 
in het eerste lid bedoelde bericht uitgereikt. 

De burgemeeRter van d.e gemeente, waar
binnen eene vorderingsplaats 1s gelegen, zendt 
bovendien aan alle burgemeesters van de ge
meenten, die hunne motorvoertuigen op deze 
vorderingsplaat-s moeten brengen, na ontvangst 
van het in het eerste lid bedoelde bericht, eene 
telegrafische herinnering aan de aanstaande 
vordering van motorvoertuigen. 

Art. 55 M. De personen, die eene lastgevin~, 
als bedoeld in art. 50 M. en 54 M. van dit 
besluit, hebben ontvangen, dragen, onver
schillig of de herinnering, bedoeld in art. 54 M., 
hen al of niet hee~ bereikt, zorg, dat op het in 
de lastgeving vermelde uur alle op het tijdstip 
der openbare kennisgeving in hun bezit of onder 
hun beheer zijnde motorvoertuigen, die over
eenkomstig art. 49 M. zijn aangewezen voor 
aanbieding ter vordering in de eerste plaats, 
ook voor zooveel deze op genoemd tijdstip niet 
in de gemeente aanwezig zijn, doch de voor hen 
aangewezen vordcringsplaats nog op den dag, 
volgende op dien in de openbare kennisgeving 
vermeld, kunnen bereiken, aanwezig zijn op de 
daarvoor bestemde plaats . . 

De in den aanhef van dit artikel genoemde 
personen clra"en zor~, dat de peraonen- en 
vrachtautomo'bielen bij de aanbieding ter vor
dering voorzien zijn van de bij elk voertuig 

behoorende uitrustings-, reserve- en verwissel
stukken, gereedschappen, kappen en huiven, 
zoomede van eene hoeveelheid brandstof en 
olie, voldoende voor het afleggen van een 
afstand van honderd kilometer, t erwijl op ieder 
voertuig met luchtbanden aanwezig moet zijn 
ten minste één reservevelg of -wiel met binnen
en buitenband; bij eiken vrachtautom0biel 
met open carosserie moet geleverd wordAn een 
dekzeil van voldoende grootte om de geheele 
lading te kunnen bedekken. 

De tractors moeten bij de aanbieding ter 
vordering voorzien zijn van de bij elk voertuig 
beboorende uitrustings-, reserve- en verwissel-
5tukken, zoomede van zooveel brandstof en 
olie ab de op de voertuigen aanwezige tanks 
kunnen bevatten. 

De banden van alle ter vordering aan te bieden 
motorvoertuigen moeten zich in goed bruik
baren Rtaat bevinden. 

Bij elk ter vordering a-an te bieden motor
voertuig moet tevens aanwezig zijn een inven
taris in drievowi, die door den eigenaar of be
heerder, dan wel door diens vertegenwoordiger, 
vóór de verschijning voor dPn vorderings
commissaris, moet zijn ingevuld en onder
teekend. 

Formulieren van dezen inventaris worden 
door de zorg van de burgemeesters, die ze op 
hunne beurt van den Chef van den Generalen 
Staf ontvangen, aan de betrokken eigenaars 
of beheerders tegelijk met de in art. 50 M. be
doelde lastgeving uitgereikt. 

Wordt een motorvoertuig gevorderd, dan zal 
een der, door den vorderingscommissaris of 
diens vervanger onderteekende, ingevulde 
inventarissen ter band worden gesteld aan den 
eigenaar of beheerder, dan wel aan diens ver 
tegenwoordiger. 

De beide andere ingevulde invE1ntarissen 
blijven in handen van den vorderingscommis
saris of diens vervanger. 

De burgemeesters zullen zoo mogelijk op de 
verzamelplaats(en) de motorvoertuigen, elke 
categorie (personen-, vrachtauto's en motor
rijwielen) afzonderlijk, doen opstellen in de 
vol~orde, waarin ûj in de, in art. 48 M. bedoelde, 
registers voorkomen en aldaar nagaan, of de 
eigenaars of beheerders van de ter aanbieding 
voor vordering in de eerste plaats aangewezen 
motorvoertuigen, dan wel hunne vertegen
woordigers met die voertuigen aanwezig zjjn. 

Art. 56 M. Nopen~ motorvoertuigen, wefke 
voor aanbieding ter vordering in de eerste plaats 
zijn aangewezen, doch om de een of andere reden 
onmogelijk ter vorder ing op het, daarvoor vast
gestelde tiidstip kunn<Jn verschijnen, moPt door 
den hetrokken ei,!!"enaar of beheerder binnen 
vier en twintig uren na het tijdstip van aan
plakking der openbare kennisgeving ee.ne door 
hem onderteekende schriftelijke verklaring 
aan den burgemeester der gemeente, waar het 
motorvoertuig ingevolge art. 48 M. is inge
schreven, worden overgelegd, met vermelding 
van de redenen, welke de verschijning onmo
gelijk maakten en van het tijdstip, waarop die 
redenen niet meer zullen bestaan. 

De burgemeesters zullen, zoo mogelijk, deze 
verklaringen op hare juistheid doen onder
zoeken, desgewenscht door een deskundige. 

Op de eigenaars of beheerders van motor
voertuigen, die voor aanbieding ter vordering 
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in de eerste plaats zijn aangewezen, doch om 
<>enige rf'den op het daarvoor vastgestelde 
tijdstip niet zijn verschenen, rust de verplichting, 
om deze voertuigen op den derden dag na dien, 
welke in de openbare kennisgeving is vermeld, 
ter vordering aan t.e bieden op de vorderings
plaats te Utrecht. 

Mocht ook dit niet mogelijk zijn, dan zal 
de eigenaar of beheerder binnen vier en twintig 
uren na het verstrijken van laatstgenoemden 
dag een verklaring moeten overleggen op plaats 
en wijze, als in het eerste lid van dit artikel is 
omschreven. 

De burgemeesters moPten ten aanzien van 
deze VPrklarin$ op dezelfde wijze handelen als 
in het tweede hd van dit artikel is aangegeven ; 
zij geven van het resultaat van dit onderzoek 
schriftelijk kennis aan den Directeur van den 
Etappen- en Verkeersdienst te 's-Gravenhage, 
die, zoo noodig na een gP.houden onderzoek, 
een!' besliRsing omtrent de vordering zal nemen, 
welke beRlissing door tusschenkomst van den 
betrokken burgemeester aan den belang
hebbende zal worden medegedeeld. 

Zoodra de redenen, welke van de niet-ver
schijning t,er vordering oorzaak waren, niet 
meer bestaan, bf'hoort de eigenaar of beheerder 
daarvan schriftelijk kennis te geven a.an den 
burgemeester van de gemeente, waar het mot-or
voertuig ingevolge art. 48 M. is ingeschreven, 
die daarvan op ziJne beurt mededeeling doet aan 
genoemden Directeur van den Etappen- en 
Verkeersdienst. 

Art. 57 M. Van de verzamelp!A.ats worden 
de mot.orvoertuigen, door de zorg v11n de eige
naars of beheerders, naar de vorderingsplaats 
voor d n vorderingscommissaris gebracht, 
gemeente's gewijze en zoo mogelijk categorie
gewijze en in de volgorde, waarin de voertuigen 
in de in art. 48 M. b1>doelde registers voorkomen. 

De burgemeester dn betrokken gemeente 
is, voorzirn van deze registers, bij de vordering 
tegenwoorilig. 

Hij kan zich aldaar door een lid van den ge
meenteraad, door den gemeentesecretaris of 
door 8en ambtenaar ter secretarie doen vervan
gen, deze laatste daartoe c.q. aan te wijzen door 
het college van Burgemeester en Wethouders. 

Indien de motorvoertuigen van eenzelfde 
gemeente op meer dan ééne vorderingsplaats 
ter vordering worden aangeboden, zal de bur
gemeester op ieder dier vorderingsplaatsen 
kunnen worden vertegenwoordigd door een der 
personen, als hiervoren aangeduid. 

Ieder dier personen is dan voorzien van de 
hierboven bedo8lde Mgisters voor de betrokken 
vorderingsplaats. In de registers wordt aan
teekening gehouden van de motorvoertuigen, 
die ter vordering worden aangeboden, van die, 
welke gf' vorderd worden en van eventueele 
vrijqtellino,qn, 

Art. Fi8 M. De vorderingscommissaris beslist, 
of ePn aangeboden motorvoertuig al dan niet 
voor d~n krijgsdienst wordt armgenomen. 

Indien de vorderingscommiesaris op het voor 
den aanvang der vordering bepaalde uur niet 
op de vorderingsplaats aanwezig is, wordt hij, 
zoolang zijne afwezigheid duurt, vervangen 
door den hulp-vorderingscommissaris, die het 
oudst in leefttid is, en bij afwezigheid van de 
hulp-vorderingscommissarissen door den het 
oudst in leeftijd zijnden taxateur. 

Zoodanige vervanging kan, zoo noodig, ook 
gedurende de vordering tijdelijk geschiC'den. 

Art. 59 M. De door den vorderingscommis
saris of diens vervanger ter overname aange
wezen motorvoertuigen worden door twee 
taxateurs, ieder afzonderlijk, gewaardeerd naar 
hunne waarde als gebruiksvoertuig op het oogen
blik der vordering naar boven afgerond in een 
bedrag van tien gulden ; de uitrust-ing der voer
tuigen wordt in den prijs begrepen . 

De afzonderlijke waardeering door de beide 
taxateurs wordt geheim gehouden. 

D e e igenaar van een ter overname aange 
wezen motorvoertuig, of diens vertegen
woordiger, ontvangt eene door den vorduings
commissaris of diens vervanger geteekPnde 
bon, volgen.;; het bij dit besluit als bijlage M 
gevoegde model, tot een bi>drag van het ge
middelde der waardeering van beide taxateurs. 

Een gelijkluidende bon wordt ter hand gesteld 
aan den burgemeester der betrokken gemeente 
of aan diens plaatsvervanger. Deze laatste 
bon bevat de vermelding, waar hij inwisselbaar is. 

Door afgifte van den bon aan den eigenaar 
of beheerder van een ter overname aangewezen 
motorvoertuig of aan diens vertegenwoordiger, 
of door feiteljjke inbezitneming van hetzelve 
wordt dit motorvoertuig 's Rijks eigendom. 

Motorvoertuigen, welke door de eigenaars 
aan het Rijk worden geschonken, worden niet 
getaxeerd. Op de bons wordt da.n, in plaats 
van het toekomend bedrag, gesteld : ,,ten 
geschenke". 

Art. 60 M. Indien een der taxateurs niet ter 
vorderingsplaats aanwezig is, wordt hij door 
den hulptaxateur vervangen. 

Ontbreekt ook deze, dan wordt met de waar
deering van één taxateur volstaan. 

Ziju geen van beide taxateurs, noch de hulp
taxat!'ur aanw1Jzig, dan taxeert een hulp
vorderingscommissaris of, indien ook deze niet 
aanwezig is, de vorderingscommissaris. 

Een taxateur of hulp-taxateur neemt geen 
deel aan het bepalen van den prijs van een 
motorvoertuig, hetwelk hE>m in eig~ndom toe
behoort, of waarbij hij rechtstreeks of zijdelings 
geldelijk belang heeft . · 

Op verzoek van den vorderingscommissaris 
of diens vervanger, kan de burgemeester ter 
plaatse één of meer taxateurs benoemen. 

Deze taxateurs leggen vóór de aanvaarding 
van hunne functie, in handen van den burge
meester hunner gemeente, den eed of de belofte 
af, volgens het als bijlage F bij dit besluit ge
voegde formulier. 

Art. 61 M. Gaat de voor een motorvoertuig 
bepaalde vorderingsprijs een door Onzen Mi
nister van Oorlog vóór de vordering vast
gestelde som te boven, dan wordt 'het motor
voertuig n.ieu aangenomen, tenzij de eigenaar 
of beheerder, dan wel diens vertegenwoordiger, 
genegen mocht zijn het motorvoertuig voor den 
als maximum vastgestelden prijs af te staan. 

Art. 62 M. De burgemeesters der gemeenten, 
waarvan motorvoertuigen voor den krijgsdienst 
zijn ovngenomen, wisselen de aan hen af~e
geven bonR voor hunne gf'mPentP gPzamenliJk, 
onder biivoeging van een ver7.amelstaat, inge
richt volgPns het als bijlage N. bij dit bAsluit 
gevoPgde model in, bij een op de bons vermeld 
bet-aalmAestPrskantoor. 

Zij betalen de aan de vorige eigenaars van 
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overgenomen mot.orvoertuigen toekomende be
d ragen ten spoedi!l'ste aan hen uit, tegen over
gave van dt n bon, bij overname af~egeven 
a11,n den eigenaar of aan diens vertegenwoordiger. 

De burg.•meesters zenden daarop de alzoo 
ontvang,•n bons, met dioi', waarop de woorden 
,,ten gllschenke" voorkomen, voor hunne ge
meente p:C>zamenlijk, ai>n den Directeur van 
den Etappen- en VerkRersdienst. 

Van d,m verzamelstaat wordt een gewaar
merkt afschrift daarbij gevoegd. 

Het eventueel reeds geïnde bedra~ voor 
motorvoertuigen, <li e "ten geschenke" ziJn aan
geboden, wordt door de burgemeesters weder 
in 's R[jks Schatkist teruggestort. 

Art. 6:l M. Indien bij een vordering van 
motorvo~rt-uigen, als bedoeld in art. 43 M. , van 
eenige binnen de grenzen van een vorderings
di~trict gelegen gemeente slechts een gedeelte 
van de ter vordering in de eerste plaats aange
wezen motorvoertuigen ter vorderingsplaats 
behoeft te verschijnen, zal het in het eerste lid 
van art. 54 M. bedoelde hcricht, d,i.t eene vor
dering van motorvo.-rtuigen 7.al plaats hebben, 
teven.q een aanwijzing mo1ten bevatter. van de 
eigenaars of behet>rd"rs, wier motorvoertuigen 
daarvoor in de termen vallen. De herinnering, 
als bedoeld in evengenoemd lid van art. 54 M., 
wordt alleen aan de betrokken eigenaars of 
beheerders gezonden. 

In de openbare kennisgeving worden alsdan 
vermeld de namen der eigenaars of beheerders 
van de mot.orvoertuigen, die ter vord0ring 
morten worden aangeboden. 

Behoudens het gestelde in het laatste lid 
van art. 54 M., zijn op deze vordering van toe
passing de regelen gesteld in de artt. 55 M. tot 
en met 62 M. 

Art. 64 M. Wordt na den dag, volgende op 
dien in de openbare kennisgeving vermeld, 
krachtens art. 32 der Wet, eene vordering van 
motorvoertuigen bevolPn, dan ontvangen de 
burgemeesters van de daartoe aangewezen 
gemeenten, daarvan tijdig bericht van den 
Directeur van den Etappen- en Verkeersdienst, 
met vermelding van de, in de registers, bedoP.ld 
bij art . 48 M, voorkomende motorvoertmgen, 
welke ter ~ordering moeten worden aange
boden, alsmede van den dag en het tijdstip 
waarop, en het terrein waa r de motorvoertuigen 
ter vordering aanwezig moeten zijn. 

Art. 65 M. De burgemeesters van de aan
gewezen gemeenten zenden alsdan aan de eige
naars of beheerders van de in het vorig artikel 
bedoelde motorvoertuigen zoo spoedig mogelijk 
eene schriftelijke laRtgeviniz, in den gee&t , als 
bedo!'ld bij art. 50 M., vi>rmeldende o. a . dag 
en uur waarop. en de plaats waar die motor
voertuigen moeten verzameld worden, alvorens 
voor d<'n vorderingscommissaris te worden 
gebracht. 

Art. 66 M. De vordering heeft overigens 
plaats op do wijze, als in art. 56 M. tot en met 
62 M. v~rmeld. 

Als taxateurs en als hulp-taxateurs treden 
daarbij zoo noodig op drie, door dm burge
meester der gemeente, waarin het terrein ge
legen is, waa rop de vordering plaats heeft, in 
overleg met den Directeur van den Etappen- en 
Verkeersdienst, aan te wijzen penaonen. 

Daze taxateurs leggen vóór hunne in functie 
treding, in handen van den burgemeester hunner 

gemeente, den eed of de belofte af, volgens het 
als bijlage F bij dit besluit gevoegd formulier. 

Art. 67 M. Met macht iging van Onzen 
Minister van Oorlog kan bij eene vordering van 
motorvoertuigen krachtens art. 32 dC>r Wet na 
den dag in de openbare kennisgeving vermeld, 
zoo noodig worden afgeweken van de bepalingen, 
vervat in de artikelen 64 M., 65 M. en 66 M. 

Art. 68 M. De burgemeesters zijn verplicht 
om, op aanvrage van den Directeur van den 
Etappen - en Verkeersdienst, van de vorderings
commissarissen of hunne vervangers, dan wel 
van de geleiders van afdeelingen overgenomen 
motorvoertuigen, di.e motorvoertuigen te doen 
onderbrengen en bewaken, alsmede om per
soneel beschikbaar te stellen voor het vervoer 
van de overgenomen motorvoertuigen. 

Art. 69 M. Na afloop van eene vordering 
doen de burgemeesters, in verband met de ge
maakte aanteekeningen omtrent de motorvoer
tuigen, die van iederen eigenaar of beheerder 
ter vorderings- of ter keuringsplaats zij n ver
schenen, een onderzoek instellen naar eventueel 
ten onrechte niet verschenen motorvoertuigen. 

Art. 70 M . . Wanneer het leger weder op de 
vredessterkte aan motorvoertuil>en wordt terug
gebracht, kan de voormalige eigenaar van een 
motorvoertuig, dat is aangewezen om t e worden 
afgeschaft, het terugkoopen tegen een prijs, 
vast t e stellen door eene, door Onzen Minister 
van Oorlog daartoe aangewezen commissie 
en volgens door dien Minister vast te stellen 
regelen . 

Art. 71 M. Officieren en andere Rijksambte
rareP, optredende in eene fun ctie als bedoeld 
in a rtikel 45 M, genieten bij de keuring, vorde
ning of teruggave van motorvoert,tigen, boven 
hunne bezoldiging, vergoeding voor rei◊- · en 
verblij fkosten volgens de alsdan voor hen van 
kracht zijnde bepalingen. 

Andere personen, optredende in zoodanige 
functiën, genieten bij bovenbedoelde keuringen, 
vordering n en teruggaven, een vergoeding van 
twintig gulden, voor eiken dag of gedeelte van 
een · dag, waarop zij in functie zijn geweest ; 
bij gebruikmiiking van middelen van versneld 
vervoer" orden de reiskosten in de eerste klasse 
vergoed, een en ander met afwijking van het 
sedert herhaaldelijk gewijzilid Koninklijk Be
sluit van 29 Octob r 1915 (i'!laatsblad n°. 451 ). 
De in dit artikel bedoelde reis- en verblijf
kosten en vacaticgeldC'n wordon gekweten uit de 
begrooting van het Departement van Oorlog. 

Bij eene vordering van motorvoertuigen 
wordt door de vorderingscommissarissen aan 
de belanghebbenden een bedrag, hoo~stcns 
gelijkstaande met hetgeen hun Wl'gens reis- en 
verblijfkosten, of wegens vacatiegelden en 
reiskostPn aankomt, in voorschot uitbetaald. 

Art. 72. Wanneer tot het verrichten van de 
werkzaamhPden, hun opgedragen bij dit besluit, 
de burgemeesters of zij , die hen vervangen, zich 
buiten hunne gemeenten moeten begeven, 
genieten zij de vergoeding voor reis- en verblijf
kosten volgens de bepalingen van het Reis
besluit. 

Deze reis- en verblijfkosten worden gekweten 
uit de begrooting van het Departement van 
Oorlog. 

Art. 73. Tol-, veer- en overva-artgelden, 
verschuldigd bij gelegenheid van het ter keuring 
of vordering aanbieden van paarden of van 
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motorvoertuigen, worden uit de begrooting 
van het Departement van Oorlog aan belang
hebbenden vergoed. 

Art. 74. Dit B, sluit kan worden aangehaald 
als "Inkwartierin(:.sbesluit". 

III. Aan de bijlagen A tot en met E van het 
in hoofde van dit Blsluit genoemde Koninklijk 
Besluit worden de volgende bijlagen toegevoegd: 

BIJLAGE F. 
Artikel 32 der Inkwaitieringswet. 

Artikelen 45 M, 60 M en 66 M van het 
Inkwartieringsbesluit. 

Ik zweer (verklaar) dat ik, om te worden 
benoemd (aangewezen) tot taxateur, bedoeld bij 
artikel 45 M (art. 60 M ; art. 66 M) van het 
Inkwartieringsbesluit, geene giften, !t<l,ven 
of grs<'henken heb beloofd of gegeven of geven 
zal, dir~ctelijk of indirectelijk, aan wie ook. 

Ik zweer (beloof) dat ik de aan voorme1de 
betrekking verbonden werkzaamheden met 
ijver en nauwgezetheid zal waarnemen ; dat 
ik datgene, waaromtrent mij in meergemelde 
betnkking geheimhouding is opgelegd, aan 
niemand zal medfdeelen, behalve aan degenen, 
die daarmede ambtshalve moeten worden in 
kennis gesteld ; 

dat ik mij zal onthouden van de taxatie van 
motorvoertuic,en, aan mij in eigendom toe
behoormrle of waarbij ik, rechtstreeks of zijde
lings, gelddijk belang hi b; 

dat ik bij de t~ houden taxatie fleheel onpar
tijdig zal t e werk gaan, zon<irr miJ door eenige 
invloeden, van welken aard ook, te laten be
heersC'hen en dat ik, bij het bf palen van den 
prijs der motorvoertuigen, uit.~Juitend zal reke
ning houden met de werkelijke wa.arde als 
gebruik.•voertuig. 

Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig. 
(Dat verklaar en beloof ik.) 

BIJLAGE G. 
.Artikel 32 der Inkwartieringswet. 

Artikel 48 M van het Inkwartieringsbesluit. 

REGISTER VOOR PERSONEN
AUTOMOBIELEN. 

Letter en nummer van het 
nummerbewijs _____ _ 

Vorderingsdistrict 
No. ----···-· 

Gemeente: ______ _ 

A. Van den eigenaar of beheerder : 
1. Naam ____________ _ 
2. Voornamen 
3. Brror p 
4. Woonplaats 

(Straat, bui anummer en gemeente). 
B. Van het motor•v1Jertuig: 

1. Merk (voluit geschreven) 
2. Jaartal van aanm aak (of aantal jarrn, 

dat het voertuig naar schatt ing oud is) 

3. Boring en slag van den motor . ·-•-·· 

4. Motornummer 
5. Chassisnummer ________ _ 
6. Aantal cylinders 
7. Bandenmaat ----------::-
8. Aantal zitplaatsen (die van den chauf . 

feur niet medegerekend) . ·- ---
9. Soort der carosserie (b.v. torpedo, 

landaulet enz.) _ _ ______ _ 
10. Komt het voertuig op grond van het 

bepaalde in art. 53 M ad B van het 
Inkwartieringsbesluit in aanmerkinr 
voor vrijstelling van aanbieding teg 
vordering en zoo ja op grond van w el li: 
punt ? 

C. Van den chauffeur, die het mot-0rvoertuig 
gPwoonlijk bestuurt: 

1. Naam ·······- - ----
2. Voornamen 
3. Datum en jaar van geboorte 
4. Woonplaats 

(S traa t, huisnummer en gemeente), 
5. Indien hij gewoon dienstplichtig is of 

vrijwilliger bij den landstorm : 
korps, waartoe hij behoort : _ _ ___ _ _ 
rang of positie ___________ _ 
stamboeknummer 

BIJLAGE H. 
Artikel :32 der Inkwartieringswet. 

Artikel 48 M van het Inkwartieringsbesluit. 

REGISTER VOOR VRACHT
AUTOMOBJELEN. 1 

Letter en nummer van het 
nummerbewijs 

Vorderingsdistrict . ..... . 
No. ··-··--·····-· 

Gemeente: 
A. Van den eigenaar of beheerder : 

1. Naam ____________ _ 
2. Voornamen 
3. B, roep 
4. Woonplaats 

(Straat, huisnummer en gemeente). 
B. Van het mo!o-rvoertuig : 

1. Voor welke dorleinden het in den regel 
wordt gebruikt: 

2. Merk \voluit ,geschn vrn) : ____ _ 
3. J aart.a van aanmaak (of aantal jaren, 

dat het voertuig naar schatting oud is) : 

4. Boring en slag van den motor : ·-----
5. Motornummer: ________ _ 
6. Chassisnummer : 
7. Aantal cylinders =--------
8. Aantal assen : 
9. Aandrijving op twee of op vier wielrn : 

10. Soort van banden (lucht-, cushion
of massieve-): 

ll. Bandenmaat: 

1 ,vaaronder ook auto-omnibuRRrn, beRtel
auto's en alle overige, tot Pr nig bijzonder doel
einde in!!eriehte, automobielen, met of zonder 
aanhangwagen. 
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12. V oar auto-omnibussen : a.antal zit
pla.atsen (imperiaals afzonderlijk te 
vermelden): 

13. 

14. 

Voar tank-auto's: inhoud van de 
tank: -----------
Voar vrachtauto's (bestelauto's enz.) : 

Laadvermogen: 
Soort carosserie : ( open, met of zonder 
opstaande schotten, gesloten met huif, 
gl'sloten van hout enz.): _____ _ 
Hoogte van de opstaande schotten 
(binnenwerks) : ________ _ 
Bij gesloten wagens : hoogte van de 
car0saerie : (binnenwerks) : ____ _ 
Afmetingen van den bodem der 
caro,serie (binnenwerks): 
Bodem van hout, van ij zer of met ijzer 
beslagen : 

15. 

16. 

Letter en nummer van het nu=er
bewijs: 
Komt het voertuig op grond van het 
b~p aide in artikPI 53 M ad B van het 
Inkwartieringsbesluit in aanmerking 
voor vrijstelling van aanbieding ter 
vordering en zoo ja op grond van welk 
punt? 

17. Toelichtingen, die kunnen bijdragen 
om een zuiver beeld te geven van de 
inrirhting der carosserie : _____ _ 

18. Is de automobiel voorzien van een 
inrichting tot het trekken van een 
aanhangwagen : 

0 . Van den chauUeur, die hel, motorvoertuig 
gewoonlijk bestuurt : 

1. a.am -------------
2. Voornamen 
3. Datum en jaar van geboorte __ _ 
4. Woonplaats 

(Straat, huisnummer en gemeente). 
5. lndien hij gewoon dimstplichtige is of 

vrijwilliger bij den landstorm : 
Korps, waartoe hij behoort : 
rang of positie 
stamboeknummer 

BIJLAGE J. 
Artikel 32 der Inkwa.rtieringswet. 

Artikel 48 M van het Inkwartieringsbesluit. 

REGISTER VOOR TRACTORS. 
Letter en nummer van het 
nummerbewijs 

Vorder~:district _---

Gemeente: 
A. Van den eigenaar of beheerder : 

1. Naam ____________ _ 

2. Voornamen 
3. Beroep 
4. Woonplaats __ · _______ _ 

(Straat, huisnummer en gemeente). 

B. Van den tractor : 
1. 
2. 

Merk (voluit geschreven) : .. ---
Jaartal van aanmaak (of a.antal ja.ren, 
dat het voertuig naar schatting oud is) : 

3. Boring en slag van den motor _. __ _ 
4. Motornummer : _________ _ 
5. Chassisnummer : 
6. Aantal cylinders 
7. Wijze van voortbewegen (wielen of 

loopketting) : 
8. Wielen (rubberbanden of ijzeren wielen 

9. 

10. 

ll. 
12. 
13. 

14. 
15. 

16. 

met schoepen) : .......... ·- ---

Loopketting: 
breedte en lengte van het draag
oppervlak: 
rubber of metalen loopvlak: 
al of niet voorzien -van afneembare 
haken: 
Lengte, breedte en hoogte van den 
tractor: (de hoogte gemeten van den 
içond tot het hoogste punt): 
Totale gewicht : 
Maximum snelheid per uur : __ _ 
Alleen inge,richt voor trekken, dan wel 
voor trekken en dragen ; in het laatste 
geval maximum draagvermogen en 
inrichting der carosserie : _____ _ 

Gebruikte brandstof : ______ _ 
Letter en nummer van het nummer
bewijs: 
Komt het voertuig op grond van het 
bepaalde in artikel 53 M ad B van het 
Inkwartieringsbesluit in aanmerking 
voor vrijstelling van aanbieding ter 
vordering en zoo ja op grond van welk 
punt? 

C. Van den chauUeur, die hel, motorvoertuig 
gewoonlijk bestuurt: 

1. Naam ____________ _ 
2. Voornamen 
3. Datum en jaar van geboorte 
4. Woonplaats 

(Straat, huisnummer en gemeente). 
5. Indien hij gewoon dienstplichtige is of 

vrijwilliger bij den landstorm : 
Korps, waartoe hij behoort : ______ _ 
rang of positie 
stamboeknummer 

BIJLAGE J. 
Artikel 32 der Inkwartieringswet. 

Artikel 48 M van het Inkwartieringsbesluit. 

REGISTER VOOR AANHANGWAGENS. 
Letter en nummer van het 
nummerbewijs 

Gemeente: 
A. Van den eigenaar of beheerd~r : 

1. Naam ____________ _ 

2. Voornamen 
3. Beroep 
4. Woonplaats 

(Straat, huisnummer en gemeente). 
B. Van den aanhangwagen : 

1. 
2. 

Laadvermogen : 
Algemeene inri<'hting van den aanhang
wagen ( open, met of wnder opstaande 
schotten, gesloten met huif, gesloten 
van hout etc.): 
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3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Hoogte der opstaande schotten (binnen
werks): 
Bij gesloten wagens : hoogte van het 
inwendige 
Afmetingen van den bodem (binnen
werks): 
Bodem van hout, van ijzer, of met 
ijzer beslagen : _________ _ 
Toelichtingen, die er toe kunnen bij
dragen, om een zuiver beeld te geven 
van den aanhangwagen _____ _ 
Soort van banden (lucht-, cushion, 
massieve of ijzeren) : 
Bandenmaat: 

BIJLAGE K. 
Artikel 32 der Inkwartieringswet. 

Artikel 50 M van het Inkwartieringsbesluit. 

LASTGEVING. 
De burgemeester van ____ _____ _ 

brengt ter kennis van 
wonPnde t e 
dat tot wederopzeggens voor aanbieding ter vor
dering in de eerste plaats is (zijn) aangewezen 
het (de) hierondergenoemd(r) in z\jn (haar) 
bezit of onder zijn (haar) beheer zijnde motor-
voertuig( r n): _______ (a) ___ _ 
en grlast 
zorg te dragen, dat op den di.g welke bij open
bare kennisgeving daarvoor zal worden aan
gewezen allr voor aanbieding ter vordering in 
de eerste plaats aangewezen motorvoertuigen, 
welke alsdan in zijn (haar) bezit of onder ûjn 

(h ) b h .: . h voor-aar e eer zun zic te______ na-
middag bevinden te ________ (b) 

De motorvoertuigen moeten op den meer-
bedoeldPn dag t e _____ ( c) 
ter vordning worden aangeboden. 

Te ---- den ____ lL. 
De burgemeester • voornoemd, 

(a) Merk, soort, chassis- en motornummer van 
het (dP) motorvoertuig(en). 

(b) Nauwkeurige aanduiding van de plaats, 
waar de motorvoertuigen verzameld worden 
(verzamelplaats). 

(c) Aanduiding van de vorderingsplaats en. 
van het terrein, waar de vordering plaats heeft. 

1. De in de lastgeving genoemde eigenaar 
of behender is gehouden om : 

a. Wanneer hij het (dP) genoemde motor
voertuig/en) verkoopt, op eenige andere wijze 
het eigendomsrecht daarop verliest, dan wel 
wanneer het (de) voertuig(en) bij een ander 
overgaat (overgaan) in beheer; 

b. wanneer dit (deze) voertuig(en) voor 
langer duur dan ééne maand in het buitenland 
verblijft (verblijven) ; 

c. wanneer dit (deze) voertuig(en) voor het 
ondergaan van herstellingen langer dan ééne 
maand voor normaal gebruik ongeschikt is (zijn): 

d. wannPer dit (dP.ze) voertuig(en) zoodanig 
bedr1jfsonklaar mocht(en) geraken, dat het 
(deze) niet meer voor normaal gebruik geschikt 
is (zijn) te achten; 

1925. 

e. wanneer dit (deze) motorvoertuig(en) 
van vasten chauffeur verwisselt (verwisselen); 

daarvan - in de gevallen hiervoren onder a 
bedoeld, tevens met opgaaf van naam, woon
plaats en adres van den nieuwen eigenaar of 
beheerder - binnen een termijn van acht dagen 
nadat een der toestanden hierboven onder a 
tot en met e bedoeld, is ingetreden. schriftelijk 
kennis te geven aan den burgemeester van de 
gemeente, die de lastgeving heeft verstrekt. 

2. Bij de aanbieding ter vordering moeten 
de personen- en de vrachtautomobieTen voor
zien Z\jn van de bij elk voertuig behoorende 
uitrustings-, reserve- en verwisselstukken, ge
reedschappen, kappen en huiven, zoomede van 
eene hoeveelheid brandstof en olie, voldoende 
voor het _afleggen van een afstand van honderd 
kilometer, terwijl op ieder voertuig met lucht
banden aanwezig moet zijn minstens één 
reservevelg of -wiel met binnen- en buitenband; 
bij elke vrachtautomobiel met open carosserie 
moet geleverd worden een dekzeil van voldoende 
grootte om de geheele lading te kunnen be
dekken. 

De tractors en de motorrjjwielen moeten bij 
aanbieding ter vordering voorzien Z\jn van de 
bij elk voertuig behoorende uitrustings-, re
serve- en verwisselstukken en gereedschappen, 
zoomede van zooveel brandstof en olie als de op 
die voertuigen aanwezige tanks kunnen bevatten. 

De banden van alle ter vordering aan te 
bieden motorvoertuigen moeten zich in goed 
bruikbaren staat bevinden. 

Bij elk ter vordering aan te bieden motor
voertuig moet tevens aanwezig zijn een inven
taris in drievoud, die door den eigenaar of be
heerder, dan wel door diens vertegenwoordiger, 
vóór de verschijning voor den vorderings
comrnissaris, moet zijn ingevuld en onder
teekend. 

Formulieren van dezen invent.aris worden 
tegelijk met deze lastgevin~ uit-gereikt. 

3. Nopens motorvoertmgen, welke voor 
aanbieding ter vordering in de eerste plaats 
zijn aangewezen, doch om de een of andere 
reden onmogelijk ter vordering op het daarvoor 
vastgest.elde tijdstip kunnen verschijnen, moet 
door den betrokken eigenaar of beheerder 
binnen vier en twintig uren na her, ;;ijdstip van 
aanplakking der openbare kennisgeving eene 
door hem ondertèekende schriftelijke ver
klaring aan den burgemeester der gemeente, 
waar het mot.orvoertuJg is ingeschreven, 
worden overgelegd, met vermelding van de 
redenen, welke de verschijning onmogelijk 
maakten en van het tijdstip waarop die redenen 
niet meer zullen bestaan. 

Op dien eigenaar of beheerder rust evenwel de 
verplichting om dat voertuig op den derden dag 
na dien welke in de openbare kennisgeving is 
vermeld, ter vordering aan te bieden op de 
vorderingsplaats te Utrecht. Mocht ook dit 
niet mogelijk zijn, dan zal ook dienaangaande 
de eigenaar of beheerder binnen 'l!'Îer en twintig 
uren na het verstrijken van laatstgenoemden 
dag, eene door hem onderteekende schriftelijke 
verklaring moeten overleggen aan den burge
meester van de gemeente, waar het voertuig 
is ingeschreven, met vermelding van de redenen, 
welke de verschijning andermaal onmogelijk 
maakten en van het tijdstip, waarop die redenen 
niet meer zullen bestaan. 

41 
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Overigens moet, zoodra evengenoemde re
denen niet meer bestaan, daarvan door den 
eigenaar of beheerder, schrütelijk kennis worden 
gegeven aan den burgemeester van de gemeente, 
waar het motorvoertuig is ingeschreven. 

4. Gewone dienstplichtige chauffeurs (be
neden den rang van vaandrig) van auto
mobielen of tractors, die voor aanbieding ter 
vordering in de eerste plaats zijn aangewezen, 
brengen deze automobielen of tractors naar de 
vorderingsplaatsen en behoeven mitsdien niet 
de bestemming te volgen welke in hun zak
boekjes staat aangegeven. 

Aan buitengewone dienstplichtige en niet
dienstplichtige chauffeurs, die daarvoor in de 
termen vallen zal, op de vorderingsplaats, ge
le$enheid worden ge6oden om eene verbintenis 
bij den vrijwilligen landstorm aan te gaan. Zij 
blijven alsdan in beginsel op de motorvoer
tuigen, die zij ter vorderingsplaats brachten. 

Zij die reeds in vredestijd een verbintenis 
willen sluiten bij het Vrijwillig Landstorm
korps Motordienst, kunnen zich daartoe schrif
telijk of persoonlijk wenden tot den comman
dant van dit korps te 's-Gravenhage. 

Het verdient aanbeveling motorkleeding 
mede te brengen, aangezien deze niet onmiddel
lijk van Rijkswege kan worden verstrekt. 
Medegebrachte eigen motorkleeding wordt 
door het Rijk tegen de getaxeerde waarde over
genomen. 

BIJLAGE L. 
Artikel 32 der Inkwartieringswet. 

Artikel 51 M van het Inkwartieringsbesluit. 

KENNISGEVING. 
De burgemeester van 

geeft aan: 
wonende te 
kennis, dat het (de) hieronder genoemd(e) in 
zijn (haar) bezit of onder zijn (haar) beheer 
zijnde motorvoertuig(en): 
------- (a) 
niet meer voor vordering in de eerste plaats 
is (zijn) aangewezen en dat hij (zij) mhsdien 
is ontheven van de hem (haar) bij de vroeger 
verstrekte lastgeving ten aanzien van dit (deze) 
voertuig(en) opgelegde verplichtingen. 

Te ·····---- den _____ 19 __ 
De burgemeester voornoemd, 

(a) Merk, soort, chassis- en motornummer 
van het (de) motorvoertuig(en). 

BIJLAGE M. 
Artikel 32 der Inkwartieringswet. 

Artikel 59 M van het Inkwartieringsbesluit.· 

BONN°. 
Vordering van motorvoertuigen ingevolge artikel 32 

der I nkwartieringBwet. 
Vorderingsplaats: 
Eigenaar: ______________ _ 
Gemeente: 
Soort motorvoertuig : 
Merk van het motorvoertuig : ______ _ 
Motornummer : 

Chassisnummer : 
Soort der carosserie: _________ _ 
Nummer van het nummerbewijs: 
Militair nummer: -··-··-········ 
Uitrusting (zie afzonderlijke inventaris). 
Toekomend bedrag : _____ Gulden. 

(in letters en in cijfers) 
Te ···-· - --- den ____ 19 __ 

De Vorderingscommissaris, 

BIJLAGEN. 

Artikel 32 der Inkwartieringswet. 

Artikel 62 M van het Inkwartieringsbesluit. 

VERZAMELSTAAT van bons afgegeven bij 
de overname van ______ (a) ____ _ 
motorvoertuigen der gemeente ____ (b) 
____ op den ____ (c) ______ _ 
en inwisselbaar gesteld bij ---- ( tl) -- -

Plaats waar! Naam van den Te betalen 
de motor- ,Nummer eigenaar of bedrag, 
voertuigen/van den beheerder, vermeld op 

zijn bon. vermeld op den bon. 
gevorderd. den bon. Gld. 

Totaal . 1 f 

De burgemeester der gemeente voornoemd, 

(a) Aantal der gevorderde motorvoertuigen. 
(b) Benaming der betrokken gemeente. 
(c) Datum waarop de vordering heeft plaats 

gehad. . 
(d) Betaalmeesterskantoor waar de bons 

inwisselbaar zijn gesteld. 

Onze Ministers van Oorlog, van Binnen
landsche Zaken en Landbouw, van Waterstaat, 
van Financiën, van Marine, van Koloniën en 
van Buitenlandsche Zaken, zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit Besluit, hetwelk in het Staat.sblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrüt zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 4den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
De 1Winister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

CH. RUYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Marine, E. P. WESTERVELD. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 10 Aug. 1925.) 
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4 J1tli 1925. Ko:NINKLIJK BESLUIT. 
Ook al hebben B. en W. nagelaten van 

een besluit tot oplegging van nadere 
voorwaarden overeenkomstig art. 8 1 ° 
lid door aankondiging aan het publiek 
kennis te geven, is toch d,e concessionnaris 
in zijn beroep ontvankelijk. 

Een bepaling, die het in gebruik nemen 
der inrichting niet afhankelijk maakt van 
de al of niet opvolging van de door B. 
en W. gestelde nieuwe voorwaarden, maar 
van de vraag of de inrichting in verband 
met haar doel, naar het oordeel van een 
derde, a.l of niet voor goedkeuring vatbaar 
is, is in strijd met de wet. 

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

G. van Muiswinkel te Harmelen te2en het 
besluit van Burgemeester en Wethouders dier 
gemeente van 9 October 1924, waarbij eene 
nieuwe voorwaarde is verbonden aan de hem 
b~i hun besluit van 29 Augustus 1923 verleende 
vergun_ning tot oprichting van eene graan
maleru; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 Juni 1925, n°. 441; 

Op de voordracht van Onzen Mini~ter van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 Juni 
1925, Afd. Arbeid, no. 453 H ; 

0. dat bij besluit van 29 Augustus 1923 
aan G. van Muiswinkel en zijne rechtverkrij
genden voorwaardelijk vergunning is verleend 
tot oprichting van eene graanmalerij ; 

dat Burgemeester en Wethouders bij besluit 
van 28 Februari 1924 aan die vergunning drie 
nieuwe voorwaarden hebben verbonden ; 

dat Burgemeester en Wethouders vervolgens 
bij besluit van 9 October 1924 uit overweging 
dat door de weduwe A. Metzger en anderen 
opnieuw bezwaren zijn ingebracht wegens 
ondervonden hinder va-n de graaumalerij van 
G. van Muiswinkel, met intrekking der bij 
besluit van 28 Februari 1924 sub ] 0 • gestelde 
nieuwe voorwaarde aan de vergunning alsnog de 
volgende nieuwe voorwaarde hebben verbonden: 

"In den uitlaat van den motor moet een 
gemetselde of betonnen geluiddemper worden 
aangebracht, inwendig roetende 2.5 x 0.60 
X 0.60 M., overeenkomstig hierbij gevoegde 
teekening en ingericht als volgt : Op den bodem 
moet een laag grof grind worden gestort ; 
de gassen moeten, even boven deze grindlaag 
horizontaal intreden en aan de bovenzijde 
uittreden op ongeveer ½ M. van het tegenover
~estelde einde ; in de bovenzijde van den ge
JUiddemper moet een ijzeren deksel worden 
aangebracht, groot 0.40 x 0.40 M. dat door 
middel van 4 bouten met spiraalveeren in de 
hoeken wordt gedrukt; de uitlaatleiding die 
op de kist geplaatst wordt moet een inwendige 
wijdte hebben van 15 c.M. en volkomen recht 
zijn; ook in het gedeelte der uitlaatleiding 
tusschen den bestaanden knalpot en den 
nieuwen geluiddemper moeten bochten zooveel 
mogelijk vermeden worden. Vlak vóór de 
uitlaatpijp moet in den geluiddemper een 
zoogenaamde cokesscrubber worden aange
bracht, door tusschen twee vertikale geperfo
reerde schotten, 8taande op ½ M. onderlingen 
afstand, een niet te ~rove gascokesvulling aan 
te brengen; boven ctezen ~crubber komt een 

deksel, terwijl de watertoevoerpijp onder dit 
deksel zijdelings intreedt, voorzien van eenige 
dwarspijpen met gaatjes; door middel van deze 
inrich•ing wordt het gas voortdurend gewas
schen. Indien zulks niet voldoende kan 
geschieden met behulp van het koelwater van 
den motor dan moet hiervoor een afzonderlijk 
pompje worden aangebracht. Het roet- en 
teerhoudende water wordt onder uit de kist 
afgevoerd" ; 

dat tevens bij voormeld besluit van 9 October 
1924 het volgende is bepaald; 

"Aan de gesrelde voorwaarden wordt geacht 
niet te zijn volde.an, zoolang de voorgeschreven 
inrichting niet is goedgekeurd door den ge
meente-opzichter, met wien tevoren overleg 
moet worden gepleegd omtrent de plaats waar 
en de wijze wa-arop de kist zal worden aange-
bracht"; • 

dat de appellant in beroep aanvoert dat 
voldoening aan de opgelegde voorwaarde 
onuitvoerbaar is; 

0. dat uit de overgelegde stukken moet 
worden afgeleid, dat Burgemeester en Wet
houders van Harmelen nagelaten hebben 
van het bestreden besluit overeenkomstig 
art. 8 l e lid, in verband met art. 15 en 17 der 
Hinderwet door aankondiging aan het publiek 
kennis te geven ; 

dat krachtens art. 15, l e lid, in verband 
met art. 17, laatste lid, beroep openstaat binnen 
14 dagen na de afkondiging der beslissing, 
bedoeld in art. 17 der wet en de appellant 
derhalve in zijn beroep ontvankel ijk is ; 

dat immers de bedoelde termijn geenszins 
uitsluit de bevoegdheid om vóór dien termijn 
in beroep te komen ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat uit een 
nader ingest-eld deskuncüg onderzoek is gebleken 
dat ter voorkoming van hinder van ernstigen 
aard door het geraas van de afgewerkte gassen 
en het neervallen van roet de door het gemeente
bestuur noodig geoordeelde aan de V<'rgunning 
verbonden nieuwe voorwaarde niet kan worden 
gemist; 

dat de bovenvermelde slotbepaling van het 
bestreden besluit in strijd is met. de wet, aange
zi_en zij het i_n gebruik nemen der inrichtmg 
met afhankehJk maakt van de a l of niet opvol
ging van de door B. en W. gestelde nieuwe 
voorwaarden maar van de vraag of de inrichting 
in verband met haar doel, na.ar het oordeel 
van een derde, a l of niet voor goedkeuring 
vatbaar is; 

Gezien de Hinderwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, te bepalen dat de slotzinsnede 
luidende : ,,aan de gesteld e voorwaarden wordt 
gea-cbt niet te zijn voldaan, zoola-ng de voorge
schreven inrichting niet is goedgekeurd door 
den gemeente-opzichter, met wien tevoren 
overleg moet worden gepleegd, omtrent de 
plaats waar en de wijze waarop de kist zal 
worden aangebracht", komt t,e vervallen. 

Met bepaling voorts dat de inrichtina moet 
zijn volt.ooid en in werking gebracht binnen 
3 maanden na de dagteekening van dit besluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-
heid is belast enz. (A. B.) 

41* 
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6 Juli 1925. RONSCHRIJVEN van den Minister 
van Waterstaat aan de Commissarissen 
der Koningin in de verschillende pro
vinciën, betreffende: vergunning voor het 
jagen van schepen met motorrijtuigen. 

In den laatsten tijd zijn herhaaldelijk aan
vragen ingekomen voor vergunning tot het 
jagen van vaartuigen met een moto~·tractor 
in plaats van met paarden. Aangezien het 
mij gewenscht voorkomt, dat ten opzichte 
van de behandeling van deze aanvragen in 
de verschillende provinciën eenheid worde 
betracht, meen ik goed te doen U met mijne 
opvatting in deze in kennis te stellen. 

Het gebruik va.n motorrijtuigen voor het 
jagen van schepen over __ kan_aalg_ronden, welke 
geen openbare wegen ZIJD, 1_s b1J art . . 89 van 
het Algemeen __ reglement van politie voor 
riviefen en RIJkskanalen afhankeluk gesteld 
van eene vergunning van den Co.r:nmissaris 
der Koningin; ik acht het wenscheliJk zooda
nige vergunning te verleenen tot wederopzeg
ging en ~ehalve onder de voorw~arden, we]½e 
in elk buzonder geval noodig z1Jn, onder die 
als hieronder zijn opgenomen. 

Art. 1. H et motorrijtuig mag geen grootere 
breedte hebben dan 1. 75 M. en moet van massief 
gladde wielbanden zijn voorzien. 

2. Tusschen een half uur na zonsondergang 
en een half uur vóór zonsopkomst moet het 
motorrijtuig voorzien zijn van ten minste één 
lantaarn, die enkel voorwaarts een helder 
wit licht uitstraalt. 

3. De bestuurder van het motorrijtuig 
moet zoolang hij de jagerij uitoefent zich stipt 
gedragen naar de bepalingen van het Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen. 

4. Alle werken of eigendommen van het 
Rijk, welke door het motorrijtuig en in het 
algemeen door het gebruik maken yan deze 
vergunning mochten worden beschadigd, moe
t en door en op kosten van den houder der 
vergunning op de eerste aanschrijving en ten 
genoegen van den b?vengenoemden Hoofd
increnieur-Directeur bmnen de daarbIJ te 
bepalen termijnen worden hersteld, bij gebreke 
waarvan deze de bevoegdheid heeft het noodige 
te doen verrichten op kosten van den . houder 
der vergunning of van zijne rechtverkrijgenden. 

De houder der vergunning vrijwaart of zijne 
rechtverkrijgenden vrijwaren het Rijk voor 
alle aanspraken van of moeilijkheden met 
derden en voor alle schade, welke het gevolg 
kunnen z\jn van deze vergunning. 

Het Rijk is niet aansprakelijk voor schade, 
aan de krachtens deze vergunning aanwezige 
objecten toegebracht door het uitvoeren van 
Rijkswerken of door welke oorzaak ook. 

Voor zooveel nog noodig teeken ik aan, 
dat de Motor- en Rijwielwet betreklcing heeft 
op het verkeer op de wegen, d.z. volgens Artikel 
1, punt 2. dier wet, de voor het openbaar 
verkeer openstaande rijwegen. (B. S.) 

7 Juli 1925. BESLUIT, houdende de bevoegd
heid van den Minister van Oorlog om can 
militairen )ardsgrond het karakter als 
zoodanig te ontnemen. S. 320. 

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

Oorlog van 5 Juni 1925, Geheim Litt. G 47; 
Gelet op de artikelen 579, 580 en 581 van 

het Burgeclijk Wetboek; op artikel 3 van de 
Wet van den 2lsten December 1853 (Staatsblad 
n°. 128) en op de Wet van 16 November 1814 
(Sta"tsblad n°. 106) ; . 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 23sten Juni 1925, n°. 11); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Mini ter van 30 Juni 1925, Geheim, 
Litt. K 54; 

Hebben goedgevonden en ve;·staan 
te bepalen: 
Onze Minister van Oorlo~ is bevoegd om 

in de gevallen, waarin naar zijn oordeel l:.et be
lang van 's Lands verdeaiging niet met>r vor
dert, dat een bepaald tercein15edeelte - hoe
zeer deel uitmakend van een comp1ex mi1itaire 
landsgronden in den zin van de artikPlen 579, . 
580 en 581 van het Burgerlijk Wetboek .. -
als militairen landsgrond gehandhaafd bhJft, 
te bepalen, dat dit terreingedeelte ophoudt 
militaire landsgrond te zijn. 

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

's-Gravenhage, den 7den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, VAN DIJK. 
(Uitgeg. 22 Juli 1925.) 

7 Juli 1925. BESLUIT tot wijziging van den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld 
in artikel 68, tweede lid, der Grondwet. 
s. 321. 

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

Justitie van den 8 Mei 1925, 2de Afdeeling B, 
no. 821 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 26 
Mei 1925, n°. 26) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden ·Minister van den 2 Juli 1925, 
2do Afdeeling A, n°. 909 ; 

H ebben goedgevonden en versta.an: 
In den algemeenen maatregel van bestuur 

van 13 December 1887 (Staatsblad n°. 215) tot 
uitvoering van artikel 68, tweede lid, der 
Grondwet, en tot vaststelling van eenige rege
len, welke bij de behandeling van verzoeken 
om gratie en van de ja.arlijksche voordrachten 
tot het verleenen van afslag en ontslag aan 
gevangenen behooren te worden in acht geno
men, gelijk deze is gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 21 Maart 1919 (Staatsblad n°. 127), 
worden de navolgende wijzigingen aangebrach t : 

Art. 1. In artikel 1 vervallen de woorden: 
,, , behalve wanneer op het tijdstip der indie
ning van het verzoek reeds meer dan drie jaren 
zijn verloopen sedert den dag, waarop de straf 
werd opgelegd, in welk geval omtrent de hier 
bedoelde verzoeken het advies van de kamer 
voor strafzaken van den Hoogen Raad wordt 
ingewonnen". 

2. In het tweede lid van artikel 3 worden 
de woorden: ,,het advies ingewonnen van hot 
Hoog Militair Gerechts~of" vervangen door : 
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"het advies ingewonnen van den gewonen 
militairen rechter in het Rijk in Europa, die 
de straf heeft opgelegd, bij gebreke van dien 
van het Hoog Militair Gerechtshof". 

3. Artikel 7 vervalt. 
4. In artikel 13 vervallen de woorden : 

"anderen" en "of dat van den rechter, die de 
straf heeft opgelegd". 

5. Het tweede lid van artikel 15 vervalt. 
6. Het tweede lid van artikel 16 vervalt. 

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

's-Gravenhage, den 7den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Ministe1· van J ustitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 21 Juli 1925.) 

7 Juli 1925. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 3den 
Januari 1914 (Staatsblad n° 2), houdende 
regeling der toelagen aan de advocaten
raadslieden van beklaagden, die naar den 
Zeekrijgsraad in Europa zijn verwezen, 
zooals dat besluit is gewijzigd bij Ons 
besluit van 29 Maart 1919 (Staatsblad 
n° 139). S. 322. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien Ons besluit van den 3den Januari] 914 

(Staatsblad n°. 2), houdende regeling der toe
lagen aan de advocaten-raadslieden van be
~_aagden, die naar den Zeekrijgsraad in Europa 
zyn verwezen, zooals dat besluit is gewijzigd bij 
Ons besluit van 29 i\faart 1919 (Staatsblad n°. 
139); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie va,n den 2den Juli 1925, 2° Afdeeling A, 
n°. 907 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 1 van Ons voornoemd besluit wordt 

gelezen als volgt : 
"Aan de advocaten, die door den president 

van den zeekrijgsraad binnen het Rijk in 
Europa op of na 20 December 1913 als raads
lieden zijn toegevoegd aan beklaagden, die 
naar dien krijgsraad zijn verwezen, wordt ter 
zake van hunne verrichtingen als zoodanig 
eene toelage toegekend van f 25. 

Bovendien wordt door de advocaten in het 
arrondissement Alkmaar, die buiten Helder zijn 
gevestigd, genoten: 

1 °. ter zake van reis- én verblijfkosten, 
voor eiken dag, waarop zij zich naar Helder 
hebben begeven, eene toelage ten bedrage 
van f 7; 

2°. wegens tijdverlies, voor eiken dag, 
waarop zij zich naar H elder hebben begeven -
den eersten of eenigen da~ van de behandeling 
der zaak ter terechtzittmg of dien samen
vallende met zoodanigen dag uitgezonderd -
eene toelage ten bedrage van f 15. 

Nochtans mag het gezamenlijk bedrag der 
toelagen voor verrichtingen m eene en dezelfde 
zaak de som van f 60 niet overschrijden. " 

Onze Minister van Justitie i s belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 7den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De }!finis!er van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg . 21 Juli 1925.) 

7 Ji,li 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Waar blijkens haar inhoud de instructie 

voor de gemeentevroedvrouw mede steunt 
op art. 34 der wet, kan de omstandigheid, 
dat zij ook bepalingen bevat, die niet de 
armenverzorging raken, den Inspecteur 
der Volksgezondheid zijn aan art. 35 
ontleend recht van beroep niet ontnemen. 

De vroedvrouw behoort vrij te blijven 
in het bepalen van honorarium voor 
diensten bruten de armenpraktijk bewezen, 
zoowel als in de beoordeeling of zij hare 
hulp aa,n hen, die buiten de armenver
zorging vallen, in elk geval afzonderlijk 
al dan niet zal verleenen. 

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

den Geneeskundig-Inspecteur van de Volks
gezondheid t e 's -Gravenhage tegen het besluit 
van Gedep. Staten van Zuid-Holland van 
2 Februari 1925. n°. 140, voor zoover daarbij 
de Inspecteur niet-ontvankelijk is verklaard 
in de bezwaren door hem ingebracht tegen de 
instructie voor de gemeente-vroedvrouw te 
Alblasserdam; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschi!Jen van bestum·, gehoord, advies van 
27 Mei 1925 n°. 412 ; 

Op de voordi-acht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
1 Juli 1925, n°. 828 afd. Armwezen; 

0 . dat de Raad van Alblasserdam in zijne 
vergadering van 18 November 1924 eene 
instructie voor de gemeentevroedvrouw te 
Alblasserdam heeft vastgesteld, waarvan de 
artt. 6 en 8 luiden als vol~t : 

Art. 6. Van vrouwen mt den arbeidenden 
stand, welke niet direct geacht worden tot de 
onvermogenden te behooren, zal zij niet meer 
dan tien gulden voor eene verlossing mogen 
vorderen. 

Ingeval van verschil over de al of niet 
onvermogendheid, zal zij zich aan de uitspraak 
van het Burgerlijk Armbe tuur moet;,n onder
werpen. 

Hangende deze uitspraak zal zij intusschen 
de verloskundige hulp verleenen . 

Art. 8. De vroedvrouw, in eene verlossing 
geroepen wordende, is verplicht daaraan 
onmiddellijk gevolg t e geven. Zij zal op ver
beurte van drie maanden tractement, de 
gevraagde hulp niet mogen weigeren, omdat 
men haar niet vooruit betaalt ; 

da t, nadat de Geneeskundig-Inspecteur der 
Volksgezondheid te 's-Gravenhage onder an
deren tegen deze beide artikelen bij Gedep. 
Staten van Zuid-Holland bezwaren had inge
bracht, op grond dat arl. 6 m strijd zou zijn 
met Ons besluit van 14 Maart 1913, waarin 
bepaald is, dat de vroedvrouw wat betreft 
de bepaling van haar honorarium b~j verlos
kundige hulp aan anderen dan dezulke, die 
tot de armen behooren, daarin vrij dient 
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te blijven, terwijl in art,, 8 eischen zijn gesteld, 
die in eene instructie, de geneeskunruge armen
verzorging betreffend, niet thuis behooren, 
Gedeputeerde Staten voor wat deze bezwaren 
betreft den Inspecteur bij bes luit van 2 Februari 
1925 niet-ontvankelijk hebben verklaard, daar
bij overwegende dat, al heeft uiteraard art. 34 
der Armenwet eene r egeling van de verlos
kunruge armenpraktijk in eene gemeente op 
het oog, zulks niet belet dat de gemeenteraad 
krachl;ens art. 135 der Gemeentewet bevoegd 
is tot het in het leven roepen van de betrekking 
van gemeente-vroedvrouw in meer ruimen 
zin, met de bedoeling, dat voor ieder ingezetene 
in de gemeente de gelegenheid open staat 
-om bij het inroepen van verloskundige hulp 
_gebruik te maken van de wensten van een 
vroedvrouw ; dat aan zulk eene betrekking 
.ambtsinstructies en voorwaarden verbonden 
kunnen worden , welke alzoo kunnen inhouden 
bepalingen die niet of niet speciaal de armen 
praktijk betreffen en in zooverre buiten de 
toepassing van de Armenwet vallen ; dat de 
in de aangevallen instructie geregelde betrek
king blijkens de considerans, den titel en den 
inhoud dier plaatselijke verordening inderdaad 
niet is eene instructie voor de vroedvrouw, 
belast met de gemeentelijke armenpraktijk 
zonder meer. maar een inst,ructie voor de 
gemeentevroedvrouw te Alblasserdam in den 
bovenbedoelden ruimen zin ; dat de bezwaren 
van den Inspecteur klaarblijkelijk gericht zijn 
tegen bepalingen der verordening, welke niet 
de armenpralrtijk betreffen; dat derhalve die 
bezwaren niet aangemerkt kunnen worden 
als te zijn gegrond op art. 35 der Armenwet 
en dat hun Collep:e niet bevoegd is daarover 
ingevolge dat wetsartikel eene beslissing t e 
nemen; 

dat de Geneeskunrug-Inspecteur van de 
Volksgezondheid te 's-Gravenha~e bij Ons 
in beroep is gekomen, zich daarbij beroepende 
op den inhoud van Ons besluit van 14 Maart 
1913, met welk besluit blijkbaar wordt bedoeld 
op Ons besluit van dien dag n°. 22 ; 

0. dat de Inspecteur van het Staatstoezicht 
op de Volksgezondheid krachtens art. 35 der 
Armenwet onder anderen bezwaren kan in
brengen tegen de in art. 34 dier wet genoemde 
instructie voor den geneeslnmruge of vroed
vrouw, belast met de armenpraktijk in eene 
gemeente, daaronder begrepen de regeling 
van de bezoldiging en van de schorsing en het 
ontslag; 

dat "blijkens haar inhoud de instructie voor 
de gemeentevroedvronw te Alblasserdam mede 
steunt op art. 34 der Armenwet en de omstandig
heid dat de instructie ook bepalingen bevat, 
welke niet de armenverzorging raken, den 
Inspecteur zijn aan art. 35 der Armenwet 
ontleend recht van beroep niet kan ontnemen ; 

dat Gedeputeerde Staten ·- derhalve t en 
onrechte den Inspecteur niet-ontvankelijk 
hebben verklaard in zijne bezwaren tegen de 
artt. 6 en 8 der instructie voor de gemeente
vroedvrouw te Amblasserdam, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 18 November 1924, welke 
artikelen niet, althans niet gehef'l, de armen
praktijk betreffen ; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat de vroed
vrouw vrij behoort te blijven in het bepalen van 
honorarium voor diensten buil;en de armen-

praktijk bewezen en het niet aangaat haar 
met betrekking daartoe in hare instructie een 
band aan t e leggen ; 

dat om dezelfde reden de verplichting, in 
art. 8 aan de vroedvrouw opgelegd, om hare 
algemeenheid niet in de instructie kan worden 
geduld, daar die verplichting ook zou gelden 
met betrekking tot hen, die niet direct geacht 
worden tot de onvermogenden t e behooren, 
en de vroedvrouw ook hier vrij behoort t e 
blijven in de beoordeeling, of zij hare hulp 
aan hen, die buiten de armenverzorging vallen; 
in elk geval afzonderlijk al dan niet zal ver
leenen; 

Gezien de Armenwet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het besluit van Gedep. 
Staten van Zuid-Holland van 2 Februari 1925, 
n°. 140, voor zoover daarbij de Geneeskundig-

, Inspecteur van de Volksgezondheid te 's-Gra
venhage niet-ontvankelijk is verklaard in zijne 
bezwaren, ingebracht tegen de artt. 6 en 8 van 
de instructie voor de gemeente-vroedvrouw te 
Alblasserdam, vastgesteld door den Raad dier · 
gemeente, bij besluit van 18 November 1924, 
deze bezwaren alsnog gegrond te verklaren. 

Onze l'l1inister van Binuenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast enz. (A . B.) 

7 Juli 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een school voor uitgebreid lager onder

wijs in den zin van a rt . 3 l • lid sub c der 
L . 0. -wet 1920 en een school voor meer 
uitgebreid lager ondenvjjs in den zin van 
de wet van 1878 kunnen voor de toepassing 
van art. 101 2° lid niet als overeenkomstige 
scholen worden aangemerkt. 

De wedden van vakonderwijzers kunnen 
niet worden gerangschikt onder uitgaven 
ter verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs, als onder letter o van 
art. 55 bedoeld. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikken'1e op het beroep, ingesteld door 

den Raad van Doetinchem t egen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Gelderland van 
17 Februari 1925, n°. 156, waarbij naar aan
leiding van de beroepen, ingesteld tegen 
zijne besluiten van 29 December 1923 en 22 
Februari 1924, de bedragen zijn vastgesteld, 
waarop de besturen van de te Doetinchem 
gevestigde bijzondere lagere scholen ingevolge 
art. 101 der Lager-Onderwijswet 1!)20 over het 
jaa r 1922 aanspraak hebben; 

Den Raad van State, Afdeeling v:>or de 
geschillen van be tuur, gehoord, advies van 
16 Juni 1925, n°. 434 : • 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Juli 1925, n°. 11666 afd. L. 0. F. ; 

O. dat de Raad der gemeente Doetinèhem 
bij besluiten van 29 December 1923 en 22 
Februar. 1924 de bedragen van het voorschot 
en van de verschulrugde vergoeding over 1922 
als bedoeld in• a rt. 103 der Lager-Onderwijswet 
1920 heeft vastgesteld ; 

dat, nadat eenige schoolbesturen van deze 
raadsbesluiten bij Gedep. Staten in beroep 
waren gekomen, laatstgemeld college, bij 
besluit van 17 Februari 1925, n°. 156, de 
vergoeding voor de Sl'hool met den Bijbel heeft 
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vastgesteld op f 5883.M ; voor de school der 
Hervormde Zendingsgemeente op f 3008.16; 
voor de Roomsch-Katholi eke meer uitgebreid 
lager onderwijsschool op f 647.59 l'll voor de 
drie Roomsch-Katholieke scholen voor gewoon 
Jager-onderwijs op f 1336.88, f 1120.62 en 
f 3lf\fi.26 ; 

dat Gedep. Staten daarbij hebben overwogen 
dat het gemeentebestuur van Doetinchem voor 
de toepassing van art. 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920 gemeend heeft een tweetal bijzondere 
scholen t e moeten onderscheirlen in 2 afzonder
lijke deelen: a. een "onderbouw", overeen
komende met eenc school voor gewoon lager
onderwijs, b. een "bovenbouw'', overeenko
mende met eene school voor uitgebreid lager
onderwijs ; dat waar de gemeente Doetinchem 
in 1922 geene openbare fagere school in stand 
hield, waaraan uitsluitend uitgebreid Jager 
onderwijs werd gegeven, het gemeentebestuur 
t en einde tot vaststelling van het bedrag der 
vergoeding voor den "bovenbouw" te kunnen 
geraken, gemeend heeft , met toepassing van 
art. 20, 2e lid van Ons besluit van 31 December 
1920, S. 952, een onderzoek te moeten instellen 
naar den gemiddelden kostprijs per leerling 
van het uitgebreid lager onderwijs in een 3-tal 
gelijksoortige gemeenten; dat. onder "overeen 
komstige openbare scholen", in art. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920 genoemd, moeten 
worden verstaan scholen van dezelfde soort, 
in de gemeente bestaande ; dat de scholen voor 
lager-onderwijs naar de soort kunnen worden 
onderscheiden in scholen voor gewoon lager 
en voor uitgebreid lager onderwijs ; dat met 
scholen voor uitgebreid Jager onderwijs, zooals 
art. 3 der Lager -Onderwijswet 1920 die kent, 
volgens art. 193, 2e lid dier wet moeten gelijk
gesteld worden de meer uitgebreid lager 
onderwijsscholen volgens de Lager-Onderwijs
wet van 1878 ; dat die meer uitgebreid Jage1· 
onderwijsscholen, welke gebaseerd zijn op 
een r egelmatig voortschrijdend leerplan, ook 
niet - zooals het gemeentebestuur van Doe
t inchem dat wil - gesplitst kunnen worden 
in 2 afzonderl~jke deelen : voor gewoon Jager 
en voor uitgebreid lager onderwijs ; dat de 
omstandigheid, dat de "onderbouw" der oude 
meer IDtgebreid Jager onderwijsschool een 
of meer klassen mist, die school niet van soort 
doet veranderen ; dat waar de gemeente 
Doetinchem zelve een school voor uitgebreid 
lager onderwijs in stand hield, de kosten dezer 
school als maatstaf voor de berekening der 
onderwerpelijke ver~oeding hadden moeten 
worden genomen ; ctat door het Roomsch
Katholieke K erk- en Schoolbestuur nog be
zwaren zijn ingediend t egen het bedrag der 
vergoeding, vastgesteld ten aanzien van zijn 
school voor gewoon lager-onderwijs ; dat die 
bezwaren zijn gegrond op de omstandigheid, 
dat door het gemeentebestuur bij de kostenbe
rekening, overeenkomstig het bepaalde in het 
,-jjfde lid van art. 101 der wet niet zijn mede
gerekend; 

a. de administratiekosten ; b. het geheele of 
gedeeltelijke salaris van den ambtenaar, die 
met de admimstraoie bel'l~t is ; c. het salaris 
der vakonderwijzers ; dat, waar het bedrag der 
sub a en b bedoelde kosten niet uit de rekening 
der gemeente Doetinchem over 1922 kunnen 
worden afgeleirl, t erecht die kosten niet zijn 

in rekening gebracht ; dat de kosten van 
vakonderwijzers geacht kunnen worden te 
strekken tot verzekering van den goeden gang 
van het onderwijs, deze uitgaven derhalve 
gerangschikt, bebooren t e worden onder die, 
bedoeld onder o van art. 55 der wet en bij de 
hepaling der gemeentelijke vergoeding over 
1922 in aanmerking hadden dienen te worden 
genomen; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert 
dat de kosten der vakonderwijzers niet gerang
schikt kunnen worden onder die, bPdoeld onder 
o van art. 55 der wet, daar de wetgever het 
noodig heeft geoordeeld aan art. 101, zooals 
da t m 1922 gold, een ni euw (newmde) lid toe 
t e voegen; dat de meer uitgebreid lager onder
wijsschool, die deze gemeente m 1922 in stand 
hield gedurende dat jaar slechts twee lagere 
klassen telde ; dat de meer uitgebrnd lager 
onderwijsschóol staande onder het bestuur 
van de Vereeniging tot stichting en instand
houding van ~cholen met den Bijbel in Stad
en Ambt-Doetmchem, tot September 1922 
een volledige meer uitgebreid hger onderwijs
school was (6 lagere klassen en 3 kopklassen), 
t erwijl die school met ingang van September 
van dat jaar is omgezet in een school voor 
gewoon lager onderwijs ; dat de meer uitge
breid lager onderwijsschool der Nederduitsch 
Hervormde Zendingsgemeente in 1922 5 lagere 
klassen t elde, terwijl <l e uitgebreid lager onder
~ ij sschool <lie het R oomsch KatholiEke K erk
bestuur in dat jaar in stand hield uitsluitend 
bestond uit 3 kopklassen ; ,fat naar 's Raads 
oordeel genoemde scholen moeilijk met de 
openbare meer uitgebreid lager onderwijsschool 
gelijk gest eld kunnen worden, <laar de exploi 
tatiekosten van een meer uitgebreid Jager 
onderwijsschool met b. v. 6 lagere klassen 
aanmerkelijk lager zullen althans kunnen zijn, 
<lan van een meer uitgebreid lager onderwijs
school met 2 lagere klassen ; 

0. dat de bezwaren van den appelleerenden 
gemeenteraad in de eerste plaats hiertegen zijn 
gericht, da t Gedep. Staten bij hun bestre<len 
besluit over het t.jjdvak 1 Januari tot en met 
31 Au~uetus 1922 de school van de Vereeniging 
tot stichting en instandhouding van scholen 
met den Bijbel in Stad- en Ambt-Doetinchem 
en de openbare school voor meer uitgebreid 
lager onderwijs te Doetinchem en over het 
geheele jaar 1922 de school van de Neder
duitsch-Hervormde Zendingsgemeente, die van 
het Roomsch-Katholieke Knkbestuur en de 
openbare school voor meer uitgebreid la~er 
onderwijs te Doetinchem als overeenkomstige 
scholen hebbi>n aangemerkt; 

0. dienaangaande, dat de aan besturen der 
bijzondne scholen verschuldigde vergoeding, 
bedoeld bij art. 101. 2° lid der Lager-Onderwijs
wet J 920, berekend wordt naar het gemiddelde 
bedrag per leerling van de kosten over hetzelfde 
dienstjaar van overeenkomstige openbare scho
len in de gemeente ; 

dat onder overeenkomstige openbare scholen 
worden verstaan de openbare scholen waar 
hetzelfde soort onderwijs wordt gegeven ; 

dat gedurende het tijdvak 1 Januari tot 
en met 31 Augustus 1922 de school der Vereeni
ging tot Btichtmg en ins tandhouding van scholen 
met den Bijbel in Stad- en Ambt-Doetinchem 
en gedurende het geheele jaar 1922 de school 
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de N<iderduitsch Hervormde Zendingsge
meente en de openbare school voor meer uitge
breid lager onderwijsscholen voor meer uitge
breid Jager onderwijs waren in den zin van 
art. 2bó.s der Wet van 1878 ; 

dat uit het bovenstaande voortvloeit, dat 
over het tijdvak 1 Januari tot en met 31 
Augustus 1922 de school van de Vereemging 
tot stichting en instandhouding van scholen 
met den B(jbel in Stad- en Ambt-Doetinchem 
en de openbare school voor meer uitgebreid 
lager onderwijs in Dcetinchem en over het 
geheele jaar 1922 de school der Nederduitsch 
Hervormde Zendin$sgemeente en de openbare 
school voor meer mtgebreid lager onderwijs te 
Doetinchem scholen waren, waar hetzelfde 
soort onderwijs werd gegeven en derhalve 
overeenkomstige scholen ; . 

dat hiertegen niet afdoet, dat de openbare 
school voor meer uitgebreid lager onderwijs 
·slechts tweP lag~re klassen telde ; 

dat derhalve Gedeputeerde Staten bij hun 
bestreden besluit terecht over het tijdvak 
1 Januari tot en met 31 Augustus 1922 de 
school van de Vereeniging tot stichting en 
instandhouding van scholen met den Bijbel 
in Stad- en Ambt-Doetinchem en de openbare 
lagere school in de gemeente Doetinchem en 
over het, geheele jaar 1922 de sch ool der Neder
duitsch-Hervormde Zendingsgemeente en de 
openbare school als overeenkomstige scholen 
hebben aangemerkc, 

dat mitsdien de bovenbedoelde bezwaren 
van den gemeenteraad in zooverre ongegrond 
zijn, 

dat daarentegen de school van het Roomsch
Katholiek K erkbestuur gedurende net jaar 
1922 was eene school voor uitgebreid lager 
onderwijs in den zin van art. 3, 1 • lid onder c 
der Lager-Onderwijswet 1920 ; 

dat de openbare school in het jaar 1922 
was eene school voor meer uitgebreid lager 
onderwijs in den zin van de wet van 1878 ; 

dat derhalve deze laatste school voor de 
toepassing van art. 101, 2• lid, der Lager
Onderw\is,vet 1920, niet als eene met de school 
van het Roomsch-Katholi eke K erkbestuur 
overe nkomstige openbare lagere school kan 
word " aangemerkt ; 

0. dat de bezwaren van den appelleerenden 
gemeentoraad in de tweede plaats hiertegen 
zijn gericht, dat Gedep. Staten bij hun bestre
den besluit hebben aangenomen dat de wedden 
der vakonderwijzers moet en worden gerang
schikt onder de uitgaven ter verzekering van 
den goeden gang van het onderwijs als onder 
letter o van art. 55 der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoeld; 

dat krachtens het 5e lid van art. 101 der 
Lage r-Onderwijswet 1920 als kosten, bedoeld 
in het 2e, 3e en 4e lid van dit artikel, in aan
merking kom~n de kost en volgens art. 55, 
onder e tot en met h en o alsmede die onder c 
voor zooveel befreft het huren en de erfpacht 
van schoolgebouwen en terreinen en die van 
instandhouding; 

dat de wedden en jaarwedden der vakonder
wijzers daarbij met zijn vermeld ; 

dat de appelleerende gemeenteraad t erecht 
van oordeel is, dat deze wedden met kunnen 
worden geraPgsch1kt onder uitgaven ter 
verzeker ing van den goeden gang van het 

onderwijs als onder letter o van art. 55 der 
wet bedoeld ; 

dat mitsdien de in de tweede plaats vermelde 
bezwaren van den appelleerenden gemeente
raad gegrond zijn t-n uit dien hoofde het be
streden besluit van Gedep. Staten met kan 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bestreden besluit van Gedep. Staten 
van Gelderland van 17 Februari 1925, n°. 156, 
te vernietigen. 

Onze Miruster van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

8 J itli 1925. · K o INKLI.TK BESLUI'r. 
Daar de goedkeuring der gemeente

begrooting door Gedep. Staten tevens 
goedkeUl'ing der bedrijfsbegrootin,; in 
zich sluit, sluit de vaststelling der gemeen
terekening door dat college tevens in zich 
de · vaststelling der bedrijfsrekening. 

Ten onrechte hebben Gedep. Staten 
derhalve geëischt dat na de vaststelling 
door Gedep. Staten van de gemeente
rekening alsnog door den Raad moet 
worden overgegaan tot definitieve vast
stelling der voorloopig vastgestelde be
drijfsrekening. 

Wr.r WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad va.n Kuinre tegen het. beslwt van 
Gedep. Staten van Onrijssel van 30 December 
1924, n°. 11844/8525, 2• afd., waarbij goedkeu
rü::; i8 onthouden aan zijn be•luit van 16 
December tevoren tot va~t~telling van eene 
verordening op het, electrict.ieitsbedrijf; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
10 Juni 1925, n°. 435; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
4 Juli 1925, n°. 4975, afd. B. B. ; 

0. dat bij bovenvermeld be•luit Gedep. 
Staten aa-n het raadsbesluit van 16 December 
1924 tot vaststelling van eene verordening op 
het electriciteitsbedrijf de goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging dat art. 33, 2e lid 
oer verordening bepa.alt dat de vast•telling 
der gemeente-rekening in zich sluit de vast
stelling der bedrijfsrekening ; dat ingevolge 
a.rt. 37 der door Gedep. Staten vastgestelde 
R ekernngsvoor~chriften 1924 de bedrijfsre~ 
kening voorloopig moet worden vastgesteld 
door den Raad, waarna bedoelde rekening 
met de gemeenterekening aan hun College 
wordt ingezonden ; dat dit voorschrift in dien 
zin behoort te worden toegepast, dat na de 
vaststelling door Gedep. Staten van de ge
meente-rekening al~nog door den Raad moet 
worden over~egaan tot definit.ieve vast~telling 
der voorloo:!)ig vastgestelde bedrijfsrekenin&.; 
dat, nu het 2e lid van art. 33 van de betrekkehJ
ke verordening bepaalt, dat de vaststelling der 
gemeente-rekening in zich sluit de vaststelling 
der bedrijfsrekening, deze bepaling in strijd 
is met art. 37 der Rekeningsvoorschriften 1924 
·en de goe:lkeuring derhalve door Gedep. 
-Staten met kan worden verleend ; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert 
dat in het 2e lid van art. 37 der Rekemngsvoor-

1 
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schriften 1924 uitdrukkelijk tot uiting komt, 
dat de bedrijfsrekening behoort tot de beschei
den der gemeente-rekening, dus da~rmede 
onafscheidenlijk is verbon:len en daarm ook 
geheel wordt op$elost; dat juist 0_1;fi elke misv_at
ting uit te slui ten en de bedr1Jfsverordell1llg 
als een afgerond geheel te kunnen beschouwen, 
in overeenstemming met de Gemeent~wet 
en de uit kracht daarvan gegeven Rekenmgs
voorschriften 1924 art. 33 der bedrijfsverorde
n ing zoo is geredigeerd, als in de vero~dening 
is aangegeven; dat toch ·de vast,stellmg der 
gemeente-rekening bedoeld in art. 2~2 der 
Gemeent-ewet in zich sluit de vast,stellmg der 
overgelegrle bescheiden daar deze bescheiden 
met het door den gemeente-ontvanger În!!evuld 
formul ier der rekening gezamenlijk de gemeen
terekening vormen ; 

0 . dat uit den onderlingen samenhang 
t usschen de gemeenterekening en de gemeente
begrooting voortvloeit dat, vermits de goedkeu
ring der gemeente-begrooting door Gedepu
teerde Staten tevens goedkeuring der bedrijfs
begrooting in zich sluit, eveneens de vaststelling 
der geme(lnterekening tevens in zich sluit de 
vaststelling der bednjfsrekening ; 

dat Gedep. Staten bij hun bestreden besluit 
ten onrechte hebben overwogen dat na de 
vaststelling door Gedep. Staten van de ge
meenterekening alsnog door den Raad moet 
worden overgegaan tot definitieve :-:aststell~g 
der voorloopig vastgestelde bednJfsrekenmg 
e11 derhaive de bezwaren die Gedep. Staten 
hebben eeleid de voedkeuring aan de verordening 
te onthouden, o~gegrond zijn; 

dat tegen het verleenen dier goedkeuring 
geen bezwa!!: bestaat ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : . 

met vernietiging van het bestreden beshnt 
van Gedep. Staten van Overijssel van 30 
December 1924 n°. 11844/8525, 2e afd., alsnog 
goedkeuring te vr rleenen aan de verordening 
voor het electriuiteitsbedrijf der gemeente 
Kuinre. 

Onze Minister van Binnenlandsche Za.Jrnn en 
I,andbouw is belast enz. (A. R) 

!l Juli 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
het contingent gewone dienstplichtigen der 
lichting 1926. S, ::12:s. 

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

Oorlog en Marine van 2 Juli 1925, VII• Afd., 
no. 1510, en 4 Juli 1925, Afdeeling B (3• Bur.}, 
n°. 54; 

Gelet op art. 27 der Dien_stplich_twet en _op 
art. 56, eerste lid, van het Dienstpltchtbeslmt; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Van de voor inlijving aangewezen 

personen der lichtin$ 1926 woráen 22673 be
stemd tot gewoon dienstp1ichtige. 

2. 1. Van de tot gewoon dienstplichtige 
bestemde personen der lichting 1926 worden 
850 man bestemd voor de zeemacht. 

2. Het in het eerste lid bedoelde getal van 
850 mag worden overschreden met het getal 
tot gewoon dienstplic~tige bestem~~ personen 
der lichting 1926, die aanvankehJk aan de 
landmacht werden toegewezen, doch in verband 

met hun indiensttreding als vrijwilliger bij de 
zeemacht ook als dienstplichtige bij de zeemacht 
worden ingelijfd. . .. 

Onze Ministers van Oorlog en Marine ZJJn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 9den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Oorlog, VAN DrJK. 
De llfinister van Marine, E. P. WESTERVELD. 

( Uitgeg. 27 Juli 1925. ) 

10 Juli 1925. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van 22 December 
1917, houdende bepalingen ten aanzien 
van het goederenverkeer met het bmten
la.nd (Staatsblad n°. 726), gelijk dit besl uit 
nader is gewijzigd. S. 324. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht .~an O!1ze Minis_ters y_an 
Arbeid Handel en N1Jverheid, van F:inanc1en, 
van O~r!og, van Buitenlandsche Zaken en v:an 
Koloniën van 11 Mei 1925, n°. 3399, afdeelmg 
Handel en Nijverheid ; van 12 Mei 1925, n°. 172, 
afdeeling Generale Thesaurie; .. . 

Overwegende, dat het wenschel!Jk 1s over te 
gaan tot intrekking van Ons beslmt van 22 :J?e
cember 1917, houdende bepalinélen ten .aanzien 
van het goederenverkeer met net bmtenland 
(St,aatsblad n°. 726), gelijk dit besluit nader 1s 
gewijzigd ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 9 
Juni 1925, n°. 59); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 13 Juni 1925, n°. 6673, 
afdeeling Handel en Nijverheid; 20 Juni 1925, 
no. 161, Generale Thesaurie; 26 Juni 1925, 
I • Afd. n°. 73 ; 1 Juli 1925, Directie van Econo
mische Zaken, n°. 18290, en van 6 Juli 1925, 
4de Afdeeling, n°. 32 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Ons besluit van 22 December 1917, 

houdende bepalingen ten aanzien van het 
goederenverkeer met het buitenl~nd (S~atsbla_d 
no. 726), gelijk dit besluit nader 1s gew1Jz1gd, 1s 
ingetrokken. . . . . 

2. Dit besluit treedt m werking met mgang 
van den tweeden dag na dien der dagteekenmg 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst 

Onze voornoemde Ministers zijn hela t met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den l 0den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AALBERSE. 

De Minis!er van Pinanciën, H. COLIJN. 
De Minist~r van Oo-rlog, VAN DIJK. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KAllNEBEEK. 

De Minister van Koloniën, DE Gn.UFF. 
( Uitgeg. 27 J itli 1925 ) 
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lO Juli 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 11 Juni 1917 
(Staatsblad n°. 460). tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 2, 12 en 78 der 
Beroepswet en in artikel 349 van de 
Invaliditeitswet. S. 325. 

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

Justitie van 22 Juni 1925, 2e Afdeeling A, 
no. 955; 

Gezien de wet van 16 Mei 1925 (Staatsblad -
n°. 190) tot wijziging van de Beroepswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juni 1925, n°. 15); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 Juli 1925, 2e Afdee
ling A, n°. 914; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In Ons besluit van 11 Juni 1917 
(Staatsblad n°. 460), tot vaststelling va.n een 
algemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in de artikelen 2, 12 en 78 der Beroeps
wet en in artikel 349 van de Invaliditeitswet, 
worden de navolgende wijzigingen gebracht: 

a. aan artikel 5 wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende als volgt : 

,,Onder gel.ijk voorbehoud kan ook de uit
spraak in zaken, ter standplaats op de terecht
zitting behandeld, elders geschieden." 

b. in het eerste lid van artikel 6 worden 
vóór "in afschrift" ingevoegd de woorden : ,,in 
het oorspronkelijke of". 

c. het laatste lid van artikel 6 ver ,ral t. 
d. artikel 9 wordt gelezen : 
"Van de leden-werkgevers en -werklieden en 

hunne plaatsvervangers van de onderstaande 
raden van beroep worden benoemd : 

l. Voor zoover betreft den raad van beroep 
te Arnhem : 4 leden-werkgevers en 4 leden
werklieden en even zoovele plaatsvervangers 
uit de in of anders zoo dicht mogelijk bij Arn
hem gevestigden, 4 leden-werkgevers en 4 leden
werklieden en even zoovele plaatsvervangers 
uit de in of anders zoo dicht mogelijk bij 
Zutphen gevesti$den, en 6 leden-werkgevers 
en 6 leden-werklieden en even zoovele plaats
vervangers uit de in of anders zoo dicht mogelijk 
bij Almelo gevestigden. 

2. Voor zoover betreft den raad van beroep 
te 's-Gravenhage : 8 leden-werkgevers en 8 
leden-werklieden en even zoovele plaatsver
vangers uit de in of anders zoo dicht mogelijk 
bij 's-Gravenhage gevestigden, en 6 leden
werkgevers en 6 leden-werklieden en even zoo
vele plaatsvervangers uit de in of anders zoo 
dicht mogelijk bij Utrecht gevestigden. 

3. Voor zoover betreft den raad van be
roep te Groningen : 6 leden-werkgevers en 6 
leden-werklieden en even zoovele plaatsver
vangers uit de in of anders zoo- dicht mogelijk 
bij Groningen gevestigden, 4 leden-werkgevers 
en 4 leden-werklieden en evep, zoovele plaats
vervangers uit de in of anders zoo dicht mo
gelijk bij Leeuwarden gevestigden, en 4 leden
werkgevers en 4 leden-werklieden en even zoo
vele plaatsvervangers uit de in of anders zoo 
dicht mogelijk bij Assen gevestigden. 

4. Voor zoover betreft den raad van be
roep te 's-Herto~enbosch : 4 leden-werkgevers 
en 4 leden-werklieden en even zoovele plaats-

vervangers uit de in of anders zoo d.lcht mo
gelijk bij Middelburg gevestigden, 4 leden
werkgevers en 4 leden-werklieden en even zoo
vele plaatsvervans.ers uit de in of anders zoo 
dicht mogelijk bij Breda gevestigden, en 6 
leden-werkgevers en 6 leden-werklieden en 
even zoovele plaatsvervangers uit de in of an
ders zoo dicht mogelijk bij 's-Hertogenbosch 
gevestigden. 

5. Voor zoover betreft den raad van beroep 
te Roermond: 6 leden-werkgevers en 6 leden
werklieden en even zoovele plaatsvervangers 
uit de in of anders zoo dicht mogelijk bij Roer
mond gevestigden, en 8 leden-werkgevers en 
8 leden-werklieden en even zoovele plaatsver
vangers uit de in of anders zoo dicht mogelijk 
bij Heerlen $evestigden." 

e. in artikel 10 vervallen de woorden : 
,,zooveel mogelijk" en wordt in plaats van : 
"in het deel van het rechtsgebied, waarin de 
stand- pf zittingplaats is gelegen" gelezen: ,,in 
of anders zoo dicht mogelijk bij de stand- of 
zittingplaats". 

2. In afwijkin$ van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 12 van Ons besluit van 
11 Juni '917 (Staatsblad n°. 460) geschiedt de 
vaststelling van de ledenlijsten, die in verband 
met het vervallen der bestaande ledenlijsten 
ingevolge artikel 13, tweede lid, van de wet 
van 16 Mei 1925 (Staatsblad u 0 • 190) noodig 
is, vóór 1 October 1925. 

3. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 16 Mei 1925 (Staatsblad n° . 
190). 

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

's-Gravenhage, den !Oden Juli 1925 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 23 Juli 1925.) 

10 Juli 1925. BEsr,UIT, houd ende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van 
de wet van 16 Mei 1925 (Staatsblad n°. 
190), tot wijziging van de Beroepswet. 
s. 326. 

B epaald op 1 Oct. 1925. 

13 J uli 1925. BESLUIT ter bekendmaking van 
den tekst der Wet op de staatsinrichting 
van Nederlandsch- Indië. S. 327. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 7 Juli 1925, 1° en 3° Afdeeling, 
no. 71; 

Gezien artikel 3 van de Wet van 23 Juni 1925 
tot herziening van het Reglement op het beleid 
der Regeering van Nederlandsch-Indië (Staats
blad n°. 234), zoomede op de Wet van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 235) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te gelasten, dat de tekst der Wet op de 

staatsinrichting van Nederlandsch-Indië, zooalE 
die bij dit besluit is gevoegd, in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Onze Minister van Kolonii'n is belast met di, 
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uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 13den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
(Uitgeg. 29 Juli 1925.) 

WET OP DE STAATSINRICHTING 
VAN NEDERLANDSCH-INDIË. 

EERSTE HOOFDSTUK. 
VAN DEN GOUVERNEUR-GENERA.AL EN DEN 

RAAD VAN NEDERLANDSCH-INDIE. 

Art. 1. 1. De uitoefening, in naam des 
Konings, van het bij het tweede lid van art. 60 
der Grondwet aan den Gouverneur-Generaal 
opgedragen algemeen bestuur van Nederlandsch
Indië geschiedt overeenkomstig de in deze wet 
gestelde regelen en met inachtneming van 
's K onings aanwijzingen. 
2. De Gouverneur-Generaal is wegens de uit
oefening van zijn ambt verantwoordelijk aan 
den K oning. Hij verst,rekt te dier zake aan 
den Minister van K o;oniën alle verlangde in
lichtingen. 

3. Ieder, die zich in Nederlandsch I ndië 
bevindt, is verplicht den Gouverneur-Generaal 
te erkennen als ue~ KoningR vertegenwoordiger, 
en !:tem als zoodanig te eerbiedigen en te gehoor
zamen. 

2. 1. De Gouverneur-Generaal moet Ne
derlander zijn en d•m ouderdom van dertig jaren 
vervuld hebben. 

2. Hij wordt door den Koning benoemd en 
ontslagen en mag zijne waardigheid niet neder
leggen, noch Nederlandsch-Indië verlaten, zon
der machtiging van den K oning. 

3. 1. De Gouverneur-Generaal mag recht
streeks noch zijdelings deelhebber zijn in, noch 
borg zijn voor eenige onderneming, ten grond
slag hebbende eene overeenkomst, om winst of 
voordeel a3.ngegaan met Nederlandsch-Indië of 
met eenig deel daarvan. 

2. Hij mag, behalve openbare schuldbrieven, 
geene schuldvorderingen ten laste van Neder
landsch.Jndië bezitten. 

3. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings deel 
hebben in eenige concessie of onderneming van 
we,ken aard ook, in Nederlandsch I ndië ge
vestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende, 
noch eigenaar of huurder van landerijen daar 
te lande zijn. 

4. Het bij het eerste en het derde lid be
paalde blijft op hem van toepassing gednrende 
vijf jaren na zijn aftreden. 

4. 1. De Koning kan aan den Gouverneur
Generaal t oevoegen eenen Luitenant-Gouver
neur-Generaal, best emd om hem voorloopig op 
te volgen, en om inmiddels zoodanig werkzaam 
te zijn, als doo r den Koning of door den Gou
verneur-Generaal zal worden voorgeschreven. 

2. Het bepaalde bij de eerste alinea van 
a rt. 2 en bij art. 3 is toepasselijk op den 
Luitenant-Gouverneur-Generaal. 

5. 1. De Gouverneur-Generaal legt in 
handen van den K oning, of op 's K onings 
machtiging in eene openbare vergadering van 
den Volksraad, den volgenden eed (ve rklaring 
en belofte) af : 

,,Ik zweer (verklaa r) dat ik, om tot Gouver
,,neur-Generaal over Nederlandsch-lndië be-

,,noemd te worden, directelijk of inc irecte lijJ.--. 
"aan .geene personen, hetzij in of buiten het 
,,bestuur, onder wat naam of voorwendsel ook, 
,,eenige giften of gaven beloofd of gegeven heb, 
,,noch beloven of geven zal. 

"Ik zweer (beloof) dat ik, om iets in deze 
"betrekking t e doen of te laten, van niemand 
"hoegenaamd eenige belo~en of geschenken 
,,aannemen zal, directelijk of iPdirecte lijk. 

,,Ik zweer (beloof) dat ik den Koning gehoor
,,zaam en getrouw zal zijn. 

"Ik zweer (beloof) dat ik de welvaart van 
,,Nederlandsch-Inilië naar mijn ve rmogen be 
" vorderen zal. 

,,Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de Grond
"wet; dat ik de Wet op de staatsinrichting van 
,,Nederlandsch-Indië en alle andere voor Neder
,,landsch-Indië geldende verordeningen, steeds 
"zal onderhouden en doen onderhouden en dat 
"ik mij in alles zal gedragen zooals een braaf 
,,en eerlijk Gouverneur-Generaal betaamt. 

,,Zoo waarlijk belpe mij God Almachtig !" 
,,(,,Dat verklaar en beloof ik.") 

2. De Gouverneur-Generaal aanvaardt zijne 
waardigheid in eene openbare vergadering van 
den volksraad . 

6. De Luitenant-Gou verneur-Generaal legt, 
in handen des Konings of van den Gouverneur
Generaal, den volgenden eed ( verklaring en 
belofte) af : 

,,Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot Luitenant
"Gouverneur-Generaal over Nederlandsch-1-ndië 
,,t e worden benoemd, directelijk of ind irectelijk, 
"aan geene personen, hetzij in of buiten het 

_,,bestuur, onder wat naam of voorwendsel ook, 
,,eenige giften of gaven beloofd of geè,even heb, 
,,noch beloven of geveo zal. 

"Ik zweer (beloof) dat ikJ om iets in deze 
"betrekking te doen of te lat en, van niemand 
"hoegenaamd eenige be1often of geschenken 
,,aannemen zal, directelijk of indirectelijk. 

"Ik zweer (be' oof) dat ik den Koning en den 
,,Gouverneur-Generaal, als des K onings ver
"tegenwoordiger, gehoorzàam en getrouw zal 
,,zijn. 

"Ik zweer (be1oof) dat ik de welvaart van 
,,Nederlandsch-I ndië naar mijn vermogen be
,,vorderen za1• 

,,Ik zweer (be1oof) dat ik mij met nauw
,,gezetheid en ijver zal kwijten van alle ver
,,richtingen, welke de Koning of de Gouver
"neur-Generaa l mij zal opdragen ; dat ik de 
,,Wet op de staatsinrichting van Nederla.ndsch
" Indië en alle andere voor Nederlandsch-lndië 
,,geldende verordeningen getrouwelijk zal 'na
"komen, en dat ik mij in alles gedragen zal 
,,zooals een braaf en eerlijk Luitenant-Gouver
,,neur-Generaal betaamt . 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig! " 
,,( ,,Dat verklaar en beloof ik. " ) 

7. 1. Er is een R aad van Nederlandsch
Indië, bestaande uit eenen vice-president en 
vier leden. 

2. Hij wordt bijgestaan door eenen secreta ri s. 
3. De Gouverneur-Generaal kan het voor

zitterschap van den R aad opdragen aan den 
Luitenant-Gouverneur-Generaal en kan het 
zelf bekleeden, zoo dikwijls hij dit noodig oor
deelt. Zij hebben alleen eene raadgevende 
stem. 

4. De Gouverneur-Generaal kan, in bijzon
dere gevallen, a ndere ambtenaren, alsmede 
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officieren der zee- of landmacht , gelasten de 
vergaderingen van den Raad bij te wonen, tot 
het geven van mondelinge inlichtingen. 

5. Het reglement van orde voor 's Raads 
vergaderingen wordt door den Koning vast 
gesteld. Het behelst de verplichting tot ge
heimhouding, in zoover het algemeen belang 
dit vordert. 

8. I. De hoofden der departementen van 
algemeen bestuur worden opgeroepen t ot bij
woning van d& vergaderingen van den Raad 
van Nederlandsch-Indië, voorgezeten door den 
Gouverneur-Generaal, tenzij deze om bijzondere 
redenen anders beslist. 

2. Zij worden in de gelegenheid gesteld om 
deel te nemen aan de behandeling ter niet door 
den Gouverneur-Generaal voorgezeten verga
dering van den Raad van voorstellen, behooren
de tot den werkkring van het departement, aan 
het hoofd waarvan zij staan, indien zij tijdig 
aan den vice-president den wensch daartoe 
kenbaar maken. 

3 . . In beide gevallen hebben zij alleen eene 
raadgevende stem. 

9. I. De vice-president en de leden van 
den Raad van Nederlandsch-Indië moeten 
Nederlandsch onderdaan zijn en den ouderdom 
van dertig jaren vervuld hebben. 

2. Zij worden door den Koning benoemd en 
ontslagen. 

3. B1oedverwantschap of zwagerschap, tot 
den vierden graad ingesloten, mag niet bestaan 
t usschen den Gouverneur-Generaal, den Luite
nant-Gouverneur-Generaal en den vice-presi
dent of leden van den Raad, noch tusschen 
den vice-president en de leden onderling. 

4. Die na zijne benoeming in den verboden 
graad van zwagerschap geraakt, kan zijne 
bediening niet behouden zonder vergunning 
van den Koning. 

5. De zwagerschap houdt op door het over
lijden der vrouw, die haar veroorzaakte. 

10. I. De vice-president en de leden van 
den Raad van Nederlandsch-Indië mogen, 
nevens hun ambt, geene andere bezoldigde 
betrekkingen in dienst van den Lande beklee
den. 

2. Art. 3 is op hen van toepassing. 
11. 1. Tot het vervullen eener opengeval

lene plaats in den Raad van Nederlandsch-Indië, 
wordt door den Gouverneur-Generaal, na over
leg met den Raad, binnen derti~ dagen, eene 
met redenen omkleede aanbevelmg van min
steps t.vee personen. aan den Minister van 
Koloniën gezonden. 

2. Indien de belangen van 's Lands dienst 
dringend vorderen dat de opengevallene plaats 
inmiddels worde vervuld, draagt de Gouverneur
Generaal aan een der aanbevolenen de waarne
ming op van het lidmaatschap van den Raad. 

3. Dusdanige tijdelijke waarneming heeft 
alt ijd plaats, wanneer b\j gebreke daarvan het 
getal der dienstdoende leden van den Raad, 
de vice-president daaronder begrepen, minder 
dan drie zou bedragen. 

12. I. De vice-president en de leden van 
den Raad van Nederlandsch-Indië le~gen, vóór 
de aanvaarding hunner bediening, m handen 
van den K oning of van den Gouverneur-Gene
raal, den volgenden eed (verklaring en belofte) 
nf: 

,, fk zweer (verklaar) dat, ik , om tot vice-

·,,president (lid) van den Raad var Nederla-ndsch
,,Indië benoemd te worden, directelijk of in
"directelij k, aan geene personen, hetzij in of 
,,buiten het bestuur, onder wat naam of voor
"wendsel ook, eenige giften of gaven beloofd of 
,,gegeven heb, noch beloven of geven zal. 

"Ik zweer (beloof) dat ik, om iets in deze 
" betrekking te doen of te laten, van niemand 
"hoegenaamd eenige beloften of geschenken 
,,aannemen zal, directelijk of indirectelijk. 

"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan den 
"Koning, eerbied voor en gehoorzaamheid aan 
"den Gouverneur-Generaal, als des Konings 
,, vertegenwoordiger. 

"Ik zweer (beloof) dat ik, door m\jne daden 
"en raadgevingen, n~ar mijn vermogen zal 
"medewerken tot bevordering van de welvaart 
,,van Nederlandsch-I ndië. 

,,Ik zweer (beloof) dat ik de Wet op de staats
"inrichting van Nederlandsch- Indië en alle 
,,andere voor Nederlandsch-Indië geldende ver
"ordeningen getrouwelijk zal nakomen, en dat 
"ik mij in alles zal gedragen, zooals een braaf 
"en eerlijk vice-president (lid) van den Raad 
,,van Nederlandsch-Indië betaamt. 

,,Zoo waarlijk helpe mij God Almachtig !" 
(,,Dat beloof en verklaar ik.") 

2. Deze eed wordt mede door den waar
nemenden vice-president en de waarnemend_e 
leden van den Raad van Nederlandsch-I ndië 
afgelegd. 

13. Wanneer, bij het openvallen van het 
ambt van vice-president van den Raad van 
Nederlandsch-Indië, de benoeming van den 
opvolger niet geschied, of in Nederlandsch-Indië 
niet bekend i s, of de benoemde in de spoedige 
aanvaarding zijner waardigheid verhinderd 
wordt, draagt de Gouverneur-Generaal_ de 
waarneming daarvan op aan het oudste lid m 
benoeming van den Raad. 

14. Wanneer ziekte of afwezendheid van 
den Gouverneur-Generaal eene voorziening 
noodzakelijk maakt, kan hij het dagelijksch 
beleid der zaken tijdelijk opdragen. aan den 
Luitenant-Gouvernenr-Generaal ; b1J ontsten
tenis van dezen, aan den vice-president, en deze 
niet aanwezend zijnde, aan het oudste lid in 
benoeming van den Raad van N ederlandsch-
1 ndië; een en ander op zoodanigen voet, als de 
Gouverneur-Generaal zal 1;1-ood_ig oordeelen. 

15. ·wanneer de waard1ghe1d van Gouver
neur-Generaal openvalt en de benoeming van 
den voorloopigen of definitieven. opvolger niet 
geschied, of in Nederlandsch- Indië met bekend 
is, gelijk mede waPneer de benoemde m de 
dadelijke aanvaarding wordt verhinderd, treedt 
ae door den Koning benoemde vice-president 
van den Raad van Nederland-çch-Indii! op als 
waarnemend Gou verneur-Generaa 1• 

16. I. Wanneer, in het geva · bij het voor
gaand artike' voorzien, geen door den Koning 
benoemde vice-president van den Raad van 
Nederlandsch. Jndië aanwezig is, wordt aan een 
der leden van den Raad de tijdelijke waar
neming der waardigheid van Gouverneur
Generaal opgedragen in eene vergadermg, 
waartoe worden te zamen geroepen : 

de ter plaatse aanwezige leden van den Raad ; 
de voorzitter van den Volksraad ; 
de bevelhebber der zeemacht ; 
de bevelhebber der landmacht ; 
de president van het H ooggerechtshof; 
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de procureur-generaal bij het Hooggerechts
hof; 

de directeuren der departementen van 
al"emeen bestuur en 

de president der Algemeene Rekenkamer. 
2. De vergadering wordt binnen tweemaal 

vierentwintig uren bijeengeroepen en voor
gezeten door den oudste in benoeming van de 
aanwezige leden van den Raad. 

3. De vooFitter en de leden der vergactering 
leggen den eed (belofte) af: .,dat zij hunne stem 
"zullen uitbrengen op het lid van den Raad 
"van Nederlandsch-lndië, dien zij in gemoede 
"het meest geschikt achten voor de tijdelijke 
.,wai;rneming der waardigheid van Gouverneur
,,Generaal'' . 
. 4. De algemeene secretaris en de secreta
r issen van het Gouvernemen~, wonen de ver
gadering bij. Een hunner voert de pen, de 
overigen zijn stemopnemers. 

5. De benoeming geschiedt bij volstrekte 
meerderheid van stemm"n, aoor middel van 
ongeteekende stembriefjes. 

6. De stembriefjes worden, na door de 
,medestemmenden in eene bus te zijn gestoken, 
door de stemopnemers overluid voorgelezen. 

7. Niet of niet behoorlijk ingevulde stem
briefjes worden, tot bepaling der meerderheid, 
afgetrokken v~n het getal der aanwezige leden 
der vergadering. 

8. Wanneer bij de eerste stemming gePne 
volstrekte meerderheid is verkregen, wordt tot 
eene tweede vrije stemming overgegaan. 

9. Indien ook bij deze stemmino door 
niemand de volstrekte meerderheid is verbegen, 
heeft er eene derde stemming plaats over de 
twee per onen, die bij de tweede de meeste 
stemmen op 7ich vereenigd hebben. Deze 
onthouden zich van verdere deelneming aan 
de stemming. 

10. Wanneer bij de tweede stemming meer 
dan twee personen een gelijk aantal stemmen 
op zich vereenigen, wordt door voorafgaande 
stemming beslist, wie hunner niet zullen be
hooren tot het bij de vorige alinea bedoelde 
tweetal. 

ll. Bij heL staken der stemmen is de oudste 
in benoeming de verkozene. Na den afloop 
der werkzaamheden, worden de stembriefjes in 
tegenwoordigheid der leden verbrand . 

12. Van de verrichtingen der vergadering 
wordt een nauwkeurig proces-verbaal in dubbel 
opgemaakt en door al de leden en de secreta
rissen ondert<>ekend. Een der. dubbelen wordt 
gezonden aan den Minister van Koloniën. 

17. Het bepaalde bij art. 16 is ook toe
passelijk op het geval dat de door den Koning 
benoemde vice-president van den Raad van 
Nederlandsch-lndië, hoewel in Indië aanwezig, 
echter niet in staat is de waardigheid van 
waarnemenden Gouverneur-Generaal dadelijk 
te aanvaarden. Zoodra de verh;ndering op 
houdt, treedt hij van rechtswege op a~s waar
nemend Gouverneur-Generaa'. 

18. 1. Wanneer ei- vermoeden bestaat dat 
de Gouverneur-Generaal door krankzinnigheid 
buiten staat is zijne waardigheid te blijven 
uitoefenen, belegt degene die hem zou moeten 
vervangen, of, a!s deze niet bekend of afwezend 
is, de oudste in benoeming der aanwezi~e leden 
van den Raad van Nederlandsch-Indië, eene 
vergadering van dien Raad, ten einde te onder-

zoeken, of er gronden aanwezig zijn, om het 
bestaande vermoeden als juist aan te nemen. 

2. In die vergadering worden de ambte
naren, die dagelijks met den Gouverneur-Gene
raal in aanraking zijn, geroepen om inlichtingen 
te geven. 

3. Zoo daartoe redenen bestaan, wordt 
vervolgens eene commissie benoemd, om den 
Raad te dienen van bericht omtrent den toe
stand van den Gouverneur-Generaal. 

4. Die commissie bestaat uit het hoofd van 
den geneeskundigen dienst, den oudste in rang 
van de ter pla, tse aanwezige officieren van 
gezondheid en den stadsgeneesheer te Bata••ia. 

5. Zij is bevoegd om den gewonen geneesheer 
van den Gouverneur-Generaal in haar midden 
te roepen. 

6. Bevestigt dit nader onderzoek het be
staande vermoeden, dan wordt de vergadering 
belegd. omschreven in art. 16. 

7. Die vergadering roept als getuigen voor 
zich degenen, die over de zaak licht kunnen 
verspreiden, en beslist vervolgens bij meerder
heid van stemmen of er redenen zijn om den 
Gouverneur-Generaal, onder 's Konings goed
keuring, te ontheffen van de uitoefening zijner 
waardigheid. 

8. :Wanneer de vergadering tot de ontheffing 
besluit, is de Gouverneur-Generaal, uit kracht 
dier verklaring, van de uitoefening zijner waar
digheid ontheven en wordt, naarmate der om
standigheden, in de voorloopige vervulling 
voorzien, overeenkomstig het bepaalde bij 
art. 15 of 16. 

9. Van elk gedeelte des onderzoeks worden 
nauwkeurige processen-verbaal in dubbel op
gemaakt, en door al de leden en de secretarissen 
onderteekend. 

10. Een der dubbelen wordt gezonden aan 
den Minister van Koloniën. 

19. 1. Bloedverwantschap of zwagerschap, 
tot den vierden graad ingesloten, mag niet 
bestaan tusschen den Gouverneur-Generaal en 
de secretarissen van het Gouvernement. noch 
tusschen die secretariesen onderling. · 

2. Het bepaalde bij de twee laatste alinea's 
van art. 9 is hier toepasselijk. 

20. Al wat in deze wet omtrent den Gouver
neur-Generaal is bepaald, is toepasselijk op 
hem, die de waardigheid tijdelijk uitoefent, met 
uitzondering van het vastgestelde bij art. 19. 

21. 1. De Gou verneur-Generaa1 zorgt voor 
de uitvoering der algemeene verordeningen en 
vaardigt de daartoe noodige bevelen uit. 

2. De algemeene verordeningen zijn op die 
gedeelten van NederlaniÜJch-l ndië, alwaar het 
recht van zelfbestuur aan de Inlandsche vorsten 
en volken is gelaten, slechts in zoover toepas
selijk, als met dat recht bestaanbaar is. 

22. 1. De Gouverneur-Generaal vraagt het 
advies van den Raad van Nederlandsch-Indië 
over alle zaken van al~emeen of bijzonder 
belang, waar hij dit nood1g oordeelt. 

2. Tot die raadpleging is hij verplicht ten 
aanzien van : 

a. alle instructiën en reglementen, het al
gemeen of gewestelijk bestuur betreffende, op 
zijnen last ontworpen ; 

b. de toepassing van art. 34 van deze wet 
en in het algemeen van elke re~eling der staat
kundige betrekkingen met Indische vorsten en 
volken; 
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c. de algemeene strekking der maatregelen 
door het burgerlijk gezag genomen of te nemen 
in geval van oorlog of opstand ; 

d. buitengewone maatregelen van gewich
tigen aard; 

e. benoemingen tot gewichtige ambten, aan 
te wijzen bij ordonnantie ; 

f. de voorstellen, welke bij den Volksraad 
aanhangi~ worden gemaakt, en gewichtige 
mededeelmgen, welke aan den Volksraad wor
d en gedaan; 

g. de voorstellen, door den Volk. raad aan 
den Gouverneur-Generaal gedaan ; 

h. de vaststelling van ordonnanties, a ls 
bedoeld in het eerste lid van art. 90 ; 

i . de ontwerpen van regeeringsverordenin
gen. 

3. De Gouverneur-Generaal alleen beslist 
en gedt van zijn besluit kennis aan den Raad. 

4. Wanneer de Raad van Nederlandsch
l ndië door den Gouverneur-Generaal is gehoord , 
wordt daarvan melding gemaakt in den aanhef 
der besluiten. 

23. 1. Wanneer de Gouverneur-Generaal 
in de gevallen, waarin overeenstemming wordt 
gevorderd, 1ich niet vereenigt met het advies 
van den Raad van Nederlandsch-lndië, wordt 
de uitspraak des Konings door hem inge
roepen. 

2. De Gouverneur-Generaal kan, zonder 
die uitspraak af te wachten, de door hem 
noodig gekeurde maatregelen op eigen gezag 
en verantwoordelijkheid nemen, wannen hij 
oordeelt, rat langer verwijl de veiligheid of de 
rust van Nederlandsch-lndië of andere gewich
t ige algemeene belangen zou in gevaar brengen. 

3. Alvorens die maatregelen worden ge
nomen, deelen de Gouverneur-Generaal, de 
vice-president en de leden van den Raad elkan
der schriftelijk hunne gevoelens mede. Het 
onderwerp wordt daarna opnieuw aan eene 
beraadslaging in den Raad, onder het voorzitter
schap van den Gouverneur-Generaal, onder
worpen. De Gouverneur-Generaal stemt in dit 
geval mede en heeft, bij staking, eene besli s
sende st em. 

4. Ter deelneming aan deze beraadslaging 
worden de leden van den Raad opgeroepen, 
die ingevolge art. 26 afwezend zijn, en zich op 
de eilanden Java en Madoera bevinden. Zij 
zijn gehouden onverwijld aan die oproeping te 
voldoen. 

24. Alle landsdienaren zijn verplicht aan 
den Raad van Nederlandsch-lndië, op zijne 
aanvrage, inlichtingen te geven omtrent de 
feiten. waarvan kennis vereiseht wordt voor de 
adviezen, door den Gouverneur-Generaal van 
den Raad gevraagd. 

25. 1. De Raad van Nerlerlandsch-lndië 
beeft het recht aan den Gouverneur-Generaal 
voorstellen t e doen. 

2. Wanneer de Gouverneur-Generaal, na 
onderzoek, vermeent een voorstel van den 
Raad buiten gevolg te moeten laten, geeft hij 
daarvan, met opgave zijner bezwaren, kennis 
aan den llfinister van Koloniën. 

3. Hij brengt tevens zijn besluit ter ken:us 
van den Raad. 

26. De Gouverneur-Generaal kan aan de 
leden van den Raad van Nederlandsch-lndië 
bijzondere commissiën opdragen en hen met 
1.endingen in N ederlandsch-l nd1ë belasten, mits, 

behalve den vice-president, twee leden ter 
hoofdplaats aanwezig blijven. 

27. Met gevangenisstraf van ten hoogste 
drie jaren, met of zonder ontzetting van het 
recht om te kiezen en van verkiesbaarheid bij 
krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven 
verkiezingen, wordt gestraft de Gouverneur
Generaal : 

a. die uitvoering geeft aan algemeene maat
regelen van bestuur, aan andere Koninklijke 
besluiten of aan K oninklijke beschikkingen, 
wetende dat deLe niet van de vereischte mede
onderteekening van een der hoofden van de 
ministeriëele departementen zijn voorzien ; 

b. die uitvoering geeft aan algemeene maat
regelen van bestuur, aan andere Koninklijke 
besluiten of aan Koninklijke beschikkingen, 
waarvan hem de uitvoering niet is opgedragen 
door den Minister van Koloniën ; 

c. die opzettelijk nalaat uitvoering te geven 
aan voorschriften van deze wet en van andere 
algemeene verordeningen, alsmede aan Konink
lijke besluiten of beschikkingen en aan verdragen 
en andere overeenkomsten, voor zoover die 
uitvoering door den Minister van Koloniën aan 
hem is opgedrager; 

d. die beschikkingen neemt of bevelen geeft, 
waardoor hij wist of weten moest, dat bepalingen 
van deze wet, van andere voor N ederlandsch-
1 ndië verbindende wetten of algemeene veror
deningen, of van gesloten verdragen en andere 
overeenkomsten worden geschonden. 

28. Met hechtenis van ten hoogste zes 
maanden wordt gestraft de Gouverneur-Gene
raal aan wiens grove schuld te wijten is dat 
de in het vorige artikel, onder c, omschreven 
uitvoering wordt nagelaten. 

29. De feiten omschreven in de artt. 27 en 
28 zijn misdrijven. 

30. In geval van vervolging, hetzij naar 
aanleiding van art. 165 der Grond wet, hetzij 
ter zake van andere mi drijven of overtredingen, 
legt de Gouverneur-Generaal, op ontvangen 
bevel vanwege den Koning, zijne waardigheid 
neder in handen van den daartoe door den 
Koning of door deze wet aangewezen op
volger. 

31. De Gouverneur-Generaal is opperbevel
hebber van de in Nederlandsch-lndië aanwezige 
zeemacht, behoudens hare administratieve be
trekkingen tot het departement van marine. 
Hij beschikt over de schepen en vaartuigen en 
derzelver manschap in overeenstemming met 
de door den Koning gegeven voorschriften, 
zooals hij meest oorbaar acht voor de belangen 
van Nederlandsch-l ndië. 

32. 1. De Gouverneur-Generaal is opper
bevelhebber van de in Nederlandsch-lndië aan
wezige landmacht. 

2. De bevelhebber der landmacht wordt 
door den Koning benoemd. Wanneer bij het 
openvallen van de plaats van den bevelhebber 
de benoeming van zijn opvolger niet geschied 
of in Nederlandsch-lndië niet bekend is, of 
wanneer de benoemde in de spoedige aanvaar
ding zijner betrekking verhinde_rd word~, vo~r
ziet de Gouverneur-Generaal m de t1JdehJke 
waarneming. 

3. De officieren worden door den Gouver
neur-Generaal benoemd. 

4. Op den voet, bij algemeenen maatregel 
van bestuur te bepalen, worden de rangen van 
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opperofficier verleend door den Koning ; alle 
overige bevorderingen van de officieren ge
schieden door den Gouverneur-Generaal, op 
den voet, bij ordonnantie te bepalen. 

5. De opperofficieren worden ontslagen door 
den Koning, alle overige officieren door den 
Gouverneur-Generaal, een en ander op den 
voet, bij ordonnantie, en, voor zoover de oprer
officieren betreft, bij algemeenen maatregel van 
bestuur te bepalen. 

6. De regelen omtrent het toekennen van 
pensioenen en gagementen worden bij ordon
nantie gesteld. 

33. 1. Ter handhaving van de uit- of in
wendige veiligheid kan door of vanwege den 
Gouverneur-Generaal elk gedeelte van Netler
landsch-lndië in staat van oorlog of in staat 
van beleg worden verklaard. Met inacht
neming van het bepaalde bij art. 91 worden bij 
algemeene verordening de wijze, waarop, en de 
gevallen, waarin zulks kan geschieden, bepaald 
en de gevolgen geregeld. 

2. Bij die regeling kunnen bepalingen van 
algemeene verordeningen worden aangewezen, 
die, tengevolge van de verklaring in staat van 
oorlog of beleg, geheel of gedeeltelijk buiten 
werking treden. 

34. 1. De Gouverneur-Generaal sluit ver
dragen met Indische vorsten en volken. 

2. Van den inhoud dier verdragen wordt 
door den Koning mededeeling gedaan aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal, zoodra Hij 
oo_~deelt dat het belan~ en de z_ekerheid van het 
RJJk en van Netlerlanasch-lndië zulks toelaten. 

3. Gelijke mededeeling geschiedt alsdan 
door den Gouverneur-Generaal aan den Volks 
raad . 

35. 'l. Aan personen, niet in Netlerlandsch
lndië geboren, die gevaarlijk worden geacht 
voor de openbare rust en orde, kan het verblijf 
aldaar door den Gouverneur Generaal, in over
eenstemming met den Raad van Netlerlandsch
lndië, worden ontzegd. 

2. Het daartoe strekkend besluit wordt, 
wanneer het Nederlanders geldt, met redenen 
omkleed. 

-3. Het besluit bepaalt een redelijken tijd, 
die den betrokken persoon gelaten wordt voor 
het orde stellen op zijne zaken. 

4. De Gouverneur-Generaal kan, bij een 
door hem onderteekend bevel, gelasten dat de 
betrokken persoon, in afwachting van eene 
gelegenheid tot verwijdering, in hechtenis worde 
genomen. 

5. Het besluit tot verwijdering en het bevel 
tot inhechtenisneming worden aan den betrok
ken persoon bij gerechtelijke akte beteekend. 

6. De Gouverneur-Generaal brengt het be
sluit tot verwijdering, met de verdere stukken, 
onverwijld ter kennis van den Minister van 
Koloniën. 

7. Van het besluit tot verwijdering geschiedt 
mededeeling aan w.en Volksraad en wordt, 
wanneer het Nederlanders geldt, door den 
Koning kennis gegeven aan de Staten-Generaal. 
· 36. 1. Aan personen, niet in Nederlandsch
lndië geboren, kan door den Gouverneur
Generaal, in overeenstemming met den Raad 
van Netlerlandsch-lndië, in het belang der 
openbare rust en orde; het verblijf in bepaalde 
gedeelten van Nederlandsch-lndië worden ont
zegd. 

2. Wanneer de maatregel iemand betreft, 
niet tot de Inlanders behoorende, wordt het 
besluit met de vl)rdere stukken onverwijld 
gebracht ter kennis van den Mini~ter van 
Koloni ën. 

3. Van den maatregel geschiedt mededeeling 
aan den Volksraad en wordt, wanneer het 
Nederlanders geldt, door den Koning kPnnis. 
gegeven aan de Staten-Generaal. 

37. 1. De Gouverneur-Generaal kan, in. 
overeenstemming met den Raad van Neder
landsch-lndië, aan personen binnen Neder
landsch-lndië geboren, in het belang der open
bare rust en orde, eene bepaalde· plaats aldaar 
tot verblijf aanwijzen, of het verblijf in bepaalde
gedeelten van Nederlandsch-lndië ontzeggen. 

2. De Gouverneur-Generaal kan, bij een 
door hem onderteekend bevel, gelasten dat de
betrokken persoon, in afwachting van eene 
gelegenheid tot verwijdering, in hechtenis. 
worde genomen. 

3. Het besluit tot verwijdering en het bevel 
tot inhechtenisneming worden aan den betrok-
ken persoon bij gerechtelijke akte beteekend. 

4. Wanneer de in dit artikel bedoelde maat
regelen iemand betreffen, niet tot de Inlanders 
behoorende, wordt gehandeld overeenkomstig_ 
het voorlaatste lid van het voorgaande artikel.. 

5. De bepaling, vervat in het laatste lid van_ 
het voorgaande artikel, is mede toepasselijk. 

38. In de gevallen bedoeld in de artt. 35,. 
36 en 37 wordt door den Gouverneur-Generaal 
niet beslist dan nadat de betrokken persoon in 
zijne verdediging gehoord, of daartoe behoorlijk 
opgeroepen is. Van het verhoor wordt proces
verbaal opgemaakt. 

39. 1. Met inachtneming van de regelen, 
bij ordonnantie gesteld, en behoudens de uit
zonderingen bij deze wet en andere wetten 
bepaald, worden de ambtenaren benoemd en 
ontslagen door den Gouverneur-Generaal. 

2. De Gouverneur-Generaal kan zijne in 
het eerste lid van dit artikel bedoelde bevoegd
heid aan anderen overdragen. 

3. De regelen omtrent het toekennen van 
pensioenen worden bij ordonnantie gesteld . 

40. De Gouverneur-Generaal regelt het 
bedrag der bezoldigingen en soldijen, voor zoo
ver het niet door den Koning vastgesteld is. 

41. 1. Het bezoldigen der ambtenaren 
geschiedt naar het beginsel, dat, behalve de
toe te leggen jaarwedde, geene andere dan de
uitdrukkelijk toegestane voordeelen uit het 
ambt mogen worden getrokken. 

2. Die voordeelen worden door den ambte 
naar alleen genoten, wanneer het genot daarvan 
hem bij zijne benoeming uitdrukkelijk is. 
vergund. 

3. Spillagiën of overwichten worden nimmer
beschouwd als voordeelen aan de ambten ver
bonden, maar slechts als middelen om verliezen~ 
buiten de schuld der ambtenaren ontstaan, te 
vergoeqen. 

4. Het bepaalde bij art. 3 van deze wet kan 
bij ordonnantie, geheel of gedeeltelijk, op amb 
tenaren worden toepasselijk gemaakt. 

42. 1. De Gouverneur-Generaal heeft., na 
gehoord advies van het Hooggerechtshof, het 
recht van gratie van straffen, door rechterl ijke
vonnissen in Netlertandsch-lndië opgelegd, zoo
lang de veroordeelden zich aldaar ophouden. 

2. ·wanneer een zoodanig vonnis de oood -
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straf oplegt, zal het niet worden ten uitvoer 
gelegd dan nadat de Gouverneur-Generaal, 
volgens daaromtrent bij ordonnantie te stellen 
regels, in de gelegenheid i s geweest gratie te 
verleenen. 

3. Voor zooveel Inlandsche vorsten en hoof
den betreft, heeft bij ook, in overeenstemming 
met den Raad van Nederlarulsch-lndië, het recht 
van amnestie en abolitie. 

43. 1. De Gouverneur-Generaal heeft de 
macht om dispensatiën te verleenen, in de ge
vallen, bij de algemeene verordeningen om
schreven; voor zooveel rechtszaken betreft, na 
gehoord advies van het Hooggerechtshof. 

2. De Gouverneur-Generaal kan ook, in 
overeenstemming met den Raad van Neder
larulsch-lndië, dispensatie verleenen van eene 
bepaalde regeeringsverordening, in de gevallen, 
daarbij niet vermeld. 

44. De regelen nopens het verleenen van 
zeebrieven en scheepspassen in Nederlarulsch
lndië worden voor zooveel noodig bij alge
meenen maatregel van bestuur, en overigens bij 
ordonnantio, vastgesteld. 

45. 1. De bescherming der Inlandsche 
bevolking tegen willekeur, van wien ook, is een 
der gewichtigste plichten van den Gouverneur
Generaal. 

2. • Hij zorgt, dat de besturende ambtenaren 
de daaromtrent bestaande of nader uit te vaar
digen verordeningen stiptelijk nakomen, en dat 
den Inlander overal gelegenheid gegeven worde 
om vrijelijk klachten in te leveren. 

46. 1. In elk gewest worden de aard en 
duur der persoonlijke diensten, waartoe de in
boorlingen verplicht zijn, de gevallen, waarin, 
en de wijze en voorwaarden, waarop zij kunnen 
worden gevorderd, bij ordonnantie geregeld, in 
overeenstemming met de bestaande gebruiken, 
instellingen en behoeften. 

2. De ordonnanties, die persoonlijke dien
sten betreffen, worden in elk gewest om de vijf 
jaren herzien, met het doel om daarin traps
gewijze de verminderingen te hrengen, bestaan
baar met het algemeen be'ang. 

3. In het vers1ag, bedoeld bij het derde lid 
van art. 60 der Grondwet, wordt jaarlijks op
gave gedaan van den staat, waarin zich de 
voorgeschreven regeling der hier bedoelde 
diensten bevindt. 

47. Behoudens het bepaalde in de artt. 125, 
-128 en 186, zorgt de Gouverneur-Generaal dat 
in Nederlarulsch-lndië geen belastingen geheven 
worden dan die bij algemeene verordeningen 
zijn bepaald. 

48. 1. De Gouverneur-Generaal zorgt, dat 
overal, waar de landrente geheven wordt, vol
gens den gemeentelijken of dorp aanslag, daar
mede voorloopig worde voortgegaan. 

2. De grondslagen voor den aanslag in de 
landrente worden bij ordonnantie vastgesteld. 

3. In het verslag, bedoeld bij het derde lid 
van art. 60 der Grondwet, wordt jaarlijks 
opgave gedaan van de maatregelen, naar aan
leiding van dit artikel genomen. 

49. 1. De Gouverneur-Generaal zorgt, dat 
aan nuttige bedrijven geene noodelooze be
lemmeringen in den weg gelegd worden of 
blijven. 

2. Behoudens verkrE>gen rechten worden 
op de markten (pasars) geene belastingen ge
heven. 

50. De Gouverneur-Generaal vestigt zijne 
bijzondere aandacht op de bosschen van djati
hout. Hij zorgt, dat de rechten van eigendom 
van den Lande op alle dusdanige bosscben, 
niet b,i verkoop of op eenige andere wijze aan 
bij7.ondere personen afgestaan, worden gehand
haafd; en dat het in stand houden of uitbreiden 
dier bosschen en de houtkap in dezelven door 
doelt reffende maatregelen worden geregeld. 

51. 1. De Gcuverneur-Generaal mag geene 
gronden verkoopen. 

2. In dit verbod zijn niet begrepen kleine 
stukken gronds, bestemd tot uitbreiding van 
steden en dorpen en tot het oprichten van 
inrichtingen van nijverheid. 

3. De Gouverneur-Generaal kan gronden 
uitgeven in huur. volgens re~els bij ordonnantie 
te stellen. Onder die gronden worden niet 
begrepen de zoodanige, door de Inlanders 
ontgonnen, of a ls gemeene weide, of uit eenigen 
anderen hoofde tot de dorpen of dessa's be
hoorende. 

4. Volgens regels, bij ordonnantie te stellen, 
worde.n gronden afgestaan in erfpacht voor 
niet langer dan vijfenzeventig jaren. 

5. De Gouverneur-Generaal zorgt, dat gee
nerlei afstand van grond inbreuk make op de 
rechten der Inlandsche bevolking. 

6. Over gronden, door Inlanders voor 
eigen gebruik ontgonnen, of als gemeene weide 
of uit eenigen anderen hoofde tot de dorpen 
behoorende, wordt door den Gouverneur
Generaal niet beschikt dan ten algemeenen 
nutte, op den voet van art. 133 en ten behoeve 
van de op hoog gezag ingevoerde cultures 
volgens de daarop betrekkelijlrn verordeningen, 
tegen behoorlijke schadeloosstelling. 

7. Grond, door Inlanders in erfelijk indi
vidueel gebruik bezeten, wordt, op aanvraag 
van den rechtmatigen bezitter, aan dezen in 
eigendom afgestaan onder de nood.ige beper
kingen, bij ordonnantie te stellen en in den 
eigendomsbrief uit te drukken, ten aanzien 
van de verplichtingen jegens den lande en de 
gemeente en van de bevoegdheid tot verkoop 
aan niet-Inlanders. 

8. Verhuur of ingebruikgeving van grond 
door Inlanders aan niet-Inlanders geschiedt 
volgens regels, bij ordonnantie te bepalen. 

52. Op de eilanden van den Oost-Indischen 
Archipel worden geene nieuwe gouvernements
vestigingen daargesteld zonder machtiging 
des Konings. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 
VAN DEN VOLKSRAAD . 

53. Er is een Volksraad, bestaande uit een 
lid, tevens voorzitter, en zestig leden. 

54. De Koning benoemt het lid, tevens 
voorzitter, voor het tijdperk, bedoeld in het 
eerste lid van art. 60, en bij tusschentijdsche 
benoeming voor den verderen duur van dat, 
tijdperk. De bezoldiging en het pensioen, aan 
het voorzittersambt verbonden, worden door 
den Koning vastgesteld. 

55. 1. Lid van den Volksraad kunnen alleen 
zijn ingezetenen van Nederlandsch-lndië, die: 

a. den ouderdom van vijf en twintig jaren 
hebben vervuld; 

b. den staat van Nederlandsch onderdaan 
bezitten; 
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c. niet - krachtens onherroepelijke rechter
lijke uitspraak de beschikking of het beheer 
over hunne goederen missen, dan wel in staat 
van faillissement verkeeren ; 

d. niet bij onhen-oepelijke rechterlijke uit
spraak: 

1. van de verkiesbaarheid zijn ontzet, met 
dien verstande, dat, wanneer de ontzetting 
krachtens de vroegere strafwetgeving bij ver
oordeeling tot eene tijdelijke vr~jheidsstraf is 
uitgesproken, de uitsluiting van de verkies
baa.rheid niet langer duurt dan vijf jaren nadat 
de hoofdstraf is ondergaan ; 

2. veroordeeld zijn tot eene gevangenis
s traf van -meer -dan een jaar; 

e. niet op niet-eervolle wijze zijn ontslagen 
uit den dienst van den Lande. 

2. Van de leden behooren vijfentwintig 
tot de inheemsche onderdanen-niet-Neder
landers, tenminste dertig tot de onderdanen
Nederlanders en ten hoogste vijf en ten minste 
drie tot de uitheemsche onderdanen-niet-Neder
landers. 

3. Verkozen worden twintig inheemsche 
onderdanen-niet-Nederlanders, vijftien onder
danen-Nederlanders en drie uitheemsche on
derdanen-niet-Nederlanders. De overige leden 
worden benoemd door den Gouverneur-Gene
raal, na raadpleging van den Raad van Neder
landsc4-Indië, die eene aanbeveling doet van 
twee personen voor elke te vervullen plaats. 

4. De te verkiezan twintig inheemsche 
onderdanen-niet-Nederlanders worden '..fge
vaardigd door de bij ordonnantie in te stellen 
kieskringen tot het voor eiken kieskring bij 
ordonnantie te bepalen aantal. Behoudens 
afwijkende regeling, voor zooveel noodig, voor 
gedeelten van Nederlandsch-Indië. als bedoeld 
in art. 21, tweede lid, zijn in deze kieskringen 
kiezer de inheemsche onderdanen-niet-Neder
landers, die lid zjjn van een raad, als be
doeld in art. 121, tweede lid., en art. 124, 
tweede lid. 

5. De te verkiezen vijftien onderdanen
Nederlanders worden gekozen door de Neder
landsche leden der in het vierde lid bedoelde 
raden in geheel Nederland.çch-Indië, die daartoe 
te zamen één kiezerscorps vormen. 

6. De te verkiezen drie uitheemsche onder
danen-niet-Nederlanders worden gekozen door 
de tot die bevolkingsgroep behoorende leden 
der in het vierde Jid bedoelde raden in 
geheel Nederlandsch-Indië, die daartoe tezamen 
één kiezerscorps vormen. 

7. De verkiezing in kieskringen, welke meer 
dan één lid afvaardigen, alsmede de verkiezing 
der leden, die onderdanen-Nederlanders of 
uitheemsche onderdanen-niet-Nederlanders zijn, 
geschiAclt op den grondslag van evenr-edige ver
tegenwoordiging. De verkiezing in kieskrin
gen, welke één lid afvaardigen, geschiedt volgens 
het stelsel der volstrekte· meerderheid. 

8. Alles, wat verder het kiesrecht en de 
,vijze van verkiezing betreft, wordt bij ordon
nantie geregeld. 

9. Voor zooveel het daarvoor aangewezen 
aantal zetels niet door verkiezing is vervuld, 
voorziet de Gouverneur-Generaal door benoe
ming ook in de vervulling van die plaatqen, 
met inae;ntneming van het bepaalde bij den 
tweeden volzin van het derde lid van dit artikel. 
Met betrekking tot het bepaalde bij den eersten 
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volzin daarvan worden die plaatsen aangemerkt 
als door verkiezing te zijn vervuld. 

56. De Volksraad benoemt en onts1aat zijn 
secreta1is. Deze is geen lid van den Volksraad. 

57. 1. De Volksraad stelt een Reglement 
van Orde voor zijne vergaderingen vast. 

2. Het Reglement wordt openbaar gemaakt 
door plaatsing in het Staatsblad van Neder
landsch-Indië. 

58. 1. Een lid van den Volksraad kan niet 
te gelijk zijn vice-president of lid van den 
Raad va.n Nederlandsch-lndië, hoofd van een 
depiutement van algemeen bestuur of voor
zitter of lid der Algemeene Rekenkamer. 

2. De gevolgen van vereeniging van het 
lidmaatschap van den Volksraad met- andere 
uit 's Lands kas bezoldigde ambten dan de in 
het eerste Ii tl genoemde worden, voor zooveel 
noodig, bij ordonnantie geregeld. 

59. 1. De leden van den Volksraad . 
stemmen zonder last van of ruggespraak met 
hen, door wie ûj zijn benoemd of verkozen. 

2. Zij leggen vóór het aanvaarden hunner 
bediening als lid van den Volksraad in handen 
van den Gouverneur-Generaal of in de vergade
ring van den Volksraad in handen van den 
voorzitter, daartoe door den Gouverneur
Generaal gemachtigd, den volgenden eed (ver
klaring en belofte) af : 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid 
(tevens voorzitter) van den Volksraad benoemd 
(verkozl'n) te worden, middellijk noch onmid
dellijk onder welken naam of voorwendsel ook, 
aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven 
of beloofd of geven zal". 

"Ik zweer (beloof), dat ik, om iets in deze 
bediening te doen of te laten, van niemand 
hoegenaamd eenige beloften of gPscbei.ken zal 
aannemen, middellijk noch onmiddellijk". 

"Ik zweer (beloof) trouw aan den Koning 
en dat ik de Wet op de staatsinrichting van 
Nederla.ndsch-Indië steeds zal helpen onder
houden en het welzijn van Nede.rland8ch-:ndiii 
naar mijn vermogen zal voorstaan." 

60. 1. De leden van den Volksraad worden 
voor een tijdperk van vier jarl'n verkozen of 
benoemd. Z\i treden te gelijk af; de aftreden
den zijn dadelijk opnieuw verkiesbaar of be
noembaar. 

2. Hij, clie ter vervulling van een tusschen
tijds opengevallen plaats is verkozen of be
noemd, treedt af op het tijdstip, waarop de
genP, in wiens plaats hij verkozen of benoemd 
is, moest aftreden. 

61. 1. Het lidmaatschap van den Volks
raad eindigt door vertrek of door afwezigheid 
uit Nederlandsch-Indië voor of gedurende meer 
dan acht maanden, behoudens in bijzondere 
gevallen ter beoordeeling van den Gouverneur
Generaal. 

2. Indien tot lid van den Volksraad zijn 
verkozen of benoemd personen, die geen lid 
van den Volksraad kunnen zijn, vernietigt de 
Gouverneur-Generaal hunne verkiezing of ver
leent hij hun ontslag. Pnsonen, die niet 
langer lid van den Volksraad kunnen zijn, 
worden door den Gouverneur-Generaal van 
het lidmaatschap ontheven. Ten aanzien van 
het lid, tevens voorzitter, geschiedt een en 
ander door den Koning. 

3. De leden zijn bevoegd te allen tijde 
bun ontslag te nemen; zij geven daarvan schrif -
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telijk kennis aan den Gouverneur-Generaal. 
4. De regelen omtrent de wijze van voorzie

mug in openg~vallen plaatsen, omtrent over
legging en onderzoek van geloofsbrieven van 
nieuw-inkomende leden, omtrent de beslissing 
van geschillen, welke aangaande die geloofs
brieven of de verkiezing rijzen, alsme<le het
geen verder voor de uitvoering van dit artikel 
noodig is, worden bij ordonnantie vastgesteld. 

62. 1. De Volksraad houdt zijne ver$ade
ringen in het openbaar te Batavia, tenzij bij 
ordonnantie eene andere plaats daarvoor is 
aangewezen. 

2. De deuren worden gesloten, wanneer 
minstens vijf leden het vorderen, dan wel 
de voorzitter het noodig keurt. 

3. De vergadering beslist, of met ge•loten 
deuren zal worden beraadslaagd ; zoodanige 
beraa<lslaging is niet toeg;c,laten ten aanzien 
van de aangelegenheden, bedoeld in de artt. 
102, 111 en 114, eerste lid. 

4. Over de punten, in besloten vergadering 
behandeld, kan daarin ook eene beslissing ge
nomen worden. 

5. Jaarlijks worden, zonder voorafgaande 
oproepinit, twee gewone zittingen gebonden. 
De eerste zitting vangt aan op 15 Mei of, 
indien die datum op een Zondag of daarmede 
gelijkgestelden feestdag valt, op den eersten 
daaropvolgenden dag, welke geen Zondag, 
noch daarmede gelijkgestelde feestdag is. 
Zij wordt geopend door den Gouverneur-Gene
raal, of namens den Gouverneur-Generaal door 
den Luitenant-Gouverneur-Generaal en, bij 
ontstentenis van dezen, door den vice-president 
van den Raad van Ne<lerlandsch-Indië of diens 
wettelijken vervanger en duurt uiterlijk tot 
15 Augustus. De tweede zitt-ing vangt aan 
op den derden Dinsdag der maand Octo ber 
en duurt ten hoogste zes weken. 

6. Wanneer de Gouverneur-Generaal het 
noodig oordeelt, of minstens een derde der 
leden het lid tevens voorzitter niet mede
gerekend, daartoe hun wensch te kennen geven, 
worden buitengewone zittingen $ebouden. 

7. In de buitengewone zittmgen worden 
geen andere onderwerpen behandelû dan in de 
oproeping zijn vermeld. 

63. 1. Wanneer hij dat noodig acht, kan 
de Gouverneur-Generaal de beraadslagingen 
van den Volksraad bijwonen. Hij heeft 
a,lsdan eene raadgevende st em. 

2. Hij kan mede de beraadslagingen door 
gemachtigden doen bijwonen teneinde namens 
hem voorlinhting te verschaffen. Deze "e
machtigden zijn niet gerechtelijk vervolgbaar 
voor hetgeen zij in de verg~ering van den 
Volksraad hebben gezegd of aan den Raad 
schriftelijk hebben overgelegd, tenzij zij daar
mede openbaar maken wat in besloten ver
ga.dering onder geheimhoudmg is gezegd of 
overgelegd. 

3. Aan den Gouverneur-Generaal en zijne 
gemachtigden wordt het woord gegeven, 
wanneer en zoo dikwijls zij dit verlangen, 
echter niet vóórdat de spreker, die aan het 
woord is, zijne rede geëindigd heeft. 

64. 1. In de eerste vergaderin" van het 
·in het eerste lid van art. 60 bedoelJe tijdpe~k 
benoemt de Volksraad voor den duur van dat 
tijdperk uit zijn midden een eersten en een 
tweeden rla.atsvervangend-voor~itter. 

2. Wanneer de in het eerste lid vermelde 
bedieningen tusschentijds openvallen, geschiedt 
de benoeming van den opvolger voor den 
vercleren duur van het in dat lid bedoelde 
tijdperk. 

65. 1. In spoedeischendo gevallen, tor 
bcoordeeli..ng van den Gouverneur-Generaal, 
kunnen, ter behandeling van ontwerpen van 
aanvullingsbegrootingen, buitengewone zit
tingen van den Volksraad worden gehouden, 
tot bijworung waarvan alleen de op Java en 
Madoera metterwoon gevestigde leden worden 
opgeroepen. 

2. Aan de overige leden wordt t e gelijker 
tijd zonder oproeping kennis gegeven van het 
voornemen om eene buitengewone zitting t e 
houden. 

3. Het in het eerste Jid bedoelde deel van 
den Volksraad wordt a lsdan te zamen met de 
buiten J ava en Madoera gevestigde leden, 
die ter vergadering aanwezig zijn, ook voor de 
toepassing van het volgende artikel, geacht 
den Volksraad uit te maken. 

66. 1. De Volksraad ma~ noch beraad
slagen noch besluiten, zoo ruet minstens de 
helft der leden, het lid tevens voorzitter niet 
medegerekend, tegenwoordig is. 

2. De beslissingen over zaken worden bij 
volstrekte meerderbeid der stemmende leden 
genomen. 

3. Bij staking van stemmen wordt het 
nemen van eene beslissing tot eene volgende 
veri,;<tdering uitgesteld. 

4. In deze, en evenzeer in eene voltallige 
vergadering, wordt, bij staking van stemmen, 
het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

5. De stemming moet geschieden bij hoof 
delijke oproeping, wanneer een der leden dit 
verlangt, en heeft alsdan mondeling plaats. 

6. De stemmfag over peraonen geschiedt. bij 
gesloten en ongeteekende briefjes. De vol
strekte meerderheid der geldige stemmen be
sli st; bij staking van Rtemmen besliRt het lot. 

7. De leden van den Volksraad zijn niet 
gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen z,i in 
de ergadering van den Raad hebben gezegd 
of aan den Raad schriftelijk hebben over
gelegd, tenzij zij daarmede openbaar maken 
,~at in besloten vergadering onder geheimhou
ding is gezegd of overgelégd. 

67. L De bezoldiging van den secretaris 
en het bij den Volksraad aangestelde personeel 
en de regeling van de aanspraken der leden 
op tegemoetkoining voor reis- en verblijfkosten 
zoomede op zittinggeld, worden bij ordonnantie 
vastgesteld. 

2. Het lid tevens voorzitter geniet geene 
zittinggelden. 

68. De Volksraad kan de belangen van 
Nederlandsch-Indië en zjjne ingezetenen voor
staan bij den Koning, bij de Staten-Generaal 
en bij den Gouverneur-Generaal. 

69. 1. De Volksraad kan den Gouverneur
Generaal uitnoodigen om nopenR zaken, Ne
<lerlandsch-l ndië betreffende, inlichtingen aan 
den Raad te geven. 

2. De Gouverneur-Generaal vol<loet aan 
deze uitnoodiging, wanneer dit naar zijne mee
ning geschieden kan zonder schade voor de 
hem toevertrouwde belangen. 

70. 1. Behoudens in gevallen van ~poed
eischenden aard, ter beoordeeling van den 
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Koning, en behoudens· ten aanzien van ont
werpen van algemeene maatregelen van be
stuur, als bedoeld in het derde lid van art. 89 
en het derde lid van art. 90, wordt de Volks
raad in de gelegenheid gesteld, binnen een zoo 
noodig door den Gouverneur-Generaal te be
palen termijn van raad te dienen nopens de 
ontwe_rpen van a.lgemeene maatreseien van 
bestuur, uitsluitend of in belangrijke ma.te 
Nederlandsch-Indië betreffende, voordat tot 
de vaststelling daarvan wordt overgegaan. 

2. Aan het hoofd van de uit te vaardigen 
algemeene maatregelen van bestuur wordt 
melding gemaakt, dat de VolkAraa.d is gehoord, 
dan wel de reden vermeld, waarom zulks niet 
is geschied. 

71. 1. Behoudens in gevallen van spoed
eischenden aard, ter beoordeeling van den 
Koning, of, voor zoover het voorstellen van 
wet betreft, ingediend in~evolge art. 117 der 
Grondwet, ter beoordeelmg van den voor
zitter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, en behoudens ten aanzien van ont
werpen van wetten, .als bedoeld in de artt. 107, 
108, 109 en 112, wordt de Volksraad in de ge
legenheid gesteld binnen een zoo noodig door 
den Gouverneur-Generaal te bepalen termijn 
van raad te dienen nolens de ontwerpen van 
wetten, uitsluitend o in belangrijke mate 
Nederlandsch-Indië betreffende, voordat deze 
in behandeling komen bij de Staten-Generaal. 

2. Het ingevolge het vori~e lid uitgebrachte 
advies wordt bij de toezendmg van het wets
ontwerp of, wanneer het een ingevolge art. 117 
der Grondwet in~ediend voorstel van wet 
betreft, zoo spoedig mogelijk, aan de Tweede 
Kamer medegedeeld. 3. Indien het advies 
niet binnen èl.en bepaalden termijn is uitge
bracht, wordt hiervan bij de toezending van 
het wetsontwerp, of wanneer het een ingevolge 
art. 117 der Grondwet ingediend voorstel 
van wet betreft, zoo spoedig mogelijk, kennis 
gegeven aan de Tweede Kamer. 

72. 1. In de eerste vergadering var, het 
in het eerste Jid van artikel 60 bedoelde tijd
perk benoemt de Volksraad voor den duur van 
dat tij:lperk uit zijn midden een college, College 
van Gedelegeerden genaamd. 

2. Het College van Geaelegeerden bestaat 
uit den voorzitter van den Volksraad als lid 
tevens voorzitter, benevens twintig leden. 

3. De secretaris van den Volksraad is tevens 
secretaris van het- College van Gedelegeerden. 

73. Het College van Gedelegeerden benoemt 
in zijne eerste vergadering één zijner leden tot 
plaatsvervangend-voorzitter, mede voor den 
duur van het in art. 60 bedoelde tijdperk. 
Wanneer de bediening tusschentijds openvalt, 
geschiedt de benoeming van den opvolger voor 
den verderen duur van dat tijdperk. 

74. 1. De verkiezing van de leden van 
het College van Gedelegeerden en de vervulling 
van tusschentijds opengevallen plaatsen in het 
College geschieden op den grondslag van even
redige vertegenwoordiging op de wij7e, bij 
ordonnantie te regelen. 

2. De regeling waarborgt, dat de overeen
stemmende wil van elk drietal Volksraadsleden 
leidt tot de dienovereenkomstige vervulling 
van één plaats in het College van Gedelegeerden. 

3. De leden van het College van Gedele
geerden treden te gelijk af. 

75. De tegemoetkoming, aan het lidmaat
schap van het College van Gedelegeerden ver
bonden, zoomede de gevolgen van aanvaarding 
van het lidmaatschap door een landsdienaar, 
worden bij ordonnantie geregeld. 

76. I. Het lidmaatschap van het College 
van Gedelegeerden houdt op door het eindigen 
van dat van den Volksraad. 

2. De leden van het College van Gedele
geerden zijn te allen tijde bevoegd als zoodanig 
hun ontsla.er te nemen; zij geven daarvan 
schriftelijk kennis aan den voorzitter van den 
Volksraad. 

77. 1. Het College van Gedelegeerden 
houdt zijne vergaderingen in het openbaar te 
Batavia, tenzij bij ordonnantie eene andere 
plaats daarvoor is aangewezen. 

2. De deuren worden gesloten, wanneer 
minstens vier leden het vorderen, dan wel de 
voorzitter het noodig oordeelt. 

3. De vergadering beslist, of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd. 

4. Over de punten, in besloten vergadering 
behandeld, kan daarin ook eene beslissing 
worden genomen. 

5. Art. 66 vindt ten aanzien van het College 
van Gedelegeerden overeenkomstige toepassing. 

78. 1. Wanneer hij dat noodig acht, kan 
de Gouverneur-Generaal de beraadslagingen 
van het College van Gedelegeerden bijwonen. 
Hij heeft alsdan eene raadgevende stem. 

2. De Gouverneur-Generaal kan mede de 
beraadslagingen door gemachtigden doen bij
wonen ten einde namens hem voorlichting te 
verschaffen. Ten aanzien van deze gemach
tigden geldt het bepaalde bij den laatsten zin 
van het tweede lid en bij het derde lid van 
art. 63. . 

79. I. Het Reglement van Orde voor de 
vergaderingen van het College van Gedelegeer
den wordt door den Volksraad vastgesteld. 

2. Het bepaalde bij het tweede lid van 
art. 57 is op dit Reglement van toepassing. 

80. I. Het College van Gedelegeerden 
oefent de in de artt. 82, 84, 85, 86, 92 en 93 
bedoelde bevoegdheden van den Volksraad uit, 
behoudens ten aanzien van ontwerpen, welker 
behandeling de Volksraad zich beeft voorbe-
houden. . 

2. Wanneer de afdoening van eenig ont
werp, waarvan de Volksraad zich de behandeling 
heeft voorbehouden, zoozeer spoedeischend is, 
dat niet op het bi~eenkomen van dien Raad 
kan worden gewacnt, zulks ter beoordeeling 
van den Gouverneur-Generaal, het College van 
Gedelegeerden gehoord, geschiedt de behande
ling door het College van Gedelegeerden. 

3. Het College van Gedelegeerden is, tenzij 
de Volksraad anders beslist, belast. met het 
verrichten van voorbereidende werkzaamheden 
ten aanzien van de ontwerpen, welker behande
ling de Volksraad 7ich heeft voorbehouden. 

4. Is dé Volksraad niet bijeen, dan worden 
ook de in de artt. 68 en 69 vermelde bevoegd
heden door het College van Gedelegeerden 
uitgeoefend. 

DERDE HOOFDSTUK. 

VAN DE WETGEVING. 

81. I. De Gouverneur-Generaal stelt re
geeringsverordeningen vast, houdende alge-
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meene regelingen tot uitvoering van wetten, 
a!gemeene maatregelen van bestuur en ordon
nanties, voor zoover die vaststelling daarbij 
aan hem is opgedragen. 

2. In de regeeringsverordeningen kan op 
de overtreding van hare voorschriften straf 
worden gesteld. De grenzen van de te bepalen 
straffen worden bij ordonnantie geregeld. 

82. De Gouverneur-Generaal stelt, behou
dens het bepaalde bij het eerste lid van art. 90, 
in overeenstemming met den Volksraad, or
donnanties vast tot regeling van : 

a. onderwerpen, de inwendige aangelegen
heden van N ederl,andsch-Indié betreffende, t en 
aanzien waarvan in de Grondwet, in deze wet 
of in andere wetten niet anders is bepaald ; 

b. andere onderwerpen, waarvan de regeling 
ingevolge eene wet of een algemeenen maatregel 
van bestuur bij ordonnantie moet geschieden. 

83. 1. De Gouverneur-Generaal zendt zijne 
ontwerpen van ordonnanties aan den Volks
raad . 

2. De Gouverneur -Generaal kan te allen 
t ijde een termijn bepalen, binnen welken de 
Volksraad hem zijn besluit moet mededeelen. 

84. I. De Volksraad heeft het recht ont
werpen van ordonnanties aan den Gouverneur
Generaal in te dienen. 

2. Het formul ier van indiening luidt : 
,,De Volksraad verzoekt den Gouverneur

Generaal eene ordonnant ie vast t e st ellen (ver
melding van den titel der ordonnantie), over
eenkomstig het bijgaand ontwerp." 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter.) 

85. De Volksraad heeft het recht wijzi
gingen te maken in eene hem door den Gouver
neur-Generaal toegezonden ontwerpordonnantie. 

86. Zoolang omtrent eenige ontwerp-ordon
nantie nog niet door den VolkRraad of door den 
Gouverneur-Generaal is beslist, kan het ont
werp worden t eruggenomen, in het geval, 
bedoeld bij art. 83, door den Gonverneur
GenerAal, Pll in dat, bedoeld bij art. 84, door 
den Raad. 

87. l. De Volksraad gE'eft van zijn be
s luit t en spoedigste kennis aan den Gouver
neur-Generaal. 

2. Het fo rmulier van kennisgeving 1'ndt : 
a. indien de Volksraad zich met de ontwerp

ordoPnantie ongewijzigd kan vereenigen : 
"De Volksraad vereenigt zich met de hem 

door den Gouverneur -Generaal aangeboden 
ontwerp-ordonnantie (vermelding van den 
t itel der ordonnantie)". 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter. ) 

b. indien de Volksraad wijzigingen in de 
ontwerp -ordonnantie heeft gebracht : 

"De Volk raad vereenigt zich met de hem 
door den Gouverneur-Generaal aangeboden 
ontwerp -ordonnantie (vermelding van den 
t itel der ordonnantie), zooals zij door den 
Raad i s gewijzigd" . 

(Dagteekening en onderteekeninir van den 
voorzitter.) · 

c. indien de Volksraad zich niet kan vereeni
gen met de ontwerp-ordonnant ie : 

"De Volksraad kan zich niet vereenigen met 
de hem door den Gouverneur-Generaal aange- 1 
boden ontwerp-ordonnantie (vermelding van 
den t itel der ordonnant ie)". 

(Dagteekening en onderteekening van den 
voorzitter.) 

88. 1. De Gouverneur-Generaal geeft aan 
den Volksraad kennis, of hij eene ontwerp
ordonnantie, waarmea e de Raad zich vereenigd 
heeft, of die door dezen aan hem is ingediend, 
al dan niet vaststelt. 

2. Het formulier van kenniRgeving luidt : 
(1,, in geval van vaststelling : 
"De Gouverneur-Generaal heeft vastgesteld 

de ordonnantie (vermelding van d•m titel der 
ordonnantie)" . 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur-Generaal. ) 

b. in geval van niet-vast stelling : 
"De Gouverneur-Generaal heeft bezwaar vast 

te stellen de ordonnant ie (vermelding van den 
t itel der ordonnant ie)" . 

(Dagteekening en onderteekening van den 
Gouverneur-Generaal. ) 

89. 1. Indien omt rent eene door den 
Gouverneur-Generaal aan den Volksraad ge 
zonden ontwerp-ordonnantie geen overeen 
st emming met den Raad is verlrregen, neemt 
de Raad, op uitnoodiging van den Gou verneur
Generaal, de ontwerp-ordonnantie opnieuw 
in behandeling binnen zes maanden, nadat door 
den Raad besfo ten werd tot niet -aannemen van 
het ontwerp of van den Gouvrrneur-Generaal 
de kennisgeving werd ontvangen, dat hij be
zwaar had tegen vaststelling van het ontwerp, 
zooals het door den Raad was gewijzigd. 

2. Voor de tweede behandeling gelden de
zelfde bepalingen alR voor de eerste. 

3. Wordt andermaal geen overeenstemming 
verkregen, dan kan de regeling geschieden bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

4. De bij algemeenen maatregel van be
stuur vastgestelde rPgelinll kan t e allen tijde 
bij ordonnantie worden gewijzigd, aangevuld , 
ingetrokken of door eene andere vervangen. 

90. l. De Gouverneur-Generaal kan eene 
door hem aan den Volksraad gezonden 
ontwerp-ordonnantie op eigen gezag en verant 
woordelijkheid vast.stellen, wanneer : 

l 0 • de Raad in gebreke is i:;ebleven binnen 
den gestelden termijn mede te deelen, of h ij 
zich al dan niet met het ontwerp ver
eenigt; 

2°. overeenstemming met den Raad niet is 
verkregen, doch dringende omstandibheden 
eene onverwijlde voorziening vorderen. 

2. Van de vaststelling wordt aan den 
Volksraad kennis gegeven op de wijze, voor
geschreven in art. 88, tweede lid, onder a. 

3. In het geval, bedoeld onder 2°. van het 
eerst e lid, kan de regeling nade1· geschieden 
bij algemeenen maatregel van bestuur, indien 
de Volksraad binnen twee maanden na den 
dag der inwerkingtreding van de ordonnantie 
daartoe het verzoek doet. Het bepaalde bij 
het, laatste lid van het vorige artikel is plsdan 
van toepassing. 

91. 1. On verminderd de gevallen , voor
zien in oe artt. 32, vierde en vijfde !ia ; 44 ; 89, 
derde lid ; 90, derde lid; 117, tweede lid; 150, 
eerst e lid, onder a end ; 160, eerste lid , en 162, 
t weede lid , van deze wet, of bij eenige andere 
wet, wordt, bij algemeenen maatregel van be
stuur geregeld al hetgeen betreft: 

a. de met vreemde mogendheden gesloten 
verdragen en andere overeenkomsten en de ujt 
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het volkenrecht voortvloeiende rechten en 
verplichtingen in het algemeen ; 

b. de verdediging van het gronogebied van 
~v ederlandsch-1 ndië. 

2. Voorschriften ter uitvoering dezer rege
lingen kunnen bij wet of algemeenen maatregel 
van bestuur worden overgelaten aan ordon
nantie of regeeringsverordening. 

92. 1. Onverminderd het geval, voorzien 
hij art. 33, kunnen in dringende omstandig
heden, onder nadere bekrachtiging door de wet 
of door een algemeenen maatregel van bestuur, 
ordonnanties worden vastgesteldomtrentonder
werpen, waarvan de regeling bij de wet of bij 
a.lgemeenen maatregel van bestuur moet ge
schieden, zoolang die regeling niet heeft plaats 
gehad. 

2. Zoodanige maatregel wordt, wanneer 
het een onderwerp geldt, ten aanzien waarvan 
regeling door de wet geboaen is, door den 
Koning onverwijld ter kennis gebracht van de 
Staten-Generaal. 

93. 1. Onverminderd het .geval, voorzien 
bij art. 33, en behoudens de bepalingen van 
deze wet, kunnen in dringenrle omstandig
heden, voor geheel Nederland,ach-Indië of voor 
bepaalde gedeelten daarvan, onder nadere be
krachtiging door de wet of door een algemeenen 
maatregel van bestuur, bij ordonnantie wetten 
nf algemeene maatregelen van bestuur geheel 
of gedeeltelijk buiten werking worden gesteld 
of gewijzigd. 

2. Van deze handelingen wordt door den 
Koning onverwijld kennis gegeven aan de 
Staten-Generaal. 

94. Wanneer de ordonnanties, bedoeld bij 
de artt. 92 en 1)3, niet bekrachtigd worden door 
de wet of door een algemeenen maatregel van 
be~tuur, of wanneer een onderwerp, waarin bij 
ordonn11.ntie of bij regeeringsverordening is 
voorzit>n, nader bij de wet of bij algemeenen 
maatregel van bestuur is geregeld, blijven die 
ordonnanties en regeering~verordeningen niet
temin hare. verbindende kracht behouden, tot
dat zij zijn in"etrokken. 

95. 1. De a lgemeene verordeningen (re
geeringsverordeningen, ordonnanties, algemee
ne maatregelen van bestuur en wetten) worden 
door den Gouverneur-Generaal afgekondigd en 
door den algemeenen secretaris of een der 
gouvernements-secretarissen gewaarmerkt. 

2. Die afkondiging wordt gerekend ge
schied te zijn door pl~atsin~. i~ be~ StaalB~lad 
van Nederlandsch-Indië. Zi.J 1s, m geld1gen 
vorm geschied, de eenige voorwaarde der ver
bind ba.arbeid. 

3. De algemeene verordeningen werken 
terstond nadat hare afkondi6ing bekend kan zijn. 

4. Wanneer geen ander tijdstip is vast
gesteld, wordt de afkondiging gerekend bekend 
te 7ijn op Java en Madoera op den d ertigsten dag, 
en in de overige deelen van Nederlandsch-Indië 
op den honderdsten oag, na dien der dagtee
kening van het Staatsblad van NederlandBclt
Indié, waarin de algemeene verordening is 
opgPnomen. 

96. 1. Het formulier van afkondiging der 
regeeringsverordeningen is als volgt: 

,,In naam des Konings ! 
,,De Gouverneur-Generaal van Neder

lnndsch-lndië; 
,,Allen, die deze zullen zien of booren lezen, 

8alut ! 

,,doet te weten : 
"Dat Hij, overwegende dat, ter uitvoering van 

(vermelding van de wet, den algemeenen 
maatregel van bestuur of de ordonnantie, tot 
welker uitvoering de verordening strekt) 

,,het noodig is het navolgende te bepalen : 
.,Den Raad van Ned,arlandsch-lndi~ geboord; 

,,Heeft goedgevonden en verstaan : 
(Hier volgen de inhoud der regeeringsver

ordening en daarna de woorden:) 
"En opdat niemand hiervan onwetendhejd 

voorwende, zal deze in het Staatsblad van Neder 
landdch-Indië worden gep1aatst. 

,,Gedaan te den . 
(Handteekening van den Gouverneur

Generaal en van den algemeenen secre
taris of van een der gouvernements
secretarissen.) 

2. Het formulier van afkondiging der or
donna.nties i s als volgt : 

,,In naam des Konings ! 
,,De Gouverneur-Generaal van Nederlandsch

Indië, 
,,Allen, die deze zullen zien of hoor•aJJ lezen, 

salut! 
.,doet te weten : 

.,Dat Hij enz. (de beweegredenen der or
donnantie) ; 

"Den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord 
en in overeenstemming met den Volksraad (of 
in de gevallen, voorzien in het eerste lid vau 
art. 90 dezer wet . ,,Den Raad van Nedet·
landsch-Indië gehoord en gelet op het eerste lid 
van art. 90 der Wet op de staatsinr;cht;ng van 
Nederlandsch-Indië."); 

,,Heeft goedgevonden en verstaan: 
(Hier volgen de ;nhoud der ordonnantie en 

daarna de woorden:) 
"En opdat niemand hiervan 'onwetendheid 

voorwende, zal deze in het Staatsblad van 
Nederland,ach-lndië worden geplaatst. 

.,Gedaan te den . 
(Handteekening van den Gouverneur

Generaal en van den algemeenen secre
taris of van een der gouvememonts-
secretarissen.) . 

3. De Gouverneur-Generaal, den last tot 
afkondiging van eene wet of van een algemeenen 
maatregel van bestuur ontvangen hebbende, 
zorgt voor de plaatsin$ daarvan in het Staatsblad 
van Nederland,acl,-IruiiP met het volgende onder-
schrift: . 

,,En opdat niemand hiervan onwetendheid 
voorwende, beveelt de Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië, dat deze in het Staals
blad van Nederlandsch-lndië wordt geplaatst. 

.,Gedaan te den ." 
(Handteekening van den Gouverneur

·Generaal en van den algemeenen secre
taris of van een der gouvernement8-
secretarissen.) 

97. 1. De Gouverneur-Generaal kan om 
gewichtige redenen, onder nadere bekrachti
ging door de wet of goedkeuring van den Ko
ning, de afkondiging of uitvoering uitstellen 
van wetten of algemeene maatregelen van 
bestuur. 

2. Van deze handelingen, wordt, wanneer 
zij eene wet betreffen, door den Koning on
verwijld kennis gegeven aan dP Staten-Generaal. 

98. Wanneer de Gouverneur-Generaal ge
bruik maakt van de macht, hem bij het vorige 
artikel verleend, en zijne handeling niet wordt 
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goedgekeurd, is hij tot afkondiging of uitvoe
ring verplicht, dadelijk na ontvangst van den 
daartoe strekkenden last des Konings. 

99. 1. Ordonnanties kunnen op "rond van 
strijd met de Grondwet, met de wet of met 
het algemeen belang geheel of gedeeltelijk 
door den Koning worden geschorst en bij de 
wet worden vernietigd. 

2. De schorsing wordt door den Koning 
bevolen bij een met redenen omkleed , in het 
Staatsb/,ad van Nednlandsch-Indië te plaatsen, 
besluit. Binnen een jaar na de schorsing wordt 
een voorstel tot verniet iging bij de Staten
Generaal ingediend. 

3. De schorsing stuit onmiddellijk de wer
king der geschorste bepalingen. 

4. Is binnen den in het tweede Jid bepaalden 
tijd g~en ontwerp tot vernietiging bi,i de Staten
Gener·,al insediend, dan wordt de schorsing 
geacht te ziJn opgeheven. Hiervan geschiedt 
kennisgeving in het Staatsblad V(<n N ederlandsch
Indië. 

5. Indien het wetsontwerp tot vernietiging 
wordt verworpen, wordt de schorsmg mede 
geacht te zijn opgeheven. Hiervan geschiedt 
eveneens kennisgeving in het Staatsblad van 
N ederlandsch-I ndië. 

6. Bepaiingen, die geschorst zijn geweest, 
kunnen niet opnieuw worden geachorst. 

7. Vernietiging wegens etrijd met de Grond
wet of met de wet bren5 t mede vernietiging 
van alle gevolgen der vernietigde bep:1,lingen, 
voorzoover die nog voor vernietigingvatbaar zijn. 

8. Bij vernietiging wegens strijd met het 
ali,emeen belang kunnen de niet met dat be
lang strijdii,e gevolgen in stand blijven. 

9. De Go'.1 verncur-Generaal zorgt in geval 
van geheele of gedeeltelijke schorsing of .ver
nietiging eener ordonna-'ltie, dat aan het be
paalde in het derde, h<:t vierde, het, vijfae, het 
zevende en het achtste lid van dit artikel 
wordt voldaan en dat opniéuw in hetgeen de 
geschorste of vernietigde bepalingen regelden, 
voor zooveel nooctig, bij ordonnantie wordt 
voorzien. 

10. Gedecltlllijke schor•ing of vernietiging 
eener ordonnantie heeft op de ~eldigheid der 
in het besluit tot schorsing of m ·de wet tot 
vernietiging niet genoemde bepalingen geen 
invloed. 

100. De bepalingen var het vorige artikel 
gelden eveneens ten opzichte van regeerü1gs
verordeningen, met dien verstande, dat de 
vernietiging daarvan geschiedt door den Koning, 
den Raad van State gehoord, bij een met 
redenen omkleed besluit, en dat de bepaling 
van het negende lid zóó gelezen wordt, dat het 
woord "ordonnantie" tweemaal vervangen 
wordt door: ,,regeeringsverordening" .. 

VIERDE HOOFDSTUK. 
VAN DE BEGROOTING EN VAN GELD

LEEJIINGEN. 

101 . 1. De begrooting bestaat uit af
deelingen, elke voor zooveel noodig gesplitst m 
vier hoofdstukken, onderscheidenlijk tot. rege
ling van de uitgaven in Nederland, tot regeling 
van de uitgaven in Nederlandsch-Indië, tot aan
wijzing van de middelen in Nederland en tot aan
wijzing van de middelen in Nederlandsch-I ndië. 
De hoofdstukken won,en gesplit8t in posten. 

2. De afdeelingen, welke beLrekkit1g hebben 
op de departementen van algemeen bestuur, 
betreffen elke niet meer dan één departement. 

102. l. De ontwerpen der a lgemeene be
grooting worden jaarlijks door den Gouverneur
Generaal a.an den Volksrae.d bij de opening van 
de e!)rste gewone zitting aangeboden. Zij 
worden door den Raad, onder mededeeling 
van zijn gevoelen, uiterl ijk op 30 Juli aan den 
Gou verneur-Generaal teruggezonden. 

2. Ten aanzien van de ontwerpen van aan 
vullingsbegrootingen wordt de termijn van 
terugzending telkenmale door den Gouverneur
Generaal bepaald. 

103. 1. De Gouverneur-Generaal stelt de 
algemeene begrootin1; en de aanvullingsbei,roo
tingen vast, voor zoovn hij zich met het ge
voelen van den Volksraad vereeni~. 

2. De vaststehing geschiedt biJ besluiten, 
elk niet meer dan één afdeeling betreffend. 

3. Die besluiten worden uiterlijk binnen 
twee weken na afloop van de in het vorige 
artikei bedoelde termijnen openbaar _gemaakt 
in de J avasche Courant. 

104. 1. Onverminderd het bepaalde bij 
het volgende artikel, behoeven de in art. 103 
bedoelde besluiten, om te kunnen werken, 
goedkeuring bij de wet. 

2. De wetsontwerpen tot al- of niet goed 
keuring van de besluiten betreffende de alge
meene begrooting worden uiterlijk op 16 Octo
ber van het jaar, voorafgaande aan dat, waarop 
de begrooting betrekking heeft, en die t ot al 
of niet goedkeuring van besluiten betreffende 
aanvullingsbegrootingen zoo spoedig mogelijk, 
aan de Staten-Generaal aangeboden. 

105. 1. Wanneer eene uitgaaf zóó dringend 
noodzakelijk is, dat daarmede niet kan worden 
gewacht op goeakeuring bij de wet van het 
besluit, waarin op de uigaaf is gerekend, is de 
C'nmverneur-Generaal bevoegd om haar, 'n 
af ,vacht-ing van die goedkeuring, bij een met 
redenen omkleed besluit te bevelen. • 

2. Van dit laatste besluit wordt mededeeling 
gedaan aan den Volksrahd en aan de Algemeene 
Rekenkamer in Nedprlandsch-lndié. 

106. De in art. 103 bedoelde besluiten 
worden, nadat zij zijn goedgekeurd, in het 
Staatsblad van Nederlandsch- l ndië geplaatst . 

107. Indien en voor 7,0over de Volksraad de 
in art. 102 bedoelde termijnen niet in acht 
heeft genomen, geschiedt de vast~telling van 
de begrooting biJ de wet. 

108. 1. Indien nopens eene geheele af
deeling der algemeene begrootin;; geen overeen
stemming tusschen cten Gouverneur -Generaal 
en den Volksraad is verkregen, geschieat de 
vaststeiling van die afdee,ing bij de wet. 

2. Onderd~elen van afdee!ingen uer alge
meene begroo•mg, waaromtrent ~een overeen
stemming ie verkregen, worden biJ de wet vast
gesteld, indien en voor zoover daara11,n behoefte 
bestaat. 

3. Het in het tweede l id bepaalde geldt 
mede ten aanzien van aanvull ingsbegrootingen, 
indien en voor zoover daaromtrent geen over
eenstemming is verkregen 

109 1. Wordt een besluit, als bedoeld in 
art. 103, betreffende de algemeene begrooting, 
nh,t bij de wet goedgekeura, dan wordt de af
deeling, waarop het besluit betrekking heeft, 
nader bij de wet vastgesteld. 
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2. Indien een besluit, als bedoeld in art. 103, 
beti;effende eene aanvullingsbegrooting, niet 
hij de wet wordt goedgekl'urd, worden de onder
deelen van afdeelingen, waaror, dat besluit be
trekking heeft, alleen dan nader bij de wet 
vastgesteld, wanneer onverwijlde vaststelling 
noodzakelijk is. 

110. 1. De goedgekeurde besmiten tot 
vaststelling van de algemeene begrooting 
t reden, evenals de wetten welke die begrooting 
betreffen, in werking op 1 Januari van het 
d ienstjaar, waarop zij betrekking hebben. 

2. Zij worden geacht op dien datum in 
werkinp te zijn getreden, indien en voor zoover 
zij eerst daarna in het Staatsblad van Neder
landsch-Indië zijn geplaatst. Zoolang dit laat
ste niet i s geschied, st rekt de begrooting van 
het aan het betrokken dienstj aar voorafgannde 
jaar t ot grondslag van het beheer. 

111. 1. De Gouverneur-Generaal stelt, in 
overeenst emming met- den Volksraad, het slot 
der rekening van Nederlandsch-lnclië, over elk 
dienstj aar afzonderlijk, bij besluit vast. 

2. Op dezelfde wijze beslist hij omtrent de 
best emming van de voordeelige en de dekking 
va n de nadeelige sloten der rekeningen, t elken
male over tijdvakken van tf,n hoogste tien 
jaren. 

3. De in het eerst e en het t weede lid van 
dit a rtikel bedoelde besluiten worden openbaar 
gemaakt in de Javasche Courant. Zij behoe
ven, · om te kunnen werken, goedkeuring bij 
de wet. 

112. 1 Indien het slot der rekening van 
Nederlandsch,Jndië, bij gebreke van overeen
~temming tusschen den Gouverneur-Generaal 
en den Volksraad, niet bij besluit kan worden 
vastgesteld, geschiedt de vastst elling bij de wet. 

2. Het slot der rekening wordt eveneens 
bij de wet vastgest eld, ingeval het besluit 
van den Gouverneur-Generaal, dat daarop 
betrekking heeft, niet wordt goedgekeurd. 

3. Het bij het eerste en het tweede lid van 
d it artikel bepaalde geldt mede ten aanzien 
van de beslissing over de bestemming van de 
rnordeelige en. de dekking van de nadeelige 
, loten der rnkeningen . 

113. De in aTt. lll bedoelde besluiten 
worden, nadat zij zijn goedgekeurd, in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst. 

114. 1. Geldleeningen t en laste van Neder
londsch-Indië kunnen ni et worden aangegaan 
of gewaarborgd dan uit kracht van de wet of 
,·an een door den Gouverneur-Generaal in 
overeenstemming met den Volksrar d genomen 
heslu1t, goedgekeurd bij de wet. 

2. l\fo_t inachtneming van bij ordonnantie 
te stellen regelen, is de Gouverneur-Generaal 
bevoegd de uitgifte van Nederlandsch-Indische 
~chatkistbiljetten of schatkistpromessen t e 
bevelen. 

3. Verpanding of beleening van gouver 
nementsproducten geschiedt krachtens mach
tiging van den Gouverneur-Generaal. 

VIJFDE HOOFDSTUK. 
VAN DE D EP ART EMEN TEN VAN ALGEMEEN 
BESTUUR E N DE ALGEMEE N E REKENKAM E R . 

115. De departementen van algemeen be-
, tuur worden beheerd door departementshoof
den, wier t aa,k en bevoegdheid , behoudens het 

bepaalde bij art 31, door den Gouverneur
Generaal worden geregeld. 

116. De departementshoofden vormen t e 
zamen een Raad van departementshoofden. 
De Gouverneur-Generaal stelt voor dien Raad 
eene instructie vast. 

117. 1. Er i s eene Al!,emeene Rekenkamer, 
belast met het toezicht over het beheer der 
landsgeldmiddelen en over de verantwoording 
der rekenplichtigen. 

2. De instructie van de Kamer wordt b ij 
algemeenen maatregel van bestuur vastgesteld , 
in overeenstemming met de wet tot regeling 
van de wijze van beheer en verantwoording 
der geldmiddelen van Nederlandsch-Indië. 

ZESDE HOOFDSTUK. 
V AN D E GE W E STELIJKE E N P L AATSELIJKE 

BESTUREN. 

118. Zooveel cte omstandigheden het toe
laten, wordt de Inlandsche bevolking gelaten 
onder de onmiddellijke leiding van haar eigene, 
van Regeeringswege aangestelde of erkende 
hoofden, onderworpen a,an zoodanig hooger 
t oezicht , als bij algemeene of bijzondere voor 
schriften door den Gouverneur-Generaal is of 
7.a l worden bepaald. 

119. 1. De indeeling van het grondgebied 
v"n Nederla,ndsch-Indië in provinciën en andere 
gewesten geschiedt bij ordonnant ie. 

2. In de provincie wordt bij ordonnanti e 
een Provinciale Raad ingesteld, t ot regeling en 
bestuur van de gewestelijke huishouding. 

3. De Provinciale Raad benoemt, behoudens 
het bepaalde in het vierde en het vijfde lid van 
dit a rtikel, een College van Gedeputeerden, d a.t, 
volgens regels, bij ordonnantie t e stellen, met 
de dagelijksche leiding en uitvoering van zaken 
wordt belast. 

4. De Gouverneur-Generaal st elt in elke 
provincie een Gouverneur aan, die met het 
t oezicht op de verrichtingen van den Provin
cialen Raad en het College van Gedeputeerden 
is belast . De Gouv0 rnenr i s ambtshalve 
voorzit ter van den Provincialer. Raad en van 
het College van Gedeputeerden en heeft lil 

laat stgenoemd college stem. 
5. Waar de omstandigheden naar het oor

deel van den Provincialen Raad lil eene pro
vincie de bf'noeming van een College van Ge.de 
puteerden niet t oelat en, i s de Gouverneur met 
de dagelijksche leiding en uitvof'ring van .,.aken, 
bedoeld in het derde lid van dit a rtikel, belast. 

6. Wanneer de algemeene verordeningen 
het vorderen, verleen en de pro >'inciale be
sturen hunne medewerkmg tot uitvoering 
daarvan. De uitvoering geschiedt in pro
vinciën, waar een College van Gedeputeerden 
is benoemd, door dit College en anoers door 
den Gouverneur, voor zooveel niet de alge 
meene verordening bepaaldelijk de med e
werking vordert van den Provincia.!en Raad. 
Wordt deze medewerking door den Provincialen 
Raad 1,eweigerd, dan wordt daarin voorzien 
bij aanwezigheid van een Collef,e van Gede
puteerden door dit College en a.nders, alsmede 
bij wei,,;erin~ van medewerking door het 
Co,lege van • .. ,edeputeerden, door den Gouver
neur. 

7. Voor het overige worden de inrichting , 
de bevoegdheid en de verplichtingen van de 
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provinciale besturen alsmede het beheer en 
de verantwoording van de geldmiddelen der 
provinciën bij ordonnantie geregeld. • 

8. De macht van den Gouverneur-Generaal 
om de besluiten van den Provincialen Raad, 
van het College van Gedeputeerden of van den 
Gouverneur, die met de wet of met het algemeen 
belang str~jdi~ zijn, te schorsen en te vernie
tigen, wordt oij ordonnantie geregeld. 

9. Wanneer de regeling en het bestuur van 
de huishouding eener provincie door het pro
vinciaal bestuur grovelijk worden verwaar
loosd, kan bij ordonnantie de wijze worden be
paald, waarop in het bestuur der provincie met 
afwijking van het tweede en het derde lid van 
dit artikel wordt voorzien . 

120. 1. Voor zoover niet bij of krachtens 
deze wet anders is bepaald, wordt ten aanzien 
van aangelegenheden van bestuurszorg, welke 
geen deel uitmaken van de in het tweede lid 
van het vorig artikel bedoelde gewestelijke 
huishouding, in de provinciën het bestuur, in 
naam van den Gouverneur-Generaal, uitge
oefend door den Gouverneur. In de andere 
gewesten wordt het beRtuur, in naam van den 
Gouverneur-Generaal, uitgeoefend door hoofd
ambtenaren, onder zoodanige ambtstitels als 
zijn of zullen worden bepaald. 

2. In die andere gewesten kan aan het 
hoofd van gewestelijk bestuur bij ordonnantie 
et'n advigeerende raad, van daarbij bepaalde 
samenst.elling en bevoegdheden, worden toe
gevoegd. 

3. De Gouverneur-Generaal stelt voor de 
Gouverneurs der provinciën en voor de in het 
eerste lid van dit artikel bedoelde hoofdamb
tenaren instructiën vast en regelt hunne be
trekking tot de verschillende collegiën en 
ambtenaren, tot de militaire gezaghebbers en 
tot de bevelhebbers van de schepen van oorlog. 

4. Het burgerlijk gezag is, zoolang niet 
anders is bepaald, het hoogste. 

121. 1. Waar de plaatselijke omstandig
heden het toelaten, worden gedeelten van pro
vinciën bij ordonnantie als zelfstandige gemeen
schappen aangewezen. 

2. In elke krachtens het bepaalde in het 
vorige lid van dit artikel aangewezen gemeen
schap wordt bij ordonnantie een raad ingesteld, 
tot regeling en bestuur van de huishouding 
der gemeenschap. 

3. Wanneer de a lgemeene of provinciale 
verordeningen het vorderen, verleenen de be
sturen dezer $emeenschappen hunne mede
werking, tot mtvoering daarvan. Bij ordon
nantie wordt bepaald, welk gezag het blc'stuur 
der gemeenschap vervangt, wanneer dit die 
medewerking weigert. 

4- De regeling van de dagelijksche leiding 
en uitvoering van zaken, alsmede die van het 
voorzitterschap van den raad en van de in
richting, de bevoegdheid en de verplichtingen 
van de besturen dezer gemeenschappen ge
schieden bij ordonnantie. 

5. De besluiten van de besturen dezer ge
meenschaJ;lpen, die met de wet of het algemeen 
belang strijdig zijn, kunnen op de bij ordonnan
tie te regelen wijze worden geschorst of ver 
niet-igd. 

6. Wanneer de regeling en het bestuur van 
de huishouding eener zoodanige gemeenschap 
door het bestuur grovelijk worden verwaar-

loosd, kan bij ordonnantie de wijze worden 
bepaald, waaroP. in het bestuur der gemeen
~chap met afwijking van het tweede en het 
vierde lid van dit artikel wordt voorzien . 

122. Voor zooveel bij of krachtens de 
artt. 119 en 121 geene andere regelen zijn ge
steld, is het bepaalde bij de artt. 123, 124 en 
125 mede van kracht voor provinciën en voor 
als zelfstandige gemeenschappen aangewezen 
gedeelten van provinciën. 

123. 1. aarmate de omstandigheden het 
toelaten, worden voor gewesten of gedeelten 
van gewesten geldmiddelen afgezonderd uit die, 
bedoeld in art. 117, ten einde, als eigen geld
middelen van het betrokken gebied, te Rtrekken 
t er voorziening in bijzondere behoeften van 
dat gebied. 

2 De aanwijzing van de gewesten , of ge
deelten van gewesten, waarop de voorga.:1nde 
bepaling zal worden toegepast, van de daarvoor 
af te zonderen geldmiddelen en van de behoef
ten, waarin niet meer uit de algemeene ,geld
middelen van Nederlarulsch-Indië zal worden 
voorzien, geschiedt bij ordonnantie. ' 

124. 1. Het beheer en de verantwoording 
der eigen geldmiddelen van gewesten of ge
deelten van gewesten worden bij ordonnantie 
geregeld en aan het toezicht van de Algemeene 
Rekenkamer onderworpen, voor zoover in het 
toezicht over de verantwoording der reken
plichtigen niet op andere wijze wordt voorzien. 

2. Het bestuur dier geldmiddelen en de 
regeling der uitgaven worden zooveel mogelijk 
overgelaten aan een voor elk gewest en elk 
gedeelte van een gewest, waarop de bepaling 
van het eerste lid van art. 123 wordt toegepast, 
bij ordonnantie in te stellen raad. 

3. Ten laste van een gewest of een gedeelte 
van een gewest kan geen geldleening worden 
a rtngegaán of gewaarborgd dan onder voorbe
houd van bekrachtiging van het daartoe 
strekkend besluit bij eene ordonnantie. 

125. 1. De raden, bedoeld in het tweede lid 
van art. 124, zijn bevoegd de belangen van het 
gebied, waarvoor z~j zijn ingesteld, bij den 
Gouverneur-Generaal voor te staan. 

2. Hunne verdere bevoegdheid, hunne taak, 
hunne inrichting en al hetgeen noodig is om 
hunne ordelijke werking te verzekeren, de aan
wijzing hunner voorzitters, de benoeming of 
verkiezing hunner leden en al hetgeen daarop 
betrekking heeft, zoomede de verhouding tus
schen den raad voor een gewest en de raden 
voor gedeelten van hetzelfde gewest ingesteld, 
worden bij ordonnantie geregeld. 

3. Bij ordonnantie kan aan deze ra.den de 
bevoegdheid worden gegeven om, onder toezicht 
van den Gouverneur-Generaal, voor het gebied, 
waarvoor zij zijn ingesteld, verordeningen vast 
te stellen betreffende de heffin$ van belastingen 
ter versterking der eigen middelen van dat 
gebied en betreffende onderwerpen, welke in
gevolge art,. 46, l ate en 2de lid, en art. 129 van 
deze wet, zoomede ingevolge voorschriften'"Van 
andere algemeene verordeningen, door den 
Gouverneur-Generaal bij ordonnantie of ·door 
de ambtenaren, met het hoogste gewestelijk 
gezag bekleed, bij van hen uitgaande verorde-
ningen zijn te regelen. . . 

126. l. De verdeel.ing der gewesten op 
Java en llfadoera in regentschappen geschiedt 
door den Gouverneur-Generaal. 
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2. In elk regentschap wordt, onder zoo
danigen ambtstitel als de Inlandsche gebruiken 
medebrengen, een regent aangesteld, door den 
Gouverneur-Generaal uit de Inlandsohe bevol
king gekozen. 

3. De instruotiën der regenten en hunne 
betrekking tot de Europeesche ambtenaren 
worden door den Gouverneur-Generaal vast
gesteld. 

4. Bij het openvallen der b~trekking van 
regent op Java en Madoera wordt, behoudens 
de voorwaarden van bekwaamheid, ijver, eerlijk
heid en trouw, zooveel doenlijk tot opvolger 
gekozen oon der zonen of nabestaanden van 
den laatsten regent. 

127. l. De regentschappen op Java en 
Madoera worden, waar hij dit noodig acht, door 
den Gouverneur-Generaal verdeeld in districten. 

2. Elk district wordt bestuurd door een 
Inlandsch hoofd, onder zoodanigen ambtstitel 
a ls de Inlandsohe gebruiken medebrengen. 

3. De instructiën der districts-hoofden en 
hunne betrekking tot de Europeesche ambte
naren, worden door den Gouverneur-Generaal 
vastgesteld. 

4. In de provinciën geschiedt de vaststelling, 
bedoeld in het vorige lid, door den Gouverneur. 

128 . l. De Inlandsche gemeenten ver
kiezen, behoudens de goedkeuring van het bij 
ordonnantie daartoe aan te wijzen gezag, hare 
hoofden en bestuurders. De Gouverneur
Generaal handhaaft dat recht tegen alle in
breuken. 

2. Bij ordonnantie kunnen gevallen worden 
aangewezen, waarin de hoofden en bestuurders 
van Inlandsche gemeenten worden benoemd 
door het daarbij aan te wijzen gezag. 

3. Aan de Inlandsche gemeenten worden de 
regeling en het bestuur van hare huishouding 
gelaten, met inachtneming van de verordenin
gen, uitgegaan van den Gouverneur-Generaal, 
van het gewestelijk gezag of van de besturen 
der bij ordonnantie aangewezen zelfstandige 
gemeenschappen. 

4. Waar het bepaalde bij het eerste en het 
derde lid van dit artikel niet overeenkomt met 
de instellingen des volks of met verkregen 
rechten, wordt de invoering daarvan achter
wege gelaten. 

5. Bij ordonnantie kan de bevoegdheid 
worden geregelrl van Inlandsche gemeenten om : 

1°. onder het daarbij te bepalen toezicht 
belastingen te heffen ; 

2°. binnen de daarbij te bepalen grenzen op 
de overtreding van ham verordeningen straf te 
stellen. 

6. Bij ordonnantie kunnen Inlandsche ge
meenten, die geheel of gedeeltelijk gelegen zijn 
binnen de grenzen van eene stad, waarvoor 
een raad is ingesteld als bedoeld bij het tweede 
lid van artikel 121 of het tweede lid van artikel 
124, voor zoover het binnen die grenzen vallend 
gebied ootreft, worden opgeheven of, voor 
zooveel noodig, worden onttrokken aan de 
werkin~ van het bepaalde bij het derde lid van 
dit artikel. In de gevolgen van die opheffing 
wordt? voor zooveel noodig, bij ordonnantie 
voorzien. 

129. De ambtenaren, met het hoogste ge
westelijk gezag bekleed, zijn bevoegd tot b.et 
maken van reglementen en keuren van politie. 
Zij kunnen tegen de overtreding daarvan straf-

fen bedreigen, overee,~komstig regels bij ord'ln
nantie te stellen. 

ZEVENDE HOOFDSTUY. 
VAN DE ,TUSTI1'IE. 

130. Overal waar de Inlandsche bevolking 
niet is gehten in het 1;1~not harer eig-.me rechts
pleging, wordt in JVederlawlsch-Indië recht 
gesproken in naam des Koning~. 

131. 1. Het burgerlijk- en handelsrecht en 
het strafrecht, zoomede de burgerlijke rechts
vordering en de strafvordering worden, onver
minderd de bij of krachtens de7e wet aan 
anderen toegekende strafwetgevende bevoegd
heid, geregeld bij ordonnantiP. De regeling 
geschiedt hetzij voor alle of eenige bevolkings
groepen of onderdeelen daarv,in of gebieds
deelen gezamenlijk, hetzij voor een of meer dier 
groepen of deelen· afzonderlijk. 

2. In de ordonnanties regelende het burger• 
lijk- en handelsrecht worden: 

a. voor de Europeanen de in Nederland 
geldende wetten gevolgd, van welke wetten 
echter mag worden 11fgeweken zoowel wegens 
de bijzondere toestanden in Nederlanilsch-Indië, 
als om hen met een of meer der overige bevol
kingsgroepen of onderdeelen daarvan aan de
zelfde voorschriften te kunnen onderwerpen ; 

b. de Inlanders, de Vreemde Oosterlingen 
en de onderdeelen waaruit deze beide groepen 
der bevolking bestaan, voor zooverre de bij ben 
gebleken maatschappelijke behoeften diteischen, 
hetzij aan de voor Europeanen geldende bepa
lingen, voor zooveel noodig gewijzigd, hetzij 
met de Europeanen aan gemeenschappelijke 
voorschriften onderworpen, terwijl overigens de 
onder hen geldende, met, hunne godsdiensten en 
gewoonten samenhangende rechtsregelen wor
den geëerbiedigd, waarvan echter mag worden 
af~eweken, wanneer het algemeen belang of de 
biJ hen gebleken maatschappelijke behoeften 
zulks vorderen. 

3. In de ordonnanties regelende het straf
recht, de burger,ijke rechtsvordering en de 
strafvordering worden, wanneer zij uitsluitend 
op Europeanen toepasselijk zijn, de in Nederland 
geldende wetten gevolgd, echter met die wijzi
gingen welke wegens de bijzondere toestanden 
in Nederlanilsch-Indië noodig zijn; gelden zij, 
tengevolge van toepasselijkverklar;ng of van 
onderwerping aan gemeenschappelijke voor
schriften, ook voor andere bevolk'ngsgroepen 
of onderdeelen daarvan, dan worden d;e wetten 
slechts 'n zooverre gevolgd als met deze om
standigheid vereenigbaar is. 

4. Inlanders en Vreemde Oosterlingen zijn 
bevoegd om, voor zooverre zij niet reeds met 
de Europeanen aan gemeenschappelijke voor
schriften zijn onderworpen, zich in het algemeen 
of voor eene bepaalde rechtshandeling te onder
werpen aan niet op hen toepasselijke voorschrif
ten van het burgerlijk- en handelsrecht der 
Europeanen. Deze onderwerpin._, en hare ge
volgen worden bij ordonnantie geregeld. 

5. De op dit artikel berustende ordonnanties 
zijn in die gedeelten van Nederlandsch-Indië, 
waar de Inlandsche bevolking gelaten is in het 
genot van hare eigene rechtspleging, in zooverre 
toepasselijk als hiermede bestaanbaar is. 

6. Het thans voor de Inlanders en Vreemde 
Oosterlingen geldende burgerlijk- en handels-
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recht blijft van kracht zoolang en voor zooverre 
het niet door ordonnanties, als hierboven 
onder 2b bedoeld, is vervangen. 

132 De militaire strafre~htspleging berust 
op ordonnanties, zooveel mogelijk overeen
komende met de in Nederland be~taande wetten. 

133. 1. Onteigening ten algemeenen nutte 
van een;g goed of recht kan niet P.laats hebben 
dan na voorafgaande verklaring b1j ordonnantie 
dat het algemeenen nut onteigening vordert en 
tegen vooraf genoten of vooraf verzekerde 
chadeloosstell ing, een en ander volgens voor

schriften bij ordonnantie vast te stellen . 
2. De vereischten van voorafgaande ver

klaring bij ordonnantie en van voorafgaand 
genot of van voorafgaande verzekering van de 
verschuldigde schadeloosstelling gelden niet, 
wanneer oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand, 
watersnood, aardbeving, vulkamsche uitbar
sting of andere dringende omstandigheden eene 
onverwijlde inbezitneming vorderen. 

3. Bij ordonnantie kunnen nog andere dan 
de in het vorige lid bedoelde gevallen worden 
aangewezen, waarin de voorafgaande verklaring 
bij ordonnantie niet wm:dt vereischt. 

134. 1. Alle twistgedingen over eigendom 
of daaruit voortspruitende rechten, over schuld
vorderingen of andere burgerlijke rechten, 
behooren bij uitsluiting tot de kennis van de 
rechterlijke macht. 

2. Evenwel blijven de tusschen Inlanders 
of tusschen met deze gelijkgestelde personen 
van denzelfaen landaard gerezen burgerlijke 
geschillen, welke volgens hunne godsdienstige 
wetten of oude herkomsten ter beslissing staan 
van hunne priesters of hoofden, daaraan onder
worpen. 

135. De rechterlijke macht wordt alleen 
uitgeoefend door rechters, bij algemeene ver
ordeningen aangewezen. 

136. Niemand kan tegen zijn wil worden 
af!,etrokken van den rechter, dien algemeene 
verordeningen hem toekennen. 

137. Alle tusschenkomst van de Regeering 
in zaken van justitie, niet bij deze wet toege
staan, is verboden. 

138. 1. De zaken, welke uit haren aard of 
krachtens algemeene verordeningen ter beslis
sing staan van het administratief gezag, blijven 
daaraan onderworpen. 

·2_ Geschillen over bevoegdheid tusschen de 
rechterlijke en administratieve macht, worden 
door den Gouverneur-Generaal, in overeen
stemming met den Raad van Nederlandsch
Indië, . beslist volgens regels, bij ordonnantie 
vast te stellen. 

139. Geschillen over bevoegdheid tusschen 
de rechtbanken en de Inlandsche priesters en 
hoofden, als ook tusschen den burgerlijken en 
militairen rechter, worden op den voet en de 
wijze, bij het vorige artikel bepaald, door den 
Gouverneur-Generaal beslist. 

140. Het verlof van den Gouverneur
Generaal, of buiten Java en Madoera van den 
hoogsten gewestelijken gezaghebber, is noodig 
tot het instellen van burgerlijke rechtsvorde
ringen en van vervolgingen tot straf tegen 
lnlandsche vorsten en hoofden, bij ordonnantie 
aangeduid. 

141. Buiten de gev"llen, bij de artt. 33, 35 
en 37 voorzien, mag niemand in hechtenis 
worden genomen dan op bevel van het daartoe, 

ingevolge de ordonnanties op de strafvordering, 
bevoegd gezag en op den voet en de wijze 
daarbij omschreven. 

142. Het geheim der aan de post of andere 
instelling van vervoer toevertrouwde brieven 
is onschendbaar, behalve op last des rechters, 
in de gevallen bij ordonnantie omschreven. 

143. Niemand mag tot straf vervolgd of 
daartoe veroordeeld worden dan op · de wijze 
en in de gevallen bij algemeene verordening 
voorzien. 

144. Geenerlei straf heeft den burgerlijken 
dood of het verlies van alle burgerlijke rechten 
ten gevolge. 

145. Op geen misdrijf of overtreding mag 
als straf gesteld worden de verbeurdverklaring 
der goederen, den schuldige toebehoorende. 

146. 1. Alle vonnissen vermelden de gron
den waarop zij rusten, en in strafzaken, behalve 
het misdrijf of de overtreding, de stellige wets
bepalingen waarop zij zijn gegrond. 

2. Ordonnanties regelen, met betrekking 
tot den Inlandschen rechter, de noodige wijzi
gingen van het voorschrift dat de vonnissen 
met redenen moeten omkleed :rijn. 

3. De terechtzittingen zijn openbaar, be-· 
houdens de uitzonderingen bij ordonnantie 
aangewezen. 

4. De vonnissen worden in het openbaar 
uitgesproken, behoudens de uitzonderingen bij 
ordonnantie aangewezen. 

147. Het hoogste rechterlijk college in 
Nederlandsch-Indië is gevestigd te Bàtavia en 
draagt den naam van Hooggerechtshof van 
N ederlandsch-1 ndi ë. 

148. 1. De president van het Hoogge
rechtshof van Nederlandsch-lndië wordt door 
den Koning benoemd en ontslagen. 

2. De president, de vice-presidenten en de 
leden van het Hoogi:lerechtshof kunnen alleen 
met hunne toestemmrng in andere betrekkingen 
worden overgeplaatst. 

149. 1. De president, de vice-presidenten 
en de leden van het Hooggerechtshof worden 
uit hun ambt ontslagen: 

a. wanneer zij den leeftijd van vijfenzestig 
· jaren hebben bereikt; 

b. bij gebleken ongeschiktheid wegens aan
houdende ziels- of lichaamsziekte of wegens 
ouderdomsgebreken ; 

c. wanneer zij onder curateele zijn gesteld, 
2. In het geva. sub b bedoetd, wordt aan 

de vice-presidenten en aan de leden het ontslag 
door den Koning verleend. 

3. In de gevallen sub _a en b bedoeld, brengt 
het ontslag uit het ambt eervol ontslag uit 
's Lands dienst mede; in het geval sub c be
doeld, kan ontslag uit 's Lands d ienst, mits 
eervol, daaraan worden verbonden. 

4. Buiten de in dit artikel · genoemde ge
vallen kan alleen ontslag uit het ambt worden 
verleend op eigen verzoek of wegens overplaat
sing overeenkomstig art. 148. · 

150. 1. De president, de vice-presidenten 
en de leden van het Hooggerechtshof kunnen 
door den Koning uit hun ambt worden ontzet : 

a. wanneer zij wegens bij algemeenen maat
regel van bestuur te bepalen strafbare feiten 
tot vrijheidsstraffen zijn veroordeeld ; 

b. wanneer zij verklaard zijn in staat van 
faillissement of wegens schulden zijn gegijzeld ; 

c. wegens wangedrag of on_zedelij_kheid of 
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bij voortdurende achteloosheid in de waar
neming van hun ambt; 

d. wegens overtreding der bij algemeenen 
maatregel van bestuur vastgestelde bepalingen, 
waarbij hun : 

1 °. het bekleeden van een ambt of betrek
king of de waarneming der belangen van an
deren wordt verboden ; 

2°. het uitoefenen van eenig beroep of het 
betrokken zijn bij handel of onderneming wordt 
verboden; 

3°. een vast en voortdurend verblijf wordt 
aangewezen ; 

4°. verboden wordt aan partijen of hare 
advocaten of procureurs raad te geven of hulp 
te bieden; 

5°. de verplichting wordt opgelegd om het 
geheim der raadkamer te bewaren. 

2. Overtreding der bepalingen sub d bedoeld, 
kan ten aanzien van de vice-presidenten en de 
leden alleen dan grond tot ontzetting opleveren, 
wanneer zij reeds vooraf voor gelijke overtreding 
door den president zijn gewaarschuwd. 

3. In de gevallen sub a, b en c bedoeld, 
brengt de ontzetting uit het ambt ontslag uit 
' s Lands dienst mede; in de gevallen sub d 
bedoeld, kan ontslag uit 's Lands dienst, al 
dan niet eervol, door den Koning daaraan 

orden verbonden. 
151. 1. Indien de Gouverneur-Generaal, 

den Raad van Nederlandsch-Indië gehoord, oor
deelt dat de president of een der vice-presiden
ten of leden om eene der redenen vermeld in 
a rt. 149 sub b en in art. 150 behoort te worden 
ontslagen of ontzet, worden aan den betrokkene 
de tegen hem bestaande bezwaren schriftelijk 
medegedeeld en wordt hij in de gelegenheid 
gesteld om zich binnen een door den Gouver
neur-Generaal te bepalen termijn ter zake 
schriftelijk te verantwoorden. Het bezwaar
schrift en de verantwoording, indien zij ont
vangen is, worden door den Gouverneur-Gene
raal bij zijne voordracht tot ontslag of ontzetting 
overgelegd. 

2. De betrokkene wordt in afwachting van 
· s Konings beschikking, door den Gouverneur
Generaal in zijn ambt geschorst . Hij wordt 
np zijn verzoek door toekenning van verlof 
onder genot van verlofätraktement en vrijen 
()Vertocht in de gelegenheid gesteld om zich in 
Nederland te gaan verantwoorden. Dient hij 
een zoodanig verzoek niet in, dan wordt hem 
in afwachting van 's Konings beschikking 
w1.chtgeld toegekend. Wordt de voordracht 
1,fgewezen, dan wordt de schorsing opgeheven 
en den betrokkene uitbetaald het verschil tus
,chen het sedert de schorsing genoten verlofs
t raktement of wachtgeld en hetgeen hij zonder 
d ie schorsing als activiteitstraktement zou 
hebben genoten. 

152. 1. Wanneer tegen den president of 
een der vice-presidenten of leden van het 
Hooggerechtshof hetzij een bevel tot gevangen
neming of gevangenhouding, hetzij machtiging 
tot opneming in een huis van bewaring of 
eneeskundig gesticht voor krankzinnigen is 

ver1eend, of op hem lijfsdwang is ten uitvoer 
gelegd, wordt hij daardoor in zijn ambt ge
~chorst. 

2. Wanneer te~en een der in het vorige lid 
vermelde rechterliJke ambtenaren rechtsingang 
zonder bevel van gevangenneming of gevangen-

houding is verleend, kan de Gouverneur
Generaal, den Raad van Nederlandsch-Indië 
gehoord, hem in zijn ambt schorsen. 

3. De schorsing, in het eerste en tweede ]iel 
bedoeld, brengt mede dat de betrokkene op 
wachtgeld wordt gesteld. 

153. 1. Na den afloop der vervolging of 
na. het ontslag uit het hui s van bPwaring, het 
geneeskundig gesticht of de gijzeling, wordt, 
hetzij op vordering van den procureur-generaal 
na in!iewonnen ad vies van het Hooggerechtshof , 
hetziJ op verzoek van den geschorsten rechter
lijken ambtena9,r en nadat het Hooggerechtshof 
en de procureur generaal zijn gehoord, de 
schorsing door den Gouverneur-Generaal op
geheven en wordt, behoudens het voorschrift 
van het tweede lid van dit artikel, den betrok
kene uitbetaald het verschil tusschen het sedert 
de schorsing genoten wachtgeld en hetgeen hij 
zonder die schorRing als activiteitstraktement 
zou hebben genoten . 

2. Oordeelt echter de Gouverneur-Generaal, 
den Raad van Nederlandsch-IndiP gehoord , dat 
termen bestaan tot toepassing van art. 149 
sub b, of van art. 150, dan wordt de schorsing 
door den Gouverneur-Generaal bevestigd en 
geldt van dat tijdstip het voorschrift van 
art. 151 met dien verstande, dat bij afwijzing 
der voordracht aan den betrokkene wordt uit-' 
betaald het verschil tusschen het sedert de van 
rechtswege ingetreden schorsing g"noten ver
lofstraktement of wachtgeld en hetgeen bij 
zonder schorsing als activiteitstraktement zou 
hebben genoten. 

154. 1. Aanvraag van verlof buiten Neder
landsch-Indië door den president, de vice
presidenten en cte leden van het Hooggerechts
hof wordt, uitgezonderd in het geval bedoeld 
bij het tweede lid van art. 151, geach t tevens 
in te houden het verzoek om ontslag nit hun 
ambt. 

2. Gedurende hun verloftijd en ook daarna, 
zoolang zij niet overeenkomstig het volgende 
lid in eenige betrekking zijn aangesteld, mogen 
zij niet uit 's Lands dienst worden onts1aien , 
d11n op eigen verzoek of ingevolge de toepassing 
der artt. 149 en 150. 

3. Van verlof in Nederlandsch-Indië terug
gekeerd, worden zij met inachtneming van het 
tijdstip hunner terugkom9t, en, bij gelijktijdigen 
terugkeer, met inachtneming van de dagteeke
ning hunner oorspronkelijke benoeming in het 
Hooggerechtshof, bij de eerste vacature in dat 
college weder in hun vangen rang benoemd, 
wanneer z~j niet reeds vóór het ontstaan oer 
vacature met hunne toestemming in eene andere 
betrekking mochten zijn aangesteld. 

4. Zij genieten inmiddels wachtizeld, tenzij 
zij tijdelijk met de waarneming een.er anuere 
betrekking worden belast. · 

155. De vice-president en de leden van den 
Raad van Nederlandsch.-Indië en zoodanige 
andere ambtenaren al~ algemeene verordeningen 
aanduiden, staan terecht voor het Hoog
gerechtshof wegens misdrijven en overtredingen, 
gedurende den tijd hunn r functiën begaan. 

156. 1\1et uitzondering van het gevai van 
voorloopige aanhouding bij ontdekking op 
heeter daad, kan tegen de ambtenaren, in het 
vori~ artikel bedoeld, geen bevel tot gevangen
nemmg worden ten uitvoer gelegd, en, in het 
geval van ambtsmisdrijf, geene vervolging 
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plaats hebben dan nadat daartoe door den 
Gouverneur-Generaal, op den voet en de wijze 
bij ordonnantie omschreven, machtiging is 
verleend. 

157. De Gouverneur-Generaal en de Luite
nant-Gouverneur-Generaal staan wegens mis
drijven of overtredingen in Nederland terecht: 
wegens ambtsmisdrijven voor den Hoogen 
Raad der Nederlanden, wegens andere misdrij

_ven of overtredingen ter plaatse, waar de zetel 
der Regeering in Nederland is gevesti~d, voor 
den rechter, die naar de Nederlandsche wet
geving, bevoegd is over het onderwerp te 
oordeel en. 

158. 1. Het Hooggey.;chtshof heeft het 
toezicht op den geregelden loop en de afdoening 
iran rechtsgedingen; alsmede op het nakomen 
der wetten en andere algemeene verordeningen 
bij alle rechtbanken en gerechten. 

2. Het kan rechterlijke handelingen, be
schikkingen en vonnissen, wanneer die met de 
wetten en andere algemeene verordeningen 
strijdig zijn, vernietigen en buiten werking 
stellen, volgens de daaromtrent gestelde regelen. 

159. 1. Vonni~sen, door den rechter in 
Nederland gewezen, en bevelen door hem uit
gevaardigd, mitsgaders grossen van authentieke 
akten aldaar verleden, kunnen in N ederlandsch
l ndië worden ten uitvoer gelegd. 

2. Zoo ook kunnen vonnissen en bevelen, 
door den rechter in Nederlandsch-Indië gewezen 
of uitgevaardigd, alsmede grossen van authen
tieke akten, aldaar ten overstaan van Euro
peesche openbare ambtenaren verleden, aan 
welke gelijke kracht als aan de vonnis8en is toe
gekend, in Nederland ten uitvoer gelegd worden. 

ACHTSTE HOOFDSTUK. 

VAN DE INGEZETENEN. 

160. 1. De regelen nopens de toelating en 
vestiging in N ederlandsch-l ndië worden voor 
zooveel noodig bij algemeenen maatregel van 
bestuur, en overigens bij ordonnantie vast
gesteld. 

2. Ingezetenen van Nederlandsch-Indië zijn 
zij, die, mits niet in strijd met de voorschriften 
dier verordening, in Nederlandsrh-Indië ge
vestigd zijn. 

3. Aan ingezetenen kan niet dan in het 
geval en op de wijze bij art. 35 vermeld het 
verblijf in Nederlandsch-Indië worden ontzegd. 
· 4. Het ingezetenschap gaat verloren voor 
den ingezetene, die ophoudt in Nederlandsch
Jndië gevestigd -te zijn of aan wien met toe
passing van art. 35 het verblijf aldaar is ont
zegd. De ingezetene, die Nederlandsch-Indië 
verlaten hebbende, niet binnen achttien maan
den aldaar is teruggekeerd, wordt, behoudens 
tegenbewijs, geacht te hebben opgehouden in 
Nederlandsch-Indië geve~tigd te zijn. 

5. ~Iinderjarigen en onder curateele gestel
den, wier wettelijke vertegenwoordige.rs inge
zetenen van Nederlandsch-Indië zijn, worden 
als zoodanig aangemerkt ; hetzelfde geldt voor 
de gehuwde niet van tafel en bed gescheiden 
trrouw, wier echtgenoot ingezetene van Neder
landsch-1 ndië is. 

6. De bepalingen van ingezetenschap, in 
a.ndere algemeene verordeningen voorkomende, 
gelden alleen voor zooveel betreft de onder
werpen in die verordeningen behandeld. 

161. Onder Nederlanders worden in - deze 
wet verstaan, die het zijn volgens de wetten 
van het Koninkrijk. · 

162. 1. Allen die zich op het o-rondgebied 
van Ncderlandsch-fndië bevinden, hebben aan
spraak op bescherming van p'ersoon en goederen. 

2. De regelen, bij uitlevering van vreemde-
lingen in acht te nemen, worden vastgesteld bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

163. 1. Wanneer bepalingen van deze wet, 
van algemeene en andere verordeningen, regle
menten, keuren van politie e.n administratieve 
voorschriften onderscheiden tusschen Euro
peanen, Inlanders en Vreemde Oosterlingen. 
gelden voor hare toepassing de navolgende 
regelen. 

2 Aan de bepalingen voor Europeanen zijn 
onderworpen : 

1 o. alle Nederlanders ; 
2°. alle personen, niet begrepen onder n°. 1, 

die nit Europa afkomstig zijn ; 
3°. alle Japanners en voorts alle van elders 

afkomstige pe1·sonen, niet begrepen onder 
nos. 1 en 2, die in hun land onderworpen zouden 
zijn aan een familierecht, in hoofdzaak hcrus
t ende op dezelfde begi.nselen als de Neder
landsche; 

4°. de in Nederlandsch-Indië geboren wet
tige of wettelijk erkende kinderen en verdere 
afstammelingen van personen. bedoeld · onder 
nos. 2 en 3. 

3. Aan de bepalingen voor Inlanders zijn, 
behoudens den bjj ordonnantie · te regelen 
rechtstoestand der Inlandsche Christenen, on
derworpen allen, die behooren tot de inheemsche 
bevolking van Nederlandsch-Indië, en niet tot 
eene andere bevolkingsgroep dan die der In
landerR zijn overgegaan, gelijk mede zjj, die, 
behoord hebbende tot een andere bevolkings
groep dan die der Inlanders, zich in de inheem
sche bevolking hebben opgelost. 

4. Aan de bepalingen voor Vreemde Ooster
lingen zijn, behouden8 den bij ordonnantie t e 
regelen rechtstoestand dergenen onder hen, 
die het Christendom beljjden, onderworpen 
allen, die nie~ vallen in de termen van het 
tweede of van het derde lid van dit artikel. 

5. De Gouverneur-Generaa-1 is bevoegd om 
in overeenstemming met den Raad van Neder
landsch-Indië de bepalingen voor Europeanen 
toepasselijk. te verklaren op personen, daaraan 
niet onderworpen. De toepasselijkverklaring 
gddt van rechtswege mede voor de daarna ge
boren wettige of wettelijk erkende kinderen en 
verdere afstammelingen van den betrokkene. 

6. leder kan volgens bij ordonnantie t e 
stellen regelen door den rechter doen beslissen 
tot welke categorie van personen bij behoort. 

164. 1. Het toezicht der Regeering op de 
drukpers wordt bij ordonnantie geregeld, . in 
overeenstemming met het beginsel, dat het 
door de drukpers openbaren van gedachten of 
gevoelens en het toelaten van elders dan in 
Nederland gedrukte stukken, geene andere be
lemmering mogen ondervinden, dan tot ver
zekering der openbare orde gevorderd wordt. 

2. In Nederland gedrukte stukken worden 
onbelemmerd toegelaten, behoudens ieders ver
antwoordelijkheid, volgens regelen bij ordon
nantie te stellen. 

165. 1. Het recht der ingezetenen tot 
vereeniging en vergadering wordt erkend. 
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2. De uitoefening van dat recht wordt in 
het belang der openbare orde bij ordonnantie 
geregeld en beperkt. 

166. Ieder ingezetene heeft het recht om 
verzoeken aan de bevoegde macht, zoowel in 
N ederlrmd als in N ederlandsch-1 ndië, schriftelijk 
in te dienen, mits die persoonlijk en niet uit 
naam van meer worden onderteekend, welk 
laatste alleen kan geschie1en door of vanwege 
lichamen, wettelijk samengesteld of als zoodanig 
erkend, en in dit geval niet anders dan over 
onderwerpen, tot hunne bepaalde werkzaam
heden behoorende. 

167. 1 De ingezetenen zijn verplicht tot 
medewerking ter bewaring van rust en orde en, 
indien zij NedP-rlandsche onderdanen zijn, tevens 
ter verdediging van het grondgebied van Keder. 
landsch.Jnt/,ië, een en ander op den met inacht• 
neming van art. 91 te bepalen voet. 

2. Bij algemeene verordening worrlt mede 
bepaald wie in den zin van dit q,rtikel als in• 
gezetenen moeten worden beschouwd. 

168. 1. In Nederlandsch-Indië worden geene 
Europeesche titels van adeldom erkend, dan die 
door den Koning zijn verleend. 

2. Vreemde ordeteekenen, titels, rangen of 
waardigheden mogen door de ingezetenen van 
Nederlandsch-lndië niet worden aangenomen 
zonder het bijzonder verlof des Konings. 

169. 1. Uiterlijk op den lsten Januari 1860 
is de slavernij in geheel Nederlandsch-Indië 
afgeschaft. 

2. De maatregelen tot voorbereiding en 
geleidelijke trapsgewijze uitvoering van die 
afschaffing, zoomede de vergoedingen. welke 
daarvan het gevolg kunnen zijn, worden bij 
ordonnantie vastgesteld. 
. 3. In het versfag, b edoeld bij het derde lid 
van art. 60 der Grondwet, wordt jaarlijks 
opgave gedaan van het verrichte naar aanleiding 
van dit artikel. 

170. 1. De slavenhandel, de invoer en de 
openbare verkoop van slavPn zijn · verboden. 

2. De als slaven van elders aangevoerde 
personen zijn vrij, zoodra zij zich op het grond
gebied van Nederlandsch-lndië bevinden. 

171. De rechten en verplichtingen der 
meesters ten aanzien der in Nederlandsch-lndië 
aanwezige slaven, worden bij ordonnantie ge• 
regeld. • 

172. 1. Op . Java en Madoera blijft het 
nemen van pandelingen, tot zekerheid van 
schuld, verboden. · 

2. Dit verbod wordt door den Gouverneur• 
Generaal toegepast op die gedeelten van de 
bezittingen buiten Java en Madoera, waar de 
maatschappelijke toestand het gedoogt. 

3. De ordonnanties, het pandelingschap 
regelende, waar het nog niet kan worden af. 
geschaft, hebben de strekking om die afschaffing 
te bevorderen. 

4. Het pandelingschap gaat niet over op 
de kinderen des schuldenaars. 

5. Het vervoeren van pandelingen over zee 
is verboden. 

NEGENDE HOOFDSTUK. 
VAN ~DEN GODSDIENST. 

173. Ieder belijdt zijne godsdienstige mee· 
uingen met volkomen vrijheid, behoudens de 
bescherming der maatschappij en harer leden 

tegen de overtreding der algemeene verorde. 
ningen op het strafrecht. 

174. 1. Alle openbare godsdienstoefening 
binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt 
toegelaten, voor zoover die geene etoornis aan 
de openbare orde toebrengt. 

2. Tot openbare godsdienstoefening buiten 
gebouwen en besloten plaatsen wordt het 
verlof des Bestuurders vereischt. 

175. De Gouverneur-Generaal zorgt dat 
alle godsdienstige gezindheden zich houden 
binnen de palen van gehoorzaamheid aan de 
algemeene verordeningen. 

176. In de be~taande inrichting en het be
stuur der Christelijke kerkgenootschappen 
wordt geene verandering gebracht dan met 
wederzijdsch goedvinden van den Koning en 
het bestuur van het betrokken kerkgenootschap. 

177. 1. De Christen-leeraars, priesters en 
zendelingen moeten voorzien zijn van eene door 
of namens den Gouverneur-Generaal te ver• 
leenen bijzondere toelating, om hun dienstwerk 
in eenig bepaald gedeelte van N ederlandsch-lndië 
te mogen verrichten. 

2. Wanneer die toelating schadelijk wordt 
bevonden. of de voorwaarden daarvan niet 
worden nágeleefd, kan zij door den Gouverneur. 
Generaal " orden ingetrokken. 

178. 1. De priesters der Inlanders, die het 
Christendom niet. belijden, zijn geplaatst onder 
het oppertoezicht der vorsten, regenten en 
h)ofden, voor zooveel betreft den godsdienst, 
dien elk hunner belijdt 

2. Deze zorgen, dat door de priesters niets 
worde ondernomen strijdig met deze wet en met 
de door of uit naam van den Gouverneur
Generaal uitgevaardigde verordeningen . 

TIENDE HOOFDSTUK. 
VAN HET ONDERWIJS. 

179. 1. Het openbaar onderwijs is een 
voorwerp van de aanhoudende zorg van den 
Gouverneur-Generaal. 

2. De inrichting daarvan wordt, met eer
bÎediging van ieders godsdienstige begrippen, 
bij ordonnantie geregeld. 

3. Het verslag, bedoeld bij het derde lid van 
art. 60 der Grondwet, doet den staat van het 
openbaar onderwijs, ook dien van de scholen 
voor de Inlandsche bevolking bestemd, jaarlijks 
kennen. 

180. Het geven van onderwijs a.11,n Euro• 
peanen of daarmede gelijkgestelde personen is 
vrij, behoudens het toezicht der overheid, en 
het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijk• 
heid der onderwijzers. . 

181. Overeenkomstig regelen, bij ordon• 
nantie te stellen, wordt voldoend openbaar 
lager onderwijs gegeven, overal waar de behoefte 
der Europeesche bevolking dit vordert en de 
omstandigheden het toelaten. 

182. De Gouverneur-Generaal zorgt voor 
het oprichten van scholen ten dienste der in: 
landsche bevolking. 

ELFDE HOOFDSTUK. 
VAN DEN HANDEL EN DE SCHEEPVAART. 

183. 1. De tarieven van in•, uit- en door
voer, worden vastgesteld door de wet. 

2. In dringende omstandigheden kunnen 
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die tarieven bij ordonnantie worden gewijzigd, 
onder nadere bekrachtiging door de wet. 

3. Van zoodanige wijziging wordt aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal onverwijld 
kennis gegeven. · 

184. 1. De havens van Nederlandsch-Indië, 
geopend voor den algemeenen handel, zijn toe
gankelijk voor de schepen van alle volken, 
met welke het Koninkrijk der Nederlanden in 
vriendschap is, behoudens de naleving der 
algemeene en plaatselijke verordeningen. 

2. In andere havens worden die schepen 
onder hetzelfde voorbehoud toegelaten, voor 
zoover zulks is overeen te brengen met de 
verordeningen nopens de kustvaart en nopens 
de heffing en verzekering dor in- en uitvoer
rechten. 
· 185. I. Geene instPlling kan in Neder
landsch-Indië als circulatiebank werkzaam zijn 
en geene bankbiljetten mogen in NederlandBch
Indië worden uitgegeven of in omloop gebracht 
anders dan krachtens eene wet, op den voet en 
de voorwaarden bij zoodanige wet te stellen. 

2. Onder circulatiebank wordt verstaan 
elke instelling, die, hetzij uitsluitend, hetzij als 
een deel harer operatiën, bankbiljetten uitgeeft 
of in omloop brengt. 

TWAALFDE HOOFDSTUK. 
VAN DE Vi' ATERSCHAPPEN. 

186. 1 Naarmate de omstandigheden het 
vorderen wordt de zorg voor de waterstaats
belangen toevertrouwd aan rechtspersoonlijk
heid bezittende waterschappen. 

2. De oprichting en de opheffing van water
schappen, zoomede de samenstelling, de in
richting, de werkkring en de bevoegdheden van 
hunne besturen worden bij ordonnantie geregeld. 

3. Aan de besturen kan bij ordonnantie de 
bevoegdheid worden toegekend om, met inacht
neming van de daarbij te stellen regelen en 
onder het daarbij te regelen toezicht in het 
huishoudelijk belang de~ waterschappen ver
ordeningen te maken, ook zoodan;ge waarbij 
!:>elastingen worden geheven. De ordonnantie 
kan aan de besturen ook de bevoegdheid toe
kennen om in hunne verordeningen straffen te 
stellen op hare overtreding. 

SLOTBEPALING. 

187. Deze wet kan worden aangehaald a ls 
,, Indische Staatsregeling". 

Artikel 2 der wet van 23 Juni 1925 (Staats
blad n°. 234) : 

I. Alle op het tijdstip van de inwerking
treding dezer wet verbindende wettelijke ver
ordeningen, reglementen en besluiten blijven 
van kracht, totdat. zij door andere, overeen
komRtig de voorschriften dezer wet, zijn ver
vangen. 

II. Alle bepalingen nopens onderwerpen, 
de inwendige aangelegenheden van Neder
landsch-Indië betreffende, ook die, voorkomende 
in wetten en algemeene maatregel~n van be
stuur, kunnen bij ordonnantie worden gewijzigd, 
aangevuld, ingetrokken of door andere ver
vangen, met uitzondering van die, voor
komende in: 
· a. de Wet op de staatsinrichting van Neder
landsch-Indië; 

b. wetten en algemeene maatre!Jelen van 
bestuur, afgekondigd na de inwerkingtreding 

dezer wet, tenzij de algemeene maatregel van 
bestuur strekt tot uitvoering van eene reeds 
vóór die inwerkingtreding afgekondigde wets
bepaling; 

c. wetten en algemeene maatregelen van 
bestuur betreffende onderwerpen, waarvan de 
regeling ingevolge éene wet, afgekondigd na de 
inwerkingtreding van deze wet, of ingevolge de 
Wet op de staateinrichting van NederlandBch
Indië bij de wet of bij algemeenen maatregel 
van bestuur moet geschieden ; 

d. de Indische Comptabiliteitswet (Indi.scl, 
8taatsblad 1917 n°. 521); 

e. de In:iische Muntwet 1912; 
/. de Indische Mijnwet ; 
g. de Javasche Bankwet 1922. 
III. De instelling van kieskringen, als 

bedoeld in artikel 20~, *) vierde lid, van de Wet 
op de staatsinrichting van Nederlandsrh-Indië, 
en de bepaling van het door eiken kieskring 
af te vaardigen aantal leden van den Volksraad, 
alsmede de verdere voorzieningen betreffende 
het kiesrecht voor en de wijze van verkiezing 
van dien Raad, geschieden voor de eerste maal 
bij algemeenen maatregel van bestuur. De 
wijze van verkiezing der leden van het College 
van Gedelegeerden wordt voor de eerste maal 
bij algemeenen maatregel van bestuur geregeld . 
Op de ontwerpen dier algemeene maatregelen 
van bestuur moet de bij de inwerlµngtreding 
van deze wet zitting hebbende Volksraad zijn 
gehoord. 

IV. Op een door den Koning te bepalen 
tijdstip wordt de bij de inwerkingtreding van 
deze wet zitting hebbende Volksraad vervangen 
door een Volksraad, samengesteld volgens de 
nieuwe voorschriften. 

V. De bepalingen v.1n het derde hoofdstuk 
der Wet op de staatsinrichting van Neder
landsch-Indië en de tweede dezer overgangs
bepalingen blijven buiten werking, totdat he t 
College van Gedelegeerden is gekozen door een 
volgens de nieuwe voorschriften samengestelden 
Volksraad Tot zoolang blijven de oude artt. 20 
tot en met 26, 29 tot en met 33, 35 en 131 , 
tweede lid, derde lid onder d en·e en vijfde _lid, 
van het Reglement op het beleid der Regeering 
van NederlandBch-Indië ongewijzigd van kracht, 
met dien verstande dat in stede van: ,,onder
werpen" en van : ,,ontwerpen van algemeene 
verordeningen" wordt gelezen : ,,ontwerpen 
van ordonnanties". 

VI. l. De bepalingen van het vierde 
hoofdstuk der Wet op de staatsinrichting van 
NederlandBch-Indië worden, voor zoover zij de 
begrooting en ·het slot van rekening betreffen, 
voor de eerste maal toegepast op de begrooting 
en het slot van rekening betreffende het dienst
jaar, dat volgt op het jaar, waarin de naar de 
voorschriften der genoemde wet samengestelde 
Volksraad voor het eerst bijeenkomt. 

2. Ten aanzien van de begrootingen en de 
sloten van rekeningen betreffende vroegere 
dienstjaren blijven de tijdens de totstandko
ming van deze wet geldende bepalingen van 
toepassing. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 Juli 
1925 (Staal-sblad n°. 327). 

Mij bekend, 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

*) Thans art. 55 
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13 .Juli 1925, BESLUIT ter bekendmaking van 
den tekst der herziene Indische Comptabili
teitswet. S. 328. 

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

Koloniën van 7 Juli 1925, 10 en 3• Afdeeling, 
no, 71; 

Gezien artikel 3 van de wet van 23 .Juni 1925 
(Staatsblad n°. 2'.lö) tot nadere wijziging van de 
Indische .Comptabiliteitswet (Staa~blrr,d 1917, 
n°. 27,5); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te gelasten, dat d<.> tekst der herziene Indische 

Comptabiliteitswet, zooals die bij dit besluit is 
gevoegd, in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Onze MiniRter van Koloniën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatshlad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 13den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De .. Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 
/Uitgeg. 29 .Juli l926 .) 

TEKST VAN DE INDISCHE 
COMPTABILITEITSWET. 

Jste HOOFDSTUK. 
Van de rec.htspersoonlij kheid van N Pderlandsch
T ndië en van de wiiie van beheer van de Neder

landsch-lndi8che geldmiddelen. 

AFDEELING l. 
A lgemeene bepaling. 

Art. 1. Nederlandsr,h-Indië is een rechts
persoon, die hetzij door den Gouverneur. 
Generaal, hetzij door den Minister van Koloniën 
wordt vertegenwoordigd. 

De eigendommen, baten en lasten van 
Nederlandsch-Indië 7,ijn gescheiden van die 
van Nederland. 

De geldmiddelen van Nederlandsch-Indië 
worden beheerd en verantwoord naar de regelen 
in deze wet gesteld. 

AFDEELING II. 
Van de begror,ting. 

2. Nadat de begrooting b\j de wet is goed
gekeurd of vastgesteld, worden de posten der 
hoofdstukken betreffende de uitgaven, voor 
zoover de eerste hoofdstukken betreft, door 
Onzen Minister van Koloniiin en, voor zoover 
de tweede hoofdstukken aangaat, door den 
Gouverneur-Generaal gesplitst in artikelen. 

Bij die splitsing worden de artikelen aan
gewezen, welke verhoogd kunnen worden door 
overschrijving uit de sommen, bij de betrokken 
hoofrlstukken voor onvoorziene uitgaven toe-
gestaan. -

3. fndien het belang van den dienst vordert, 
dat uitgaven, op het eerste hoofdstuk van eene 
afdeeling gebracht, in NedPrla.ndsch-Indië wor
den gedaan of dat uitgaven, op het tweede 
hoofdstuk van eene afdeeling uitgetrokken, in 
Nederland geschieden, worden de betrokken 
sommen op dat eerste hoofdstuk door den 
Gouverneur-Generaal verminderd, met ver
hooging met, een gelijk bedrag van het. tweede 
hoofdstuk der zelfde afdeeling, of omgekeerd. 
Zoodanige af. en overs"hrjjving betreft alleen 
uitgaven ten behoeve van dezelfrle soort onder
werpen. 

Het da1trtoe strekkend besluit wordt in het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië geplaatst en 
aan de Staten-Generaal, den Volksraad en de 
Algerneene Rekenkamers in Nederland en in 
Nederlands0h-Indië medegedeeld. 

4. Binnen de grenzen van een post kan, 
voor zoover de eerste hoofdstukken betreft, 
door Onzen Minister van Kol0niën en, voor 
zoover de tweede hoofdstukken aangaat, door 
den Gouverneur-Generaal van en op artikelen 
worden af. en overgeschreven. 

5. D" overschrjjvin!Z, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 'l, wordt bevolen, voor zoover 
de eerste hoofdstukken betreft, door Onzen 
~finister van Koloniën en, voor zoover de 
tweede hoofdstukken aangaat., door den Gou
verneur-Generaal. 

De in den loop van het dienstjaar opkomende 
· behoeften, die in de begrooting niet zijn om
schreven, worden op dezelfde wijze op het 
artikel voor onvoorziene uitgaven van het 
betrokken hoofdstuk aangewezen. Die uit
gaven w<>rden bij de rekening. bedoeld bij 
artikel 69, omschreven en verantwoord in 
zoovele artikelen als zij gelijksoortige onder
werpen betreffen. 

6. Indien eene wet tot goedkeuring van een 
besluit van den Gouverneur-Generaal tot vast
stelling van wijzigingen van de begrooting dan 
wel eene wet tot vaststelling van dergelijke 
wijzigiI1gen tot stand komt na den laatsten dag, 
waarop ingevolge het laatste lid 'l'an artikel 11 
de dienAt geopend hlijft, wordt z\j geacht op 
dien dag in werking te zijn getreden. 

AFnEELING IIT. 
Van het dienstjaar. 

7. Het dienstjaar voor het beheer der geld
middelen van Nede-rlands f' h-1111lië is het burger
lijk jaar. 

8. Tot den dienst van een jaar behooren : 
a. voor de ontvangsten: 
1°. de opbrengst der producten in het 

dienstjaar verkocht, voor zoover die opbrengst 
gedurende het openstaan van den dienst is 
ontvangen; 

2°. de belastingen en andere middelen van 
inkomst, gedurende het dienstjaar ontvangen; 

3°. de ontvangsten, gedurende het dienst
jaar gedaan, wegens opbrengst van producten 
over afgesloten dienstjaren ; 

b. voor de uitgaven: 
de rechten gedurende het dienstjaar verkregen 

door de schuldeischers van den Lande, behou
dens de uitzonderingen, vermeld b\j de artikelen 
9, 10 en 42. 

9. Onverevend gebleven vorderinizen be
treffende afgesloten diensten worden, voor zoo
ver zij niet, zijn verjaard, gekweten uit de 
sommen voor onvoorziene uitgaven, bij de 
betrokken hoofdstukken an,ngewezen voor het 
dienstjaar, waarin i~i later verevend worden, en 
bij de rekeningen, vermeld in artikel 69, afzon
derlijk verant,woord. 

10. De voorschotten, en de sommen ter 
goeder rekening, vermeld bij artikel 42, behoo
ren tot den dienst van het jaar, w1tarin zij zijn 
betaalbaar gesteld, en de kosten van versche
ping en vervoer naar Nederland en van verkoop 
aldaar van producten, tot den dienst va.n het 
jaar, waarin de producten zijn verkocht of 
vergoed. 
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Toevallige baten behooren tot den dienst van 
het jaar, waarin zij worden ontvangen. 

11 . De dienst blijft open: 
tot 1 April van het jaar volgende op het 

dienstjaar, om rle werken of gedeelten daarvan 
en de lev~rantiën te volbreil!~en en de goederen 
te verschepen, waarvan de volbrenging of 
verscheping, volgens de verklaring van het 
hoofd der betrokken administratie, ten gevolge 
van omstandigheden in die verklaring te ver
melden, niet vóór den laatsten December van 
het dienstjaar heeft plaats gehad, alsmede voor 
de afrekeningen met de mijnkongsies op het 
eiland Bangka ; 

tot J Januari daaraanvolgende, om alles ten 
einde tP brengPn wat, het bewerkstelligen der 
ontvangsten, het v~revenen en ordonnanceeren 
der uitga.ven betreft. 

AFDEELIXG JV. 

Van de ontvnngatP. 11. 

12. Producten vRn den grond of van de 
nijverhPid, voor 's Lands rekening geteeld of 
voortgebracht, en niet bestemd om van gouver
nementswege in het- klein aan de bevolking te 
worden gedebiteerd, of tegen regularisatie aan 
departementen vRn a_lgemeen bPstuur te worden 
verstrekt, alsmede goederen in nnt11ra aan den 
Lande opgP-bracht, worden in het openbaar 
verkocht. 

Door Ons of door den GouvernE'ur-Generaal 
kan Pchter machtiging worden verleend tot 
onderhandschen verkoop, waar die in 's Lands 
belar,g noodig wordt geacht. 

13. Bruikbare goederen, voor •~ Laûds 
dienst bestemd, worden niet vervreemd. 

Van rut verbod zijn uitgezonderd voorwerpen, 
welke om dringende redenen aan derden of tot 
uitvoering van gouvernementswerken 9.an aan
nemers worden afgestaan of verkocht. 

1i. Andere roerende goederen, eigendom 
van den Lande, waarvan de verkoop in 's Lands 
belang wenschelijk is, worden steeds in het 
openbaar verkocht, tenzij door Ons of door den 
Gouverneur-Generaal, of namens d,~z,m door 
het hoofd van het betrokken departement van 
algemeen bestuur, in bijzondere omstandig
heden, machtiging of last wordt ge~even tot 
onderhandschen verkoop. 

15. Goederen, ei~endom van den Lande, 
worden niet verpana of beleend. 

Hiervan zijn uitgezonderd de ~ouvernements
producten, wannee1 de verpandmg of beleening 
daarvan, om dringende redenen, in 's Lands 
belang rle voorkeur verdient boven verkoop. 

16. Regelingen, strekkende tot invoering, 
verhooging, verlaging of afschaffing van belas
tingen of tot opheffing van eenig ander middel 
van inkomst, t10den niet in werking, vóórdat 
bij rle begrooting op die invoering, verhoogin~, 
verlaging, afschaffing of opheffing gnekend is. 

17. Teruggave of vrijstelling van belasting 
geschiedt niet dan in de gevallen en op de wijze, 
bepaald bij algemeene verordeningen, vast
gesteld door dezelfde of door eene hoogere 
macht, dan die, welke de belasting r<"gelde. 

De bewijzen dier teruggaven, vergezeld van 
bescheiden, waaruit van de aanleiding en den 
last daartoe blijkt, worden overgelegd aan de 
betrokken Algemeene Rekenkamer. 

Het bedrag der teruggaven wordt gebra(lht 

in mindering van de gelijksoortige ontvangsten 
over het jaar, waarin de teruggave heeft plaats 
gehad. . 

r.e hepalingen van het tweede en derde lid 
van dit artikel zijn van toepassing op elke 
terugga.af van ontvangen gelden. 

Indien meer is teruggegeven dnn van de ont
vangsten kan worden afgetrokken, wordt het 
meerde~e als uitgaaf verantwoord. 

18. Geschillen over vorderingen kunnen in 
Nederland door Ons en in Ned•rlandsch0111,dië 
door den Gouverneur-Generaal worden beëin
digd bij dading waarop, indien het onderwerp 
van het geschil eene hoogere geldswaarde heeft 
dan f 10,000, goedkeuring bij de wet is vereischt. 

Jaarlijks wordt door Onzen Minü,ter van 
Koloniën van de dadipgen, welke geene goed
keuring bij de wet behoeven, mededeeling ge
daan aan de Staten-Generaal. 

19. Kwijtschelding van vorderingen wordt 
verleend in Nederland door Ons en in Neder
landsch-lndië door den Gouverneur-Generaal, 
tenzij het bedrag der kwijtschelding f 10,000 
te boven gaat, in welk geval zij geschiedt bij 
de wet. 

De Gouverneur-Generaal verleent geene 
kwijtschelding dan na het advies van de Alge
meene Rekenkamer en, wanneer de in over
weging genomen kwijtschelding f 500 of meer 
bedraagt, van den Raad van Nederlandsch-lndië 
te hebben ingewonnen. 

Het bepaalde bij de vorige twee leden is ook 
van toepassing op teruggaaf van gelden, ingeval 
de vordering reeds is voldaan. 

20. Als ontvangsten, op den diens~ van het 
loopende jaar, worden onder de toevallige 
baten gebràcht de sommen, die ten onrechte 
mochten zijn betaald, en waarvan de teruggave 
eerst plaats heeft na de afsluiting van de be
grooting, waarop zij in uitgaaf zijn gebracht. 

21. De wijze van verificatie der ontvangsten 
in Neà,erlandsch-lndië wordt door Ons geregeld 
in overeenstemming met deze wet. 

Bij die regeling wordt gezorgd, dat de comp
tabelen minstens eenmaal 's jaars rekening af
leggen aan de Algemeene Rekenkamer aldaar. 

Indien de comptabelen zich bij die rekeningen 
beroepen op bescheiden, door hen vroeger over
~elegd aan de hoofden der takken van bestuur, 
Jegens wie zij zich naar hunne instructiën hebben 
te verantwoorden, worden, ten verzoeke der 
belanghebbenden of der Algemeene Reken
kamer, aan deze die bescheiden toegezonden. 

AFDEELING V. 

Van d,e uitgaven. 

22. De contröle der uitgaven, evenals die 
der ontvangsten,- geschiedt : 

in Nederland bij de Algemeene Rekenkamer 
aldaar, overeenkomstig de voorschriften dezer 
wet, en voorts naar de thans bestaande of nader 
vast te stellen bepalingen voor de contröle der 
Staatsontvangsten en uitgaven, en 

in Nederlandsch-lndië bij de Algemeene 
Rekenkamer aldaar. 

De Algemeenè Rekenkamer in Nerlerland 
deelt hare bedenkingen tegen de verevende 
uitgaven ten laste van de eerste hoofdstukken 
der begrooting van Nerlerlandsch-lndié aan den 
Minister van Koloniën, met toezending van de 
bescheiden, waartoe die bedenkingen betrekking 
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hebben, ter inzage en voor zooveel noodig ter 
verbetering, mede, binnen drie maanden, nadat 
die bescheiden bij de Kamer zijn ingekomen. 

23. De Minister van Financiën opent aan den 
Minister van Koloniën credieten : 

1 °. voor de betaling van de uitgaven op de 
eerste hoofdstukken der begrooting of van die, 
welke daarbij worden gevoegd ingevolge arti
kel 3; 

2°. ter voorziening in de behoeften -van 
's Lands kassen in Ned,erlandsch-Indië; 

3°. tot het doen van andere betalingen, die 
weder in de koloniale kassen terugvloeien, of 
waarvoor in Ned,erlandsch-Indië reeds gelden 
zijn ontvangen. . 

Deze kredieten zullen niet te boven gaan het 
bedrag der volgens artikel 26 in 's Rijks schat
kist gestorte gelden. 

24. Uitgaven buiten of boven de begrootin
gen hebben niet plaats. 

Hiervan zijn uitgezonderd de uitgaven voor 
aankoop, aanmaak, vervoer en verkoop van 
producten, en de daarmede in verband staande 
percentsgewijze belooningen. 

AFDEELING Vl. 

Van het beheer der begrooting. 

25. De Gouverneur-Generaal van Ned,er
landsch-Indië heeft het algemeen bestuur van 
's Lands geldmiddelen en eigendommen aldaar. 

· 26. Alle met het koloniaal beheer van 
Ned,erlandsch-1ndië in verband staande ont
vangsten, van welken aard ook, welke in 
Ned,erland te doen zijn, worden in 's Rijks 
schatkist gestort, en alle met het koloniaal 
beheer van Nederlandsch-lndië in verband 
staande betalingen, welke in Nederland te doen 
zijn, worden door middel van aanwijzingen op 
's R(jks schatkist bewerkstelligd. 

27. Behoudens het bepaalde bij artikel 42, 
worden geene sommen van de begrooting af
geschreven of afgezonderd, tot kwijting van 
vorderingen, wier bedrag eerst later kan blijken. 

28. De bij de begrooting toegestane kredie
ten worden, behoudens de bepalingen van 
artikel 29, middellijk noch onmiddellijk ver
hoogd door eenige bate, den Lande aankomende. 

29. Wanneer voorwerpen, die voor 's Lands 
dienst zijn aa'-'gekocht of voortgebracht, worden 
afgestaan aan een ander departement van al
gemeen bestuur, dan dat, hetwelk de uitgaaf 
tot aankoop of voortbrenging gelastte, wordt 
het artikel, bestemd tot aanschaffing van gelijk
soortige behoeften, in het dienstjaar, waarin de 
afstand plaats heeft ( onverschillig wanneer de 
aankoop of voortbrenging is geschied), voor de 
geschatte geldswaarde goedgeschreven en met 
een gelijk bedrag belast het artikel, waaruit het 
departement van algemeen bestuur, dat, de 
goederen behoeft, de uitgaaf tot aanschaffing 
kan kwijten. 

30. Landsgoederen, hoe ook genaamd, wor
den niet aan eenen 'schuldeischer afgéstaan in 
het voordeel van het artikel der begrooting, 
waaruit zijne vordering moet worden gekweten. 

· 31. Het daarstellen van werken en het doen 
van leverantiën en transporten ten behoeve van 
Ned,erlandsch-Indië, geschieden op contract.en 
van openbare aanbesteding. · 

Alleen, wanneer Onze Minister van Koloniën 
of de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-

]925 

Indië zulks in 's Lands belang i:toodig oordeelt, 
kan van dien regel worden afgeweken. 

In dat geval wordt van de beweegredenen 
melding gemaakt in het besluit. waarbij de 
werken of leverantiën en transporten worden 
bevolen. 

32. De voorwaarden van aanbesteding 
vermelden welke waarborgen vereischt worden, 
om als mededinger bij eene aanbesteding te 
worden toegelaten. 

33. De rechten en verplichtingen der ad
ministratie, van welke aanbestedingen uitgaan, 
zoomede die der aannemers, inschrijvers en 
leveranciers, en al wat verder de daarbij in 
acht te nemen vormen betreft. worden in Neder
land door Onzen Minister van Koloniën, en in 
Ned,erlan1üch-Indië door den Gouverneur-Gene
raal geregeld. 

34. Het is aan alle landsdienaren inNeder
landsch-lndië en aan die, tot het Departement 
van Koloniën behoorende, verboden eenige 
werken of leverantiën voor Nederlandsch-Indië 
aan te nemen, zich daarvoor borg te stellen of 
daaraan, hotzij rechtstreeks, hetz(j zijdelings, 
deel te hebben. 

Dit verbod geldt niet voor de bezoldigde of 
onbezoldigde hoofden der vreemde Oosterlingen 
in Nederlandsch-Indië. 

AFDEELING VE. 

Van het verevenen der uitgaven. 

35. De vorderingen ten laste der begrooting 
van Nederlandsch-lndië worden verevend: 

door den Minister van Koloniën of zijne 
gedelegeerden, wanneer de uitgaaf ten laste 
van de eerste hoofdstukken moet worden 
gebracht, en 

door den Gouverneur-Generaal of zijne 
gedelegeerden, wanneer de uitgaaf ten laste 
van de tweede hoofdstukken moet worden 
gebracht. 

36. Elke verevening moet gegrond zijn op 
het bewijs of de bewijzen van het verkregen 
recht der schuldeischers. 

37. Vereveningen op rekening of in minde
ring geschieden alleen voor gedane diensten, en 
nimmer mogen de verevende sommen dan nog 
overschrijden vier vijfde gedeelten der ver
kregen rechten, door behoorlijke bewijzen van 
oplevering gestaafd. 

38. De Gouverneur-Generaal bepaalt in 
welke gevallen onderzoek van vorderingen ten 
laste van de tweede hoofdstukken der begrooting 
door de Algemeene Rekenkamer in Neder
landsch-Indië noodig is vóór de betaalbaar
-~telling. 

Hij wijst per artikel het maximum van het 
bedrag aan, dat betaald kP,n worden zonder 
zoodanig voorafgaand onderzoek. 

Van die aanwijzing wordt aan de Algemeene 
Rekenkamer mededeeling gedaan. 

Alle bescheiden, tot de verevening en betaling 
gevorderd worden aan de Algemeene Reken-
kamer overgelegd. · · 

39. Indien het onderzoek der vorderingen 
bij de Alge.meene Rekenkamer in N ederlandsch-
1 ndië tot bedenkingen aanleiding geeft, waar
mede de ordonnateurs zich niet vereenigen; zijn 
deze bevoegd de betaling te doen plaats hebben, ·· 
be~oudens hunne verantwoordelijkheid vo\gèns 
artikel 7 4 dezer wet. · · '" 

43 
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40. Bij koloniale ordonnantie worden voor 
Nederlanilcsch-Indië bepaald de aard en vorm 
der hescheiden, door de schuldeischers tot 
staving hunner vorderingen over te leggen. 

41 . Bii overeenkomsten wegens het doeu 
van leveringen, het claarstellen vau werken of 
verrichten van diensten, worden aan de aan
nemers of leveranciers geene interessen toege
zegd, ter zake van mogelijke vertraging :n de 
voldoening hunner vorderingen. 

42. V 001·schot-ten kunnen worden verleend 
aan aannemers of leveranciers, en, in df' gevallen 
door Ons of door den Gouverneur-Generaal te 
bepalen, op traktementen, - verlofs- en non
activiteitstraktementen daaronder begrepen, -
wachtgelden, gagementen, pensioenen, declara
tiën wegens reis- en verblijfkosten en vaste 
uitkeeringen. 

Sommen ter goede rekening kunnen binnen 
de grenzen der begrooting worden verstrekt tot 
het doen van betalingen ten behoeve van zee
en landmacht of van andere onderwerpen van 
huishoudelijk beheer. door Ons of door den 
Gouverneur-Generaal aangewezen. 

Van die sommen wordt vóór het sluiten van 
den betrokken dienst rekening afgelegd en de 
ongebruikte gedeelten worden in mindering 
gebracht van de uitgaven ten laste van de 
artikelen waaruit de sommen zijn gekweten. 

AFDEELIXO VIJL 

Van de Algemeene Rekenkamer in Nede,landsch
lnllië. 

43. De Algemeene R ekenkamer in Neder
landsch-Indië bestaat uit eenen voorzit ter en 
zes leden 

Zij moeten zijn Nederlandsche onderdanen en 
den volJen ouderdom van dertig jaren bereikt 
hebben. 

44. De voorzitter en de leden der Algemeene 
Rekenkamer in Nederlandsch-Indië worden door 
Ons benoemd en ontslagen. 

De Gouverneur-Generaal zendt. door tns
schenkomst van den Min;ster van Koloniën, 
voor elke opengevalJen plaats eene door den 
Raad van .Vederlandsch-lndië opgemaakte en 
met redenen omkleede aanbeveling van drie 
personen aan Ons in. 
· De Raad van Nederlandsch-lndië raadpleegt 
den voorzitter der Algemeene R ekenkamer al
vorens eene aanbevPling te doen voor de benoe
ming van een lid dier Kamer. 

Wanneer tegelijkertijd meer dan één vacature 
bij de Algemeene Rekenkamer in Nederündsch
lndië ontstaat, kan, behoudens Onze bekrach
tiging, in de tweede of verdere vacature door 
den Gouverneur-Generaal worden voorzien uit 
eene aanbeveling van drie personen, opgP
maakt door den Raad van Nederlandsch-lndië, 
na raadpleging van den voorzitter der Alge-

' meene Rekenkamer. 
45. De voorzitter en de leden der Algemeene 

Rekenkamer in Nederlandsch-lndië mogen, 
nevens hun ambt, geene andere betrekkingen in 
dienst van den Lande bekleeden. 

Zij mogen recht~treeks noch zijdelings deel
hebber· zijn in, noch borg zijn voor een.ige onder
neming ten grondslag hebbende eene overeen
komst om winst of voordeel aangegaan met 
.Vederla,idsch-Indië of met eenig gewest of 
gedeelte van een gewest, waarop artikel 123 

van de Wet op de Staatsinrichting ,an Neder
land,,;ch-Indië t.oepassing heeft gevonden . 

Zij mogen, behalve openbare schuldbrieven, 
geene schuldvorderingen ten laste van den 
Lande bezitten. 

Zij mogen geen handel drijven, noch, ander 
clan a ls houder van aandeelen in of van obliga
tLën ten laste van naamlooze vennootschappen, 
rechtstreeks of zijdelings betrokken zijn in dien 
van anderen of in eenige concessie of onderne
mini van welken aard ook, op Nederland8ch
Indië betrekking_ hebbende of aldaar geves~igd. 

46. De voorzitter en de leden der Algemeene 
Rekenkamer in Nederlandsch-Tndië kunnen uit 
hun ambt worden ontzet: 

1°. wanneer zij wegens misdrijf, of wegens 
overtreding van de bepalingen betreffende 
's Lands middelen en pachten, tot hechtenis of 
tot eene zwaardere straf zijn veroordeeld ; 

20. wanneer zij in sta.at van faillissement 
verklaard of wegens schulden ge~jjzeld zijn: 

_3°. bij wangedrag of onzedelijkheid. 
47. Behalve op eigen verzoek, worden de 

voorzitter en de leden der Algemeene Reken
kamer in Nederlandsch-lndië uit hun ambt 
ontslagen, wanneer zij den leeftijd van vijf en 
zestig jaar hebben bereikt. 

E en onts!ag buiten eigen verzoek kan mede 
worden gegeven : 

1° . wanneer zij wegens aanhoudende ziels
of lichaamsziekte hun ambt niet behoorlijk 
kunnen vervullen of door gestadige tekortko
mingen getoond hebben daarvoor ongeschikt te 
zijn; 

2°. wanneer z\i onder curateele zijn gesteld; 
3°. wanneer zij bij het eindigén van hun 

verloftijd niet zijn teruggekeerd, en 
4°. wanneer zij het verbod van artikel 45 

overtreden. 
48. Indien de Gouverneur-Generaal, dPn 

Raad van Nederlandsch-lndië gehoord, oordee!t, 
dat de voorzitter of een der leden van de Alge
meene Rekenkamer in Nederlandsch-lndie, om 
een der redenen in de artikelen 46 en 47 ver
meld, behoort te worden ontzet of ontslagen, 
zendt bij zijne daartoe strekkende voordracht, 
met alle ter zake betrekkelijke stukken, aan 
den Minister van Koloniën. 

In de gevallen, vermeld in artikel 46 en in 
artikel 4ï, n°. 1 tot en met 4, worden aan den 
betrokken ambtenaar de tegen hem bestaande 
bezwaren medegedee!d, en wordt hij in de ge
legenheid gesteld bij de voordracht van den 
Gouverneur-Generaal eene schriftelijke verant
woording te voegen. 

De Gouverneur-Generaal is bevoegd om, in 
afwachting van 's Korµngs beschikking, den 
betrokken ambtenaar in de gevallen in het 
vorig lid van dit artikel bedoeld in zijn ambt t e 
chorsen. 
In diezeUde geva.llen wordt de betrokken 

ambtenaar, desverkiezende, door toekenning 
van verlofstraktement en vrijen overtocht, in 
de gelegenheid gesteld om zich in Nederland te 
gaan verantwoorden. 

Op de betrekkelijke voordracht van den 
Gouverneur-Generaal wordt door Ons beslist . 

49. Wanneer tegen den voorzitter of een der 
leden van de Algemeene Rekenkamer in Neder
landsch-lndië, hetzij een bevel tot gevangen
neming of gevangenhouding, hetzij machtiging 

, tot opneming in een huis van bewaring, of 
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geneeskundig ges·ticht voor krankzinnigen is 
verleend, of op hem lijfsdwang is ten uitvoer 
gelegd, wordt hij daardoorinzijnambtgeschorst. 

Wanneer tegen een der in het vorig lid ver
melde ambtenaren rechtsingang zonder bevel 
tot gevangenneming of gevangenhouding is 
verleend, kan de Gouverneur-Generaal, den 
Raad van Indië gehoord, hem in zijn ambt 
schorsen. 

50. Schorsing in de bediening stelt den 
geschorsten ambtenaar op wachtgeld. 

Wordt hij echter niet ontzet of ontslagen, 
dan wordt hem, na Onze beslissing, zijn volle 
traktement over het tijdvak der schorsing te 
goed gedaan. 

51. De voorzitter en de leden der Algemeene 
Rekenkamer in N ederlarulsch-I ndië staan terecht 
voor het Hoog Gerechtshof van Nederlandsch
Indië, wegens misdrijven en overtredingen, 
gedurende den tijd hunner functiën begaan. 

52. :VCet uitzondering van het geval van 
voor!oopige aanhouding bij ontdekking op 
heeterdaad, kan tegen den voorzitter en de 
leden der Algemeene Rekenkamer in Neder
landsch-Indië geen bevel tot gevangenneming 
worden ten uitvoer gelegd, en, in geval van 
ambtsmisdrijf, geene vervolging plaats hebben, 
dan nadat daartoe door den Gouverneur
Generaal, op den voet en de wijze, .bij algemeene 
verordening omschreven, machtiging is ver
leend. 

53. Behoudens het voorschrift in de 4de 
alinea van artikel 48, wordt aan den voorzitter 
en aan de leden der Algemeene Rekenkamer in 
Nederlandsch-Indië geen verlof naar Nederland 
toegekend, dan overeenkomstig de bepalingen, 
door Ons vast, te stellen bij de instructie der 
Algemeene Rekenkamer. 

Wanneer door verlof, schorsing, ongesteldheid 
of andere redenen eenig lid der Algemeene 
Rekenkamer verhinderd wordt zijne werkzaam
heden te vervullen, wordt door den Gouverneur
Generaal, zoo noodig, in de waarneming dier 
werkzaamheden voorzien door de benoeming 
van een tijdelijk lid. 

Indien het te verwachten is dat de waarne
ming langer dan zes maanden zal moeten duren, 
vraagt de Gouverneur-Generaal voor de benoe
ming van eAn tijdelijk lid eene aanbeveling van 
drie personen van den Raad van N eMrlandsch
I ndi ë en onderwerpt hij de benoeming aan Onze 
bekrachtiging. 

De tijdelijke leden worden door den Gouver
neur-Generaal ontslagen, wanneer door het 
weder invallen van gewone leden niet langer 
behoefte bestaat aan tijdelijke voorziening in 
de waarneming hunner werkzaamheden, of deze 
hem om andere redenen niet meer noodig voor
komt. Wanneer er twee of meer tijdelijke 
leden zijn, bepaalt de Gouverneur-Generaal, na 
raadpleging van den voorzitter, wie hunner 
moet aftreden. 

54. De contröle der Algemeene Rekenkamer 
iu Neder!andsch-Indië op de uitgaven strekt 
zich uit tot het onderzoek : 

l o: of het betrokken artikel van de begroo
t-ing toereikend is ; 

20. of de aard der uitgave met tl€' omschrij
ving van het artikel overeenstemt; 

30_ of er geen vermenging van fo~dsen over 
verschillende diPnstiaren of afdeelingen der 
Legrooting het gevoÎg van kan zijn; 

4°. of de overgelegde bewijsstukken beant
woorden !lan de door Ons vast te stellen ver
eischten, om aan de comptabelen in uitgaaf te 
worden geleden. 

55. Het beheer over het materieel, in 
's Lands magazijnen en andere bewaarplaatsen 
voorhanden, is op den voet en de wijze, bij 
ordonnantie te bepalen, aan het toezicht der 
Algemeene Rekenkamer in Nederlandsch-lndië 
onderworpen. 

56. De Algemeene Rekenkamer in Neder
landsch-1 ndië is verdeeld in twee tafels. 

Iedere tafel besliRt met drie leden en bij 
meerderheid van stemmen. 

7,ij is bevoegd om bij onvoltalligheid met 
twee leden te beslis~en, wanneer deze een
stemmig zijn. 

57. Eene vereenigde zitting der Algemeene 
R ekenkamer in Nederlandsch-Indië kan niet 
worden gehouden met minder dan vijf leden. 

Indien in eene vereenigde zitting de stemmen 
staken, valt het besluit ten voordeele van den 
comptabele. 

58. De besluiten der Algemeene Rekenkamer 
in Nederlandsch-Indië, waarbij het bedrag wordt 
vastgesteld, dat ter zake van eenig comptahel 
beheer aan den Lande moet worden vergoed of 
waarb~j aan een comptabele eene boete wordt 
opgelegd, worden uitgevaardigd in naam des 
Konings. 

De afschriften dier besluiten, aan het hoofd 
voerende de woorden: ,,Tn naam des Konings", 
en onderteekend door den voorzitter der Alge
meene Rekenkamer, hebben dezelfde kracht en 
worden op dezelfde wijze ten uitvoer gelegd als 
de grossen van in kracht van gew~jsde gegane 
vonnissen in burgerlijke zaken. -

59. De wijze van eedsaflegging en al wat 
verder de samenstelling en inst,ructie der A!ge
meene Rekenkamer in Nederl.'lnd.çch-Indië be
treft, wordt door Ons vastgesteld in overeen
~temming met deze wet. 

Die instructie bevat de bep~,ling, dat de 
Rekenkamer verplicht is om den Gouverneur
Generaal ten allen tijde zoodanige voordrachten 
en mededeelingen te doen, als, volgens haar in
zien, kunnen leiden tot vermindering of hr.
sparing van uitgaven en tot vereenvoudiging 
van het geldelijk beheer . 

Bij die instructie kan aan de Rekenkamer 
worden toegestaan hare bemoeiingen en werk
zaamheden, ook voor zoover ze uit deze wet 
voortvloeien, te beperken tot zoodanig rleel der 
bij haar ingediende administratieve bcschPiden 
en verantwoordingen van comptabelen, als te 
harer beoordeeling voor eene doel<:reffende be
sparing van arbeid nuttig en toelaatbaar wordt 
geacht. 

AFDEELJNG IX. 

Van rle 11er_iaring van schnldvorderinaen. 

60. De termijnen van verjaring en verdere 
bepalingen, daaromtrent bij de R ijkswetten 
vastgesteld of vast te stellen, voor de indiening 
der vorderingen ten laste der Staatsbcgrooting, 
zijn toepasselijk op alle vorderingen ten laste 
van de eerste hoofdstukken der begrooting van 
N ederlandsch-I ndië. 

61 . Alle vorderingen ten laste van de 
tweede hoofdstukken der begrooting van 
Y ederland.•cl1-T ndië, '1ie niet zijn ingediend bin-

4:l* 
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nen rlen tijd van achttien maanden na de ope
ning van het dienstjaar, zijn verjaard. 

De Gouverneur-Generaal is bevoegd, in bij
zondere Clmstandigheden en Clm redenen van 
noodzakelijkheid, dezen termijn te verlengen. 

62. De termijnen van verjaring, bij de bur
gerlijke wetten in Nederland en in Nederlandsch
Inrlië bepaald, zijn voor d~ begrooting van 
Nerlerla-ndsch-Indië toepassehJk: 

1°. op alle vorderingen wegens rente van 
Indische scl:J.uklen, en die wegens traktementen, 
soldijen, pensioenen, onderstandgelden en alle 
anderen, welker bedrag bepaald is, en welker 
verevening niet afhankelijk is van eene vooraf
gaande oplevering van stukken door belang
hebbenden; 

20. op alle verevende vorderingen, waarvan 
mandaten of ordonnantiën van betaling zijn 
afgegeven. 

63. Door of vanwege het hoofd der betrok
ken administratie wordt aan den sch11ldeischer, 
zoo hij dat verlangt, bij de indif' nin~ zijner 
vordering een behoorlijk gedagteekena bewijs 
van ontvangst der ingediende 3tukken afge
geven. 

64. Mandaten of ordonnanti,' n van betaling, 
welke in Neclerlandcch-Indië n iet ter voldoening 
zijn aangebod•fü binnen den termijn voor de 
afsluiting der begrooting bepaald, zijn vervallen. 

Belanghebbenden kunnen eene nieuwe betaal
baarstelling aanvragen. 

AFDEELING X. 

Van het verbod tegen het in beslag nemen va-n 
's Lands gelden, goederen en eigendommen. 

65. Het is in Nederlandsch-Indië niet 
geoorloofd, dan met vooraf verkregen verlof 
van den rechter, beslag te leggen op: 

a. Landsgelden, effecten of geldswaarde 
hebbende papieren, onder de administratie of 
onder derden berustende ; 

b. solden door derden aan den Lande ver
schuld1gd; 

c. •~ Lands roerende goederen, koopman
schappen en meubelen, onverschillig of zij in 
het bezit of gebruik zijn van den Lande, of zich 
onder derden bevinden ; en 

d. vaste goederen en zakelijke rechten, den 
Lande t,oebehoorende. 

Hetzelfde verbod geldt in Nei/erland, wanneer 
het beslag gelegd wordt ter zake eener vorde
ring, loopende ten la~te der begrooting van 
Nederlandsch-Indie, of op gelden of goederen, 
die door of ten behoeve van het Departement 
van Koloniën beheerd worden. 

66. Dat ver,of moet gevraagd worden, voor 
beslag te leg<>e• in Nerlerland, aan den Hoogen 
Raad, voor bP8lag te leggen in Nederlandsch
lndië, aan het Koog Gerechtshof aldaar. 

Het open baar ministerie wordt op het verzoek 
gehoord. 

Het verlof wordt niet verleend, tenzij sum
mierlijk van de deugdelijkheid der vordering, 
waarvoor beslag geleg wordt blijkt. 

Het wijst aan de goederen, op welke het 
beslag zal mo 0 en worden gelegd. 

Zaken, die äoor haren aard of hare bestem
ming geacht moeten worden buiten den handel 
te zijn, of bij de wet of algemeene verordening 
voor geene inbeslagnemin$, vatbaar zijn ver
klaard, worden in de aanwijzing niet, begrepen. 

Jide HOOFDSTUK. 
Van de vera.ntwoording der geldmiddelen van 

N ederlandsch-1 ndie. 

AFDEELING !. 
Van ile verantwoording der Gouvernementspro

ducten. 
67. A! wie belast is met den verkoop van 

gouverm,ment~producten in N~derland, doet 
deswege rekening en verantwoording aan den 
Minister van Koloniën. 

Die rekening toont aan: 
1°. wat van die producten hier te lande is 

aangekomen, de hoeveelheid, die daarvan is 
verkocht, en wat er van in magazijn overblijft, 
met vermelding der soorten en oogstjaren, 
waaruit zij afkomstig zijn ; 

20. de bruto opbrengst van hetgeen is ver
kocht; 

3°. de gedane stortingen in 's Rijks schat
kist. 

Daarenboven wordt door den geconsigneerde, 
binn~n vier maanden na afloop -van ieder jaar, 
op dezelfde wijze rechtstreeks rekening gedaan 
aan de Algemeene Rekenkamer in Nederland. 

Bij die rekening wordt verwezen : 
a. naar m aandelijksche staten, door den 

directeur van het betrokken departement van 
algemeen bestuur in Nederlandsrh-Indië opge
maakt, welke aanwijzen de hoeveelheden en 
soorten van de in consignatie naar Nederland 
afgeleverde producten, met vermelding der 
oogsten, waaruit zij afkomstig zjjn, en WAlke 
staten door dengene, aan wien de producten in 
Nederlandsch- Indië zijn afgeleverd, voor ont
vangst zijn geteekend ; 

b. naar de bescheiden, aan den Minister 
van Koloniën overgelegd. 

De sub a en b bedoel:lo stukken worden door 
den Minister van Koloniën zoo spoedig mogelijk, 
tot voorbereiding van de verificatie der jaar
rekening, aan de Algemeene Rekenkamer in
gezonden. 

68. Bij het onderzoek der jaarrekening en 
verantwoording in het vorig artike l omschreven, 
zal de Algemeene Rekenkamer de bewijsstukken 
aannemen, zooal~ ze bij den handel gebruikelijk 
zijn, en voorts eerbiedigen de voorwaarden, 
waarop de verkoop der producten heeft plaats 
gehad, alsmede dC' bij den handel bestaande 
usantiën . 

Bij verschil van opvatting daaromtrent wordt 
door Ons beslist. 

Al'DEELINO Jl. 

Van de rekeningen. 

69. Van de begrooting wordt, onder dag
teekening van hare afsluiting, eene rekening 
opgemaakt, voor zoover de uitgaven en on t
vanssten in Nederland betreft, door Onzen 
Minister van Koloniën en, voor zoover die in 
Nederlandsch-Indie aangaat, door den Gouver
neur-Generaal. 

De rekening wijst, in de vol~orde der l-,e 
grooting en met gel..(jke omschrijving van de 
afdeelingen, hoofdstukken, posten en artikelen, 
afzonderlijk aan: 

in uitgaaf, 
het geraamde bedrag en wat daarop is ver
evend ; 
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in ontvang, 
het geraamde bedrag en wat daarop is ont
vangen_ 

Zoowel wat de uitgaven als wat de ontvang
sten betreft, geeft de rekening cle verschillen 
tusschen de ramingen en de uitkomsten aan, 
met toelichting van die verschillen en met aan
wijzing, welke-der verevende sommen voldaan, 
welke verschuldi/!d gebleven z~jn. 

70. De rekenmg wordt, voor zoover opge
maakt door Onzen Minister van Koloniën, aan 
de Algemeene Rekenkamer in Nederland en, 
voor zoover opgemaakt door den Gouvernenr
Generaal, aan de Algemeene Rekenkamer in 
Nederlantlsch-Indië gezonden. 

Zij wordt door die Colleges voorzien van eene 
verklaring harer bevinding en, onder mede
deeling van de bedenkingen en opmerkingen, 
waartoe het onderzoek, ook van de overÎcrelegde 
verantwoordingsstukken, aanleiding gee t, bin
nen vier maanden na de ontvangst, voor zooveel 
noodig, ter beantwoording en ter verbetering, 
aan de inzenders teruggezonden. 

71. Jaarlijks zenden de Algemeene Reken
kamer in Nederland aan Ons en die in Neder
landsch-lndië aan den Gouverneur-Generaal 
uiterlijk op 1 April een volledig verslag van 
hare werkzaamheden over het afgeloopen jaar, 
waarin teven.~ worden vermeld alle ontdekte 
onregelmatigheden en afwijkingen van bestaan
de verordeningen en de maatregelen, welke zij 
in het belang van het beheer der geldmiddelen 
wenschelijk achten. 

Voorzien van de noodige toelichtingen wordt 
zoo spoedig mogelijk het eerste verslag door 
Onzen Minister van Koloniën aan den Gouver
neur-Generaal en het tweede door den Gouver
neur-Generaal aan voornoemden ~finister ge
zonden. 

Beide verslagen worden daarna te zamen zoo 
spoedig mogelijk door Ons aan de Staten
Generaal en door den Gouverneur-Generaal aan 
den Volksraad medegedeeld. 

72. De gedeelten der rekening omtrent de 
uitgaven en ontvangsten in Nederland worden, 
na behandelin~ als in artikel 70 voorgesch.J:even, 
zoo spoedig mogelijk aan den Gouverneur
Generaal gezonden, die vervolgens de rekening 
in haar geheel doet samenstellen. 

Het ontwerp-besluit tot vaststelling van het 
slot der rekening wordt door den Gouverneur
Generaal aan den V<'lksraad aangeboden uiter
lijk bij de opening van de eerste gewone zitting 
van het derde jaar, volgende op de afsluiting 
der begrooting. 

Wanneer door onvermijdelijke omstandig
heden de aanbieding niet vóór of op dat tijdstip 
kan plaats vinden. wordt daarvan aan den 
Volksraad mededeeling gedaan. 

Bij het ontwerp- besluit tot, vaststelling van 
het slot der rekening worden, neven~ de rekening 
en hare toelichting, nog overgelegd : 

1°. een staat, aantoonende het gebruik, dat 
i~ gemaakt van de kredieten, vermeld in het 
eerste lid sub 2°. van artikel 23 ; 

2°. een staat, die naar onderscheiding van 
de dienstjaren aantoont, welke sommen wegens 
op vroegere dienstjaren verevende uitgaven in 
het afgesloten dienstjaar eensdeels uitgegeven 
of door verjaring vrijge,allen, anderdeels ver
schuldigd gebleven zijn; 

3°. de mededeelingen van d? Algemeene 

Rekenkamers in Nederland en Nederlandsch
lndië, bedoeld aan het slot van artikel 70, 
benevens de ter beantwoording daarvan door 
Onzen l\finister van Koloniën en den Gouver
neur-Generaal opgemaakte nota's. 

AFDEELING Ill. 

Van de verantwoordelijkheid en vervolging der 
ordonnateiirs en andere landsdienaren ter zake 
van onrechtmat.ige handelingen of nalatigheden, 
waarvol)r deze, niet als comptabelen knnnen worden 

aangesproken. 

73. De geldelijke verantwoordelijkheid van 
den Minister van Koloniën en van den Gou
verneur-Generaal van Nederlandsch-lndië wordt 
geregeld bij de wet, regelende de financieele 
verantwoordelijkheid van de hoofden der Mi
nisterieele Departementen. 

74. Alle landsdienaren, die als zoodanig en 
zonder ter zake comptabel te zijn, door onrecht
matige hai,delingen of door het nalaten van de 
zorg. waartoe zti gehouden zijn, middellijk _?f 
onmiddellijk den Lande schade toebrengen, z1Jn 
verplicht die schade te vergoeden. 

De vervolging van en het verhaal op bedoelde 
landsdienar.-n in Nederland, hunne erfgenamen 
of rechtverkrijgenden, geschieden volgens de 
regelen, bij de Rijliewet-ten vastgesteld of vast 
te stellen. 

Voor Nederlandsch-Jndië wordt door Ons in 
dit onderwerp voorzien. Daarbij kan de ken
nisneming van geschillen ter zake worden op
gedragen, hetzij aan de rech.terlijke macht, hetzij 
:tan het administratief gezag. _ 

75. Vóór de afsluiting van iederen dienst 
worden in 's Lands kas weder overgestort, en 
alzoo tot de begrooting teruggebracht de som
men, waarover door betrokken personen meer 
mocht zijn beschikt, dan het beloop der aan 
hen verleende kredieten. 

76. Ingeval aan de bepaling van het vorige 
artikel niet mocht zijn voldaan, wordt voor de 
invordering der verschuldigde sommen gezorgd : 

in Nederland, door den Minister van Koloniën; 
in Nederlandsch-Indië, door den Gouverneur

Generaal. 
AFDEELING IV. 

Van de verantwoordelijkheid en v~rvolging der 
comptabelen. 

77. Behoudene het bepaalde bij artikel 67 
zijn de personen en administratiën van Lands
wcge belast met het ontvangen, bewaren, be
talen of afleveren van gelden en geldswaarden 
en van het bij artikel 55 bedoelde materieel, 
comptabel, en als zoodanig verplicht aan de 
betrokken Algemeene Rekenkamer rekening af 
te leggen van het door ben gevoerd beheer. 

In Nederlandsch-Indië kan door den Gouver
neur-Generaal daarvan vrijstelling worden 
verleend aan hen, die, terwijl zij anden, functiën 
bekleeden, tevens dienst doen als tusschen
persoon tusschen het pubjjek en den ontvanger 
van 's Lands middelen. 

De vaststelling van de modellen en tijdstippen 
van inzending der rekeningen wordt, voor 
zooveel N cderlandsch-1 ndië betreft, geregeld 
door den Gouverneur-Generaal. 

78. Al wie bevoegd is of gedelegeerd wordt 
tot hei aangaan van sC'hulden en tot de beoor
deeling en het onderzoek van vorderingen ten 



1925 13 JULI. 678 

laste van den La nde, alsmedö tot de betaalbaar
stelling daarvan, mag niet t evens zijn comp
tabele. 

In Nederlandsch-Indië kan in bijzondere ge
vallen van dit voorschrift worden afgeweken. 

79. De Algemeene Rekenkamers schrjven 
aan de compta belen de t ermijnen voor tot 
heantwoording harer bedenkingen en tot het 
indienen van bezwaren t egen de veranderingen, 
welke door die autoriteiten zijn gemaakt in rle 
door hen afgelegde rekeningen . 

Na het verstrijken van den t er mijn neemt 
de Rekenkamer een besluit. 

80. Wanneer, ondanks rle door een comp
t a bele ingebrachte bezwaren t egen diP. ver ande 
ringen, de betrokken Algemeene R ekenkamer 
van meerring is, niet op de d oor haar gemaakte 
veranderingen t e moeten t erugkomen, zal zoo
da nig comptabele, binnen ééne maftnd nadat 
de beslissing te zijner kennis is gebracht, daar
van herziening kunnen vorderen. 

Het onderzoek omtrent zoodanige herziening 
wordt opgedragen aan andere leden der betrok
ken Algemeene R ekenkamer dan die, welke de 
beslissing hebben voorgesteld, waardoor de 
rekenplichtige zich bezwaard acht. 

Het besluit omtrent die herziening wordt 
genomen in eene vereenigde zitt ing der betrok
ken A lgemeene R ekenkamer. 

Ten allen tijde, ook na afgift e van het in 
artikel 88 bedoeld bewijs, is rle Algemeene 
R ekenka mer bevoegd t ot herziening van be
sluiten, genomen op grond van stukken , die 
later blijken valsch t e zijn. 

Van den uitslag der herzieningen worrlt mel
ding gemaakt in de verslagen, bedoelrl in 
artikel 71. 

81. Door den Gouverneur-Generaal worrlt 
bepaald, welke compt,a belen in Nerler lawlsch
Inrlië tot borgstelling verplicht zij n . 

82. Ter verzekering van 's La nds belangen 
kunnen aan comptabelen voorloopig vergoe
dingen opgelegd worden bij besluiten va n rle 
autoriteiten, door den Gouverneur-Generaal 
a a.ngewèzen. 

83. Door den Gouverneur-Generaa l. of op 
zijnen last, wordt gezorgd : 

1°. dat de borgst ellingen van comptabelen 
naar behooren worden geregeld, en 

2°. dat de akten v1.n borgtocht in daartoe 
bestemrle regist ers worden inge~chrPven. 

84. Aan de comptabelen, die achterlijk zijn 
in het inzenden hunner rekeningen, wordt in 
N ederlrind door rlen Minister van K oloniën, in 
~V ederlandscl>-Indië door de het.rokken depa.rte
m entschefs een nieuwe t ermijn gesteld. 

Bij verdere nalatigheid worden de rekeningen 
e x officio t en koste van de n alatigen opgemaakt 
door ei'n ambtenaar, daartoe in Nederland door 
den Minister van Koloniën, in Nerlerlandach
Inclië door of vanwege den Gouverneur-Generaal 
aan te wijzen, en wordt van het gepleegde ver
zuim kennis gegeven aan de betrokken Alge
meene R ekenka.mer, die, zoo zij daarvoor ter
men aanwezig acht, de nalatigen beboet. 

Voor zooveel de comptabelen inkomst en van 
den Lande genieten, gaat de boet e niet t.e boven 
het een twaalfde ge-leelte va n het ja:trlijksch 
bedrag hunner bezoldiging, of, wanneer zij 
procentsgewijze worden beloond, het een 
twaalfde gedeelte van hunne gemiddelde jaar 
lijksche inkomsten. 

Voor hen, die geen inkomsten uit ' s Lands 
kas genieten, wordt het op t e leggen bedrag aan 
boet e in geen geval hooger gest eld dan f 50 
voor elk verzuim. 

De rekeningen worden verder behandeld en 
afgedaan, als waren zij door de comptabelen 
zelven opgemaakt en ingezonden. 

85. In N ederlancl wordt door den Minist.e:r 
van Koloniën en in 1 ederlandscl>- I ndië wordt 
<loor den Gouverneur -Generaal gezorgd : 

1°. dat uitvoering gegeven wordt aan de 
besluiten der Algemeene Rekenkamer , vermeld 
in a1·tikel 8(); 

2°. dat worden ingevor derd de boeten en 
kosten, bedoeld in ar t ikel 8·1. 

De invordering der verschuldigde Rommen 
geschiedt bij voorkeur op de inkomst en der 
compta belen, en op den door hen gestelden 
borgt ocht, of a nder s op de wij ze, voorgeschreven 
voor de invordering der direct e belastingen. 

86. Indien een comptabele worrlt onder 
curat eele gesteld. voortvlucht ig is of overlijdt, 
.wordt de rekening, die hij had behooren t e doen , 
ex officio opgemaakt door een a mbtenaar, daar
t oe d oor of van wege den ~1inister van Koloniën 
of den Gou vernenr-Gener&al aan t e wijzen. 

De opgemaakte rekening wordt aan den 
curat or of erfgenamen of rechtverkrijgenden 
medegedeeld ; zij ontvangen inzage van de daar
t oe behoorende bescheiden, en aan hen wordt 
een redelijkP termij n verleend om hunne be
zwaren daar tegen te d oen gelden. 

Na ontvangst van het antwoord van den 
curat or, de erfgenftmen of rechtverkrijgenden , 
dan wel wanneer deze den hun verleenden t er
mijn onbenut hebben laten verstrijken, wordt 
de rekening overgebracht bij de Algemeene 
R ekenkamer, d ie haar in vereenigde zitting 
beha ndelt, en tegen wier bPsluit geene voor
ziening is t oegelaten . 

De erfgenamen en rer htverkrijgenden -z ijn 
va n aansprakelijkheid ontslagen wanneer drie 
jaren zijn verloopen: 

1°. na den dood van den compta bele, zonder 
da t aan hen de ex officio opgem aakte rekening 
is medegedeeld ; 

2°. na het verstrijken van den aan hen tot 
indiening hunner bezwaren verleenden t ermijn, 
zonrler d at de rekening is vastgest eld. 

87. Va n de boeten, in artikel 84 bedoeld, 
7,al in Nederland door Ons, en 'in N ederlandsch
I ndi~ door den Gouverneur-Generaal kwijt
schelding of in geva 1 de boete reeds betaftld is, 
t eruggaaf kunnen worden verleend, na gehoé:rd 
advies van de Algemeene R ekenkarp.er, die de 
beboeting heeft uitgesproken. 

88_ Comptabelen worden t er zake van hun 
gehouden beheer niet van verantwoordel(ikheid 
ontheven dan door een bewij s deswege afge
geven door de betrokken Algemeene Reken
kamer. 

Dat bewijs ontslaat de comptabelen of hunne 
erfgenamen of rechtverkrijgenden niet van de 
verplichting tot aanzuivering der bedragen, 
welke zij verschuldigd zij n als een gevolg dor 
herzieningen bedoeld in de voorlaatste alinea 
Vftn artikel 80. 

Slotbepaling. 
89. Deze wet ka n worden aa ngehaald onder 

<ien titel " Indische Comptabiliteitswet" , met 
bijvo,;ging van het jaar en het nummer van het 
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Staatsblad, wa11,rin de gewijzigde tekst laatstelijk 
is geplaatst 

Artikel 2 der wet van 23 Juni 1925 (Staatsblc.d 
n°. 236) . 

De voorschriften der Indische Comptabiliteits
wet ten aanzien van cie begrooting en de reke
ning van Ned-.rlandsch-Inclië, zooals zij luiden 
volgens deze wet, worden voor de eerste maal 
toegepast op de begrooting en de rekening be
~reffende het dienstjaar, dat volgt op het jaar, 
waarin de naar de voorschriften der Wet op de 
staatsinrichting van N ederlandsch-Indië samen
gestelde Volksraad voor het eerst bijeenkomt. 

Ten aanzien van de begrooting1on en reke
ninoen betreffende vroegere dienstjaren blijven 
de ~oorschriften der Indische Comptabiliteits
wet, zooals zij vóór de totstandkoming van 
deze wet luidden, toepassing vinden. 

Artikel 4 rler wet van 23 Juni 1925 (Staats
blad n°. 236). 

Het tijdstip van de inwerkingtreding dezer 
wet wordt door den Koning bepaald. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 ,Juli 
1925 (Staatsblad n°. 328). 

1\Iii hakend, 
n e Minis!,er van Koloniën, DE GRAAFF. 

13 Jul i 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninkl~jk besluit van 6 Mei 1925 (Staats 
blad n°. 185), houdende vaststelling van het 
tijdstip waarop de wet van 29 Mei 1_920 
(Staatsblarl n°. 278), zoomede het Konmk
ljjk besluit van 11 Augustus 1920 (Staat_e
blad n°. 705), voor zooveel betreft de daarrn 
opgenomen bepalingen tot wijziging van 
de voorschriften betreffende de tarieven 
van gere,.,tskosten in strafzaken ten aan
zien van de deurwaarders in werking zulten 
treden. S. 329. 

WIJ WILHELM[NA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Ju~titie van 9 Juli 1925, 4° Afdeeling, n°. 832 ; 
Gezien artikel 10 der wet van 29 Mei 1920 

(Staatsblad no. 278) houdende wijziging der wet 
van 18 April 1874 (Stantsblad n°. 66) tot vast 
stelling der tarieven in str9,fzaken, waarvan de 
gewone regter kennis neemt; 

Gelet op het bepaalde sub 1°. en 2~. van 
Ons besluit van 25 Augustus 1920 (Staatsblad 
n°. 725); 

Mede gelet. op Ons besluit van 6 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 185) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
dat hPt Koninklijk besluit van 6 Mei 1925 

(Staatsblad n°. 185) voor zoover betreft het sub 
1°. bepaalde, wordt gelezen: 

,,1°. dat de artikelen 1, sub cl, 6, 7, sub et, 
b en e, en 9 der wet van 29 Mei 1920 (Staatsblacl 
n~. 278) zullen in werking treden op 1 Juni 
1925." 

Ome Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwPlk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

's -Gravenhage, den 13den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van .Justitie, HEEMSKERK. 
( Uitgeg. 23 J,ili 1925.) 

14 Juli 1925. BESLUIT tot wijziging en aan
vulling van het Koninklijk besluit van 
3 Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479) tot 
regeling van de toekenning van wachtgeld 
aan Burgerlijke Rijksambtenaren, zooals 
dit laatstelijk is gewijzigd en aangevuld 
bij besluit van 9 Februari 1924 (Staats
blad n°. 36). S. 330. 

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

Financiën van 8 Juni 1925, afdeeling Pen
sioenen en Eerediensten, u 0 • 82 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 23 
Juni 1925, no. 10); 

Gelet op het, nader rapport van Onzen 
Minister van Financiën van 9 Juli 1925, afdee
ling Pensioenen en Eerediensten, n°. 137 ; 

Overwegende, dat het wenscheljjk is Ons 
besluit van den 3den Augustus 1922 (Staats
blad n°. 479), houdende regeling van de toe
kenning van wachtgeld aan burgerlijke Rijks
ambtenaren, zooals dit besluit het laatst is 
gewijzigd en aangevuld bij Ons besluit van den 
9den Februari 1924 (Staatsblad n°. 36), nader 
te wijzigen en aan te vullen ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Juli 1925 te bepalen als 

volgt: 
Art. 1. In Ons aangehaald besluit worden 

de navolgende wijzigingen en aanvullingen aan 
gebracht : 

a. Artikel I wordt gewijzigd als volgt : 
In het eerste lid vervallen de woorden : 

,,uit anderen hoofde". 
In het derde lid wordt in plaats van " wier 

bezoldiging wordt geregeld bij het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1!120 
(Staatsblad n°. 37)" gelezen "die vallen onder 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1925". 

In het vierde lid wordt de punt aan het slot 
vervangen door een komma. Aan dat lid 
wordt de volgende zinsnede toegevoe$d : ,,zoo
mede de ambtenaren in tijdelijken dienst, die 
een niet wezenlijk onderbroken dienstt.ijd als 
zoodanig van tenminste tien jaren hebben 
vervuld, tenzij zij belast zijn met werkzaam 
heden, die een tijdelijk ka.rakter dragen". 

b. In den aanhef van artikel 2 wordt in 
plaats van "artikel 3, derde lid" gelt>zen: 
,,artikel 3, vijfde lid". 

c. Artikel 3 wordt gelezen : 
"Behoudens het bepaalde in het verdere van 

dit besluit wordt aan een burgerlijk Rijks
ambtenaar, als bedoeld in artikel 2 onder a, 
het genot van wachtgeld toegekend gedurende 
een tijdvak, gelijk aan zijn diensttijd, t,en be
drage van: 

a. indien hij ten tijde van het ontslag kost
winner is van een gezin, gedurende de eerste 
drie maanden de laatstelijk door hem genoten 

. wedde, gedurende de volgende drie maanden 
85, gedurende de daaraan volgende vijf jaren 
70, gedurende de daaraan volgende vijf jaren 
60, en vervolgens 50 ten honderd van de laat 
stelijk genoten wedde; 

b. in de overi$e gevallen gedurende de onder 
a bedoelde termiJnen onderscheidenlijk de laat
stelijk genoten wedde en 75, 60, 50 en 40 ten 
honderd daarvan ; · 

een en ander met dien verstande, <lu.t het 
wachtgeld niet daalt beneden het bedrag van 
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het uitgesteld pensioen, waarop de betrokkene 
ter zake van het hem ver}eende ontslag uit
zicht heeft of, indien uit hoofde van eenigerlei 
omstandigheid zoodanig uitzicht niet of niet 
meer bestaat, anders zou hebben gehad. 

Behoudens het bepaalde in het verdere van 
dit besluit wordt aan een burgerlijk Rijks
ambtenaar, als bedoeld in artikel 2 onder b, 
het genot van wachtgeld toegekend ~edurPnde 
drie maanden, vermeerderd indien h~j ten tijde 
van het ontslag koRtwinner is van een gezin, 
met twee maanden en anders met één maand 
voor elk jaar door hem volbrachten diensttijd, 
ten bedrage van gedurende de eerste drie 
maanden de laatstelijk genoten wedde en ver
volgens 70 ten honderd daarvan. 

Voor zooveel een burgerlijk Rijksambtenaar 
ten tijde van het ontslag een diensttijd van ten 
minste tien jaren heeft volbracht en het aantal 
jaren van dien diensttijd tezamen met het 
aantal jaren van den leeftijd, die hij ten tijde 
van het ontslag heeft bereikt, 60 of meer be
draagt, wordt hem na afloop van de in het 
eerste en tweede lid bedoelde termijnen een 
verder genot van wachtgeld toegekend ten be
drage van het uitgesteld pensioen, waarop hij 
terzake van het hem verleende ontsla~ uit
zicht heeft of, indien uit hoofde van eemgerlei 
omstandigheid zoodanig uitzicht niet of niet 
meer bestaat, anders zou hebben gehad, met 
dien verstande dat gedurende het eerste jaar 
na afloop van de bedoelde termijnen, het wacht
geld niet minder bedraagt dan 40 ten honderd 
van de laatstelijk genoten wedde. 

Wanneer het vorige lid niet van toepassing 
is kan, in buitengewone gevallen, het wacht
geld na afloop van de in het eerste en tweede 
lid bedoelde termijnen voor een bepaalden tijd 
worden voortgezet ; het bedraagt alsdan indien 
de betrokkene ten tijde van het ontslag kost-_ 
winner was van een gezin, ten hoogste 50 en 
anders ten hoogste 4-0 ten honderd van de 
laatstelijk genoten wedde. 

Aan een ambtenares, die ten tijde van het 
ontslag gehuwd en niet de kostwinster van 
een gezin is, wordt het genot van het wacht
geld steeds toegekend op den voet als in de 
voorafgaande leden van de burgerlijke Rijks
ambtenaren, bedoeld in artikel 2, onder b, is 
bepaald, met dien verstande echter, dat het 
derde lid van dit artikel buiten toepassing blijft-

Een ambtenaar, die ten tijde van het ont. 
slag kostwinner was van een gezin, doch die 
hoedanigheid verliest, wordt nadien behandeld 
op den voet als in de voorafgaande leden is 
bepaald voor ambtenaren, die ten tijde van het 
ontslag niet kostwinner z~jn van een gezin." 

d. In artikel 4 wordt onder letter c in plaats 
van : ,,onderbreking slechts" gelezen: ,,onder
breking behalve voor de toepassing van het 
derde 1id van artikel 3, slechts". 

e. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt : 
Het eerste lid wordt gelezen : 
" Onder laatstelijk genoten wedde wordt 

voor de toepassing van dit besluit, behoudens 
het bepaalde in de volgende leden, verstaan 
de bezoldiging, die in de verlaten .betrekking 
op den dag vóór het ontslag werd genoten, 
met inbegrip eventueel van zoodanige toelagen, 
als bij de berekening van den pensioensgrond
slag in aanmerking komen, :vermeerderd voorts 
eventueel met de tijdelijke toelage, bedoeld in 

de artikelen 24 en 27 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, en 
verder eventueel met de tijdelijke kindertoelage, 
bedoeld in artikel 21 van dat besluit, die door 
den betrokkene zou zijn genoten, indien hij 
op de evenbedoelde bezoldiging in dienst ware 
gebleven" . 

Het derde lid vervalt. 
f. Het eerste lid van artikel 6 wordt na 

,,aangevraagd" gelezen: ,,wordt: 
a. indien die inkomsten genoten worden 

in dienst van een openbaar lichaam, zoodra 
en zoolang het wachtgeld, vermeerderd daar
mede, de laatstelijk genoten wedde zou over
schrijden, het wachtgeld met het bedrag dier 
overschrijding verminderd ; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag gelijk aan de helft daarvan verminderd, 
met dien verstande echter dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag gelijk 
aan het verschil tusschen het wachtgeld en 
de laatstelijk genoten wedde of, bedraagt dit 
verschil meer dan 30 ten honderd van de laat
stelijk genoten wedde, gelijk aan 30 ten hon
derd van de laatstelijk genoten wedde". 

g. In het eerste lid van artikel 7 vervallen 
de woorden ,, , onverminderd het bepaalde in 
artikel 8, tweede lid,". 

h. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt : 
Uit het eerste lid vervallen de woorden : 

"uit anderen hoofde dan de opheffing zijner 
betrekking". 

Het tweede lid vervalt . 
i . Na artikel 8 wordt een nieuw artikel 

ingevoegd, luidende : 
Sa. Met den opwachtgeld gestelde ka.n een 

regeling worden getroffen, krachtens welke 
het wachtgeld geheel of ten deele wordt ver
vangen door een afkoopsom. 

Overgangsbepaling. 
• Art. II. De wachtgelden , die op het tijdstip 
van de inwerkingtreding van dit besluit !?o
pende zijn, worden herzien met inachtnemmg 
van de wijzigingen die ingevolge dit be@lmt 
in Ons besluit van 3 Augustus 1922 (Staat.•
blad n°. 479) worden arngebracht, echter ~et 
àien verstande dat de in artikel 3, eersta lid, 
beaoelde termijn van vijf jaren, waarna het 
wachtgeld tot onderscheidenlijk 60 en 50 ten 
honderd wor<lt verminderd, voor deze wacht
gelden in elk geval niet eerder aanvangt dan 
op 1 Juli 1925. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien_ dp,r da~
teekening van het Staatsblad, waarm het 1s 
geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aan1?aat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst► 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 14den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. Cou.ri<. 
( Uitgeg. 17 Juli 1925 ; 
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14 Juli 1!)2/\. BESLUI'l' tot nadere wijz1gmg 
van de "Regeling betreffende de onder
luitenants van het leger in N ederlandsch
lndië". S. 331. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
0p de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniiin van 20 Juni 1925, se afdeeling, no. 1 ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

30 Juni 1925, n°. 22); 
Gezien het na.der rapport van Onzen voor

noemden Minister van 8 ,Juli 1925, se Afdeeling, 
no. 54; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In de "Regeling betreffende de 

onderluitenants van het leger in N ederlandsch-
1 ndië, vastgesteld bij Ons besluit van 13 Januari 
1921 n°. 42 (Staatsblrid no. 11, Indisch Staatsblad 
n°. 111) en gewijzigd bij Onze besluiten van 
6 Maart 1!)22 (8taatsbwd n°. 99, Indisch Staats
blad n°. 346), 3 Juli 1922 (Staatsblad n°. 430, 
Indisch Staatshlad n°. · 608), 22 September 1922 
(Staatsblad n°. 529, I ndisch Staal9blad n°. 775), 
8 December 1923 (Staatsblad n°. 546, Indisch 
Staatsblad 1924, n°. 7'!) en 1 Maart 1924 (Staats
blad n°. 89, Indisch S•aal9blad n°. 266), wordt 
in artikel 1, § 2, en m artikel 3, onder b van 
Hoofdstuk I en onder A in het Hoofd en in 
artikel 1, § l, van Hoofdstuk IJ, in st.ede van 
,,genietroepen" gelezen "genie", t erwijl afdee
ling d van G Luchtvaartafdeeling van laatst
genoemd Hoofdstuk vervalt. 

Art. Il. Artikel 2 van Ons besluit van 
1 Maart 1924 (Staatsblad no. 89, I ndisch Staats
bla~ n°. 266) tot nadere wijziging van _de in 
artikel I bedoelde regeling wordt gelezen als 
volgt: 

. Dit besluit treedt. wat het bepaalde in 
artikel 1, 1 °. betreft, in werking op een nader 
door den Gouverneur-Generaal van NedP-r 
landsch-lndië vast te stellen dag, doch overigens 
op den dag na dien van afkondiging." 

Onze Minister van Kolonii' n is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden gepla11.tst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den Hden Juli 1925. 
WILHELJ\UNA. 

De iJlini-•ter van Kolonii'n, DE GRAAFF. 
(Uit,gey. 29 Juli 1925.) 

14 Juli 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aan den eisch van art. 73 derde lid 

omtrent "andere redenen", door het 
schoolbestuur bij de aanvrage om beschik
baarstelling van gelden op te geven is 
voldaan wanneer als reden voor de ver
bouwing is opgegeven "de goede gang 
van het onderwijs" ; het staat niet aan 
den Raad in eene beoordeeling d er opge
geven reden te treden. 

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

den gemeenteraad van O=en, tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Overijssel van 
3 Maart 1925 n°. 353/1248, waarbiJ met ver
nietiging van zijn besluit van 23 April 1924, 
La. 0. I. 10/n°. 8/89 is bepaald, dat mede
werking behoort t e worden verleend tot bij
bouw van een derde lokaal aan de Roomsch
Katholieke bijzondere lagere school te Vilsteren; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 

geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
23 Juni 1925, n°. 519 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Juli 1925, n°. 11806, afd. L. 0. F. ; 

0. dat de Raad van Ommen in zijne verga
dering van 23 April 1924 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van het bestuur der 
Roomsch-Katholieke schoolvereeniging te Vil
steren tot het beschikbaar stellen van gelden 
voor den bijbouw van een derde lokaal aan 
haar school te Vilstnen (gemeente Ommen) ; 

dat de Raad daarbij heeft overwogen, dat 
de genoemde school bevattende twee lokalen, 
elk lokaal bestemd voor 48 leerlingen, thans 
98 leerlingen herbergt; dat bij niet opschorting 
va.n Ons besluit van 19 Januari 1924 tot ver
hooging van den lePftijd, welken de kinderen 
moeten bereikt hebben, voordat zij tot de 
school voor gewoon lager-onderwijs worden 
toegelaten, dit aantal leerlingen aanmerkelijk 
beneden het getal 96 zou zijn gebleven, in welk 
geval aangezien de school bij de stichting voor 
96 leerlingen werd bestemd, bijbouw van een 
derde lokaal niet noodzakelijk zoude zijn 
geweest, welk standpunt ook de heer Inspecteur 
van het lager-onderwijs inneemt; dat hoewel 
in gewone omstandigheden het getal 96 als 
criterium moet worden be•chouwd, wat betreft 
de rechten voor den bi·ibouw van een derde 
lokaal, thans, nu wat bëtreft de Lager-Onder
wijswet 1920 onder buitengewone omstandig
heden wordt geleefd, deze maatstaf ni-et al s 
beslissend mag worrlen aangenomen ; dat 
immers bij de geringste verandering - be
zuiniging op het lager-onderwijs - het getal 
leerlingen beneden 96 zal dalen, waarna de 

. bijbomv niet meer noodzakelijk zal zijn ; dat 
het daarom, gezien de onzekerheid welke _ 
beslissing de Regeering in zake het lager
onderwijs zal nemen, van roekeloosheid in het 
beleid der gemeente-financiën zou getuigen, 
nu de gelden voor den bijbouw van een derde 
lokaa l aan genoemde school toe te staan; dat 
in verband hiermede bij het overleg als bedoeld 
in art. 77, l • lid der Lager-Onderwijswet 1920, 
aan het Bestuur der voornoemde verecniging 
is voorgesteld, met den bouw te wachten, 
totdat omtrent de beslissing der Regeeriag, 
inzonderheid Ons besluit van 19 Januari 
1924 voldoende zekerheid zou zijn verkregen. 
welk voorstel het be~tuur voornoemd, niet 
wenschte aan te nemen, aangezien het den 
bijbouw van een derde lokaal reeds nu nood
zakelijk acht,te voor den goeden gan<> van het 
onderwijs, terwijl dit Bestuur in de naaste 
toekomst toch uitbreiding van deze school 
voorzag, wegens toeneming van het aantal 
leerlingen; dat het verzoek in den aanhef 
dezes genoemd, voldoet aan de bepalin!(en 
van art. 73 der Lager-Onderwijswet 1920 ; 
dat echter in het onderhavige geval de ge
meente niet overtuigd is, dat het gevraagde 
uitstel onbillijk moet worden geacht, temeer 
waar zij van de noodzakelijkheid van den 
bijbouw na de beslissing van de Regeering in 
tegenstelling met de meening van het school
bestuur niet doordrongen is ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit, 
bij Gedeputeerde Staten van Overijssel in 
beroep was gekomen, dit College bij besluit 
van 3 Maart 1925, 2• afd. n°. 353/1248 met 
vernietiging van het bestreden raadsbesluit 
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11eeft bepaald, dat de gevraagde medewerking 
door den Raad behoort t e worden verleend, 
<laarbij ov.erwegende dat het schoolbestuur de 
verbouwing van de bestaande school noodig 
oordeelt wegens toeneming van het aantal 
leerling3n boven het maximum (96) waarvoor 
het schoolgebouw van 2 lokalen bij de stichting 
bestemd werd ; dat de aanvrage moet worden 
beoordeeld naar de bepalingen der wet en de 
voorschriften tot uitvoering rlaarvan, welke 
van kracht waren ten tijde, dat die aanvrage 
bij het gemeentebestuur werd ingediend; dat 
<le aanvrage van het, schoolbestuur voldoet 
aan het bepa.alde bij art . 73 der Lager-On
derwijswet 1920 ; dat de Raad mitsdien zijne 
medewerking had behooren te verleenen ; 

dat van het besluit van Gedep. Staten de 
Rttad van Ommen bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat bijbouw van een derde lokaal 
z ijns inziens niet noodzakelijk is gebleken, ter
wij l hij tevens in tegenstelling met de beslissing 
van Gedep. Staten va.n meening is, dat niet 
voldoende aan art. 73 derde lid der Lager
Onderwijswet 1920 is voldaan, waaraan in eene 
bijgevoegde memorie o. m. is toegevoegd dat 
het schoolbestuur niet zooals Gedeputeerde 
Staten hebben overwogen, verbouwing van de 
bestaande school wenscht wegens toeneming 
van het aantal leerlingen boven het maximum, 
doch voor den goeden ga.ng van het onderwijs, 
dat hoewel art. 73, 3• lid, der Lager-Onderwijs
wet het begrip "wegens andere redenen" niet 
nader omschrijft, z. i. toch zeker mag worden 
aangenomen dat de wetgever hier met andere 
redenen, ge~ronde redenen heeft bedoeld, hetzij 
da.n ook in 110ogste instantie der beslissing van 
de Kroon ; dat deze gegronde redenen bij de 
indiening van het verzoek niet aanwezig zijn. 
geweest, noch minder op het tijdstip toen door 
Gedep. Staten ten aanzien van het beroep eene 
beslissing is genomen ; 

0. dat art. 73, derde lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 o. ·m. bepaalt, dat bij eene aanvrage 
tot het ontvangen van de voor den verbouw 
of de verandering van inrichting van een 
bestaand schoolgebouw of de aanschaffing 
van schoolmeubelen benoodigde gelden of tot 
verbouwing van een bestaand schoolgebouw 
moet worden vermeld of de verbouwing ge
wenscht wordt wegens toeneming van het 
getal leerlingen boven het maximum waarvoor 
het gebouw bij de stichting bestemd werd, of 
wegens ver laging van het maximum-getal 
leerlingen, dat per klasse wordt toegelaten, 
of wegens andere redenen ; 

dat blijkens de overgelegde stukken in dit 
geval als reden voor de verbouwing door het 
schoolbestuur is opgegeven "de goede gang 
van het onderwijs" ; 

dat hiermede aan het voorschrift der wet is 
voldaan , t erwijl het niet aan den Raad staat 
in eene beoordeeling der opgegeven reden te 
treden ; 

dat Gedep. Staten mitsdien terecht, zij het 
ook op andere gronden, hebben beslist, dat de 
gevraagde medewerking door den Raad behoort 
te worden verleend ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwij s, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

15 .Juli 1925. B ES' UTT tot. handhaving van 
het besluit van Ged. Stat,en van Overijsse.l 
van 29 ,Tuli 1924, 2• afdeeling, n°. 6627 /5058, 
waarb~j werd vernietigd het besluit van 
den Raad der gemeente En.schede van 
9 Mei 1924, houdende afw;jzende beschik
king op de door het bestuur dn R. K . 
.Jongensschool, Brinkstrar,t 22, aldaar, in
gediende aanvrage om de vergoeding, 
bedoeld in artikel 100 der Lager -onderwijs
wet 1920, over het jaar 1922. S. 332. 

WIJ WILHF,Ll\'IIN A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

clen R a.ad der gemeente Enschede tegen het 
besluit van Ged. Stawn van Over(issel ,an 
29 Juli 1924, 2• afdeeling, n° 61327/5058, waarbij 
met vernietigmg van het besluit van dien Raad 
van 9 Mei 1924 is bepaald, dat <le Roomscb
Katholieko Parochiale Kerkgeme"nt.en van den 
H. ,Jacobus en St. Joseph, tezamen vormende 
het Bestuur der Roomsch-Katholieke JongPns
school aan de Brinkstraat 22 t e Enschede· ·aan
epraak heeft op de vergoeding als hedodd in 
artikel 100 der T,agn-Onderwijswet 1920 van 
f 1,365.97 ; 

T,en Raad van Rtate. Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
21 November 1924, n°. 11 30; 

Op rle voordracht van Onzen Minister van 
Onderwjjs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 Juli 1925, n°. 3916, afdeeling Lager-Onderwijs
.Financieel ; 

Overwegende dat de Raad van Enschede in 
zijne vergarlering van 9 Mei 1924 afwijzend 
beeft beschikt op het verzoek van de Roomsch
Katholieke Parochiale Kerkgemeenten van den 
H . Jacobus en Rt. Joseph te zamen vormende 
het bestuur der Roomsob-Katholieke Jongens
school aan de Brinkstraat 22 te Enschede om 
in het genot te mogen worden gesteld van de 
gemeentelijke vergoeding, bedoelrl in artikel 100 
der La,ger-Onderwjjsw".t 1920, voor boventallige 
leerkrachten over het Jaar 1922 verbonden aan 
haar evengenoemde school, uit overweging dat 
de aanvrage niet overeenkomstig het voorschrift 
van artikel 17 van Ons besluit van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 952), thans artikel 12 van 
Ons besluit van 4 September 1923 / S iaat.•blad 
n°. 432) in de maand Januari 1923, doch eerst 
16 Januari 1924 is ingezonden; 

dat. nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Oi,enjssel in beroep was 
gekomen, dit College bij hesluit va,n 29 ,Juli 
1924, 2• afdeeling, n°. 6627 /5058, met verniet,i
ging van bet htstreden · raadsbesluit, heeft 
bepaald dat het schoolbestuur voor d<i ge
noemde school ae,nspraak beeft op de gemeen
telijke vergoeding al~ bedoeld in artikel 100 der 
T.ager-Onderwijswet 1920 van f l ,365.97; 

dat Ged. Staten daarbij onder meer hebben 
overwogen dat bij Onze door den Raad aan

, gehaalde besluiten in de artikelen 17 en 12 
regelen zijn vastgesteld, welke door een school
bestuur in acht moeten worden genomen om 
in het bezit te komen van de bovenbedoelde 
gemeentelij ke vergoeding, n.l. het inzenden m 
Januari van het jaar, volgende op dat, waarop 
de vergoeding betrekking heeft van een ver
zoek aan het gemeentebestuur onder overlegging 
van een afächrift van de aan Onzen Minister van 
Onderwijs, K unsten en Wetenschappen inge
zonden aanvrage om Rijksvergoeding en binnen 
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een mafl.nd na ontvangst van de beslissing van 
Onzen Minister het inzenden van een afschrift 
va n die beslissing aan het gemeentehestnur met 
opgave van de namen der onderwijzers voor 
wie aanspraak wordt gemfLakt op de ~em~en
telijke vergoeding en van het bedrng dier ver
goeding ; dat aan de eerste van de hiervoren 
g"lnoemde formaliteiten door het schoolbestuur, 
i;::elijk het zelf ook erkent, ni"t is voldaan ; 

dat in het a lgemeen wettelijk voorgeschreven 
formaliteiten in acht dienen te worden genomen 
ter verzekering van een goeden e,i regelmatigen 
gang van zaken in de administratie en ter voor
koming van venrnrring en vert.raging in de 
nfdoPning van de üigevoJg" de wet of wPttelijk 
voorschrift aan de administrat,ie opgelegde ver
plichtingen ; 

dat het voldoen aan di? forma,liteiten in 
zooverre noodig en mitsdien verplicht moet 
worden geacht en deze aa.ngemerkt kunnen 
werden te behooren tot de middelen om voor
noemde belangen t,e vnze!,<'.'ren, doch nimmer 
als doel mo1ren worden beRehonwd, of te b1tat 
genomen w~.itrdoor ze z0uden ontaatden i:1 for
ma lis me; dat niet nalevPn v3n formal!teiten 
dar, ook i:1 ,i,lJe gevA.llen afwijking v n.n de aan 
rle wet ontleende aanspraken tèngevolge zal 
moge-n hebben , maR-t' dat in elk geval afzowler
li.;k naar omst.<iudigheden rn l moe•,en worden 
lx,,list; dat ingevolge het dPrde lid van de 
bovenaangehaalde artikelen de gePJ.eenteraad 
op het desbetrnffende verzoek om· vergoeding 
besli~t, na toezending o. a . van de in het 2° lid 
bedoelde beslissing van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; dat 
de beslissing van Onzen Minister is genomen 
24 December 1923, zoodat door het abusievelijk 
te laat indienen van het verzoekschrift geen 
vertraging is ontstaan in de vaststelling van de 
vergoeding en de daaraan verbonden gevolgen ; 
dat in deze omstandigheden het niet voldoen 
aan de voorgeschreven termijnen niet van zoo
danig gewicht had mogen worden geacht, dat 
daardoor de aan de wet ontleende aanspraken 
verloren zouden gaan ; 

dat van het beslnit van Ged . Staten ' de Raad 
van Enschede bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat het hechten van zoo betrekke
lijke waarde aan wettelijk voorgeschreven ter
mijnen als waarvan Ged. Staten in de overwe
gingen van hun besluit blijk geven hem voor
komt niet te zijn in overeenstemming met een 
juiste toepassing der wet; 

dat het in het algemeen van groot belang is, 
dat in den aanvang van het jaar zooveel moge
lijk bekend is, voor welke uitgaven de gemeente 
in den loop van het jaar komt te staan, omdat 
het vermenigvuldigingscijfer der gemeentelijke 
inkomstenbelasting, dat jaarlijks vóór den aan
vang van het belastingjaar moet worden vast
gesteld, daarmede nauw verband houdt; dat 
om die reden dan ook voorschriften die daaraan 
medewerken niet op zijde behooren te worden 
geschoven onder de mom van formalisme ; dat, 
blijft handhaving van het onderhavige voor
schrift voortaan achterwege, het gemeente
bestuur dan (in deze de partij, die betalen moet) 
bovendien verstoken is van de gelegenheid om 
tijdig Onzen Minister op eene mogelijke omissie 
in de aanvragen om de vergoeding van de jaar
wedden van het onderwijzend personeel te 
kunnen wijzen, waartoe blijkbaar het afschrift 

dier aanvragen, dat bij het aan het gemeente
bestuur in te dienen verzoek moet worden 
overgelegd, mede moet dienen ; weshalve de 
Raad de vernietiging van het bestreden besluit 
heeft verzocht ; 

Overwegende, dat op grond van het bepaalde 
in artikel 88 der Lager-Onderwijswet 1920, de 
aanspraak van het bestuur eener bijzondere 
school op de vergoeding, o. a. bedoeld in arti
kel 100 dier wet, hiervan afhankelijk is, of 
voldaan is aan de voorwaarden, gesteld in de 
artikelen 89 tot en met 96, maar eene dergel~jke 
beteekenis niet kan worden toegekend aan het 
termijnsvoorschrift, vervat in artikel 17, 2° lid , 
van Ons besluit van 31 December 1920 (Staats
blad no. 952), thans artikel 12, 2• lid van Ons 
besluit van 4 September 1923 (Staatsblad n°. 
432) ; 

dat, waar ten aanzien van het onderhavig 
geval niet is gebleken, dat het schoolbestuur 
heeft gehandeld in strijd met de wettelijke 
subsidiebepalingen, de Raad op de desbetreffen
de aanvrage van dit bestuur niet afwijzend had 
mogen beschikken en Ged. Staten dan ook 
terecht het Raadsbesluit, waarvan beroep, 
hebben vernietigd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, den 15den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De 11finister van Onde1-wijs, 
Kmisten en Wetenschappen, 

J. TH. DE VISSER. 

( Uitgeg. 29 .Juli 1925.) 

LAGER ONDERWIJS 
FINANCIEEL. 

Beroep inzake toepassing 
artikel 100 Lager-Onder
wijswet ten aanzien eener 
bijzondere school te En-

schede. 

's-Gravenhage, 8 Juli 1925. 

Aan de Koningin. 
Eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Majesteit 

hiernevens aan te bieden het advies van den 
Raad van State, afdeeling voor de geschillen 
van bestuur, d .d. 21 November 1924, n°. 1139, 
alsmede het nader schrijven van de Afdeeling 
van 4 Maart 1925, n°. 1139/27, inzake het 
beroep, ingesteld door den Raad der gemeente 
Enschede tegen het besluit van Ged. Staten var, 
Oi-erijssel van 29 Jnli 1924, 2° afdeeling, n° . 
6627 /5058, waarbij met vernietiging van het 
besluit van dien Raad van 9 Mei 1924 is be
paald, dat de . Roomsch-Katholieke Kerk
gemeenten van den H. Jacobus en H. Joseph 
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te zamen vormende het bestuur der Roomsch
Katholieke Jongensschool aan de Brinkstraat 22, 
te Enschede aanspraak heeft op de vergoeding, 
als bedoeld in artikel 100 der Lager-Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1922, ten bedrage van 
f 1,365.97. 

De Afdeeling, van oordeel, dat het beroep 
gegrond is en derhalve het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Overijssel moet worden 
vernietigd, biedt Uwer Majesteit het volgende 
ontwerp-besluit ter bekrachtiging aan: 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad der gemeente Enschede tegen het 
besluit van Ged. Staten van Oi•erijssel van 
29 Juli 1924, 2° Afdeeling, n°. 6627/5058, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
dien Raad van 9 Mei 1924 is bepaald dat de 
Roomsch-Katholieke Parochiale Kerkgemeen
ten van den H. Jacobus en St. Joseph, tezamen 
vormende het Bestuur der Roomsch-Katholieke 
Jongensschool aan de Brinkstraat 22 te En
schede aanspraak heeft op de vergoeding als 
bedoeld in artikel 100 der Lager-Onderwijswet 
1920 van f 1,365.97 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 November 1924, n°. 1139; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

Overwegende, dat de Raad van Enschede in 
zijne vergadering van 9 Mei 1924 afwijzend 
heeft beschikt op het verzoek van de Roomsch
Katholieke Parochiale Kerkgemeenten van den 
H. Jacobus en St. Joseph, te zamen vormende 
het bestuur der Roomsch-Katholieke .Jongens
school aan de Brinkstraat 22 te Enschede om 
in het genot te mogen worden gesteld van de 
gemeentelijke vergoeding, bedoeld in artikel 100 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor boventallige 
leerkrachten over het jaar 1922 verbonden aan 
haar evengenoemde school, uit overweging dat 
de aanvrage niet overeenkomstig het voor
schrift van artikel 17 van Ons besluit van 
31 December 1920 (Staatsblad n°. 952), thans 
artikel 12 van Ons besluit van 4 September 1923 
(Staatsblad n°. 432) in de maand Januari 1923, 
doch eerst 16 Januari 1924 is ingezonden; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit besluit 
bij Ged. Staten van Overijssel in beroep was 
gekomen, dit College bij besluit van 29 Juli 
1924, 2° afdeeling, n°. 6627 /5058, met vernie
tiging van het bestreden raadsbesluit, heeft 
bepaald dat het schoolbestuur voor de genoemde 
school aanspmak heeft op de gemeentelijke 
vergoeding als bedoeld in artikel 100 der Lager
Onderwijswet 1920 van f 1,365.97 ; 

dat Ged. Staten daarbij onder meer hebben 
overwogen dat bij Onze door den Raad aan
gehaalde besluiten in de artilrnlen 17 en 12 
regelen zijn vastgesteld, welke door een school
bestuur in acht moeten worden genomen om 
in het bezit te komen van de bovenbedoelde 
gemeentelijke vergoeding, n.l. het inzenden in 
Januari van het ja11,r volgende op dat waarop 
de vergoeding betrekking heeft van een verzoek 
aan het gemeentebestuur onder overlegging 
van een afschrift v11,n de aan Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetensch11,ppen 
in~ezonden aanvrage om Rijksvergoeding en 
binnen een maand na ontvangst van de beslis
sing van Onzen Ministe::- het inzendèn van een 

afschrift van die beslissing aan het gemeente
bestuur met opgave van de namen der onder
wijzers voor wie aanspraak wordt gemaakt op 
de gemeentelijke vergoeding en van het bedrag 
dier vergoeding ; dat aan de eerste van de 
hiervoren genoemde formaliteiten door het 
schoolbestuur, gelijk het zelf ook erkent, niet 
is voldaan ; dat in het algemeen wettelijk 
voorgeschreven formaliteiten in aeht dienen te 
worden genomen ter verzekering van een goPden 
en regelmatigen gang v,i,n zaken in de admini
stratie en ter voorkoming van verwarring en 
vertraging in de afdoening van de ingevolge de 
wet of wettelijk voorschrift aan de administratie 
opgelegde verplichtingen; dat het voldoen 
aan die form1iliteiten in zooverre noodig 
en mitsdien verplicht moet worden geacht 
en deze aangemerkt kunnen worden te 
behooren tot de middelen om voornoemde 
belangen te verzekeren, doch nimmer als 
doel mogen worden beschouwd of te baat 
genomen waardoor· ze zouden ontaarden in 
formalisme ; dat niet naleven van formaliteiten 
dan ook in alle gevallen afwijzing van de aan 
de wet ontleende aanspraken ten gevolge zal 
mogen hebben, m!tar dat in elk geval afzonder
lijk naar omstandigheden zal moeten worden 
beslist ; dat ingevolge het 3• lid van de boven
aangehaalde artikelen de gemeenteraad op het 
desbet.reffende verzoek om vergoeding beslist 
na toezen,iing onder anderen van de in het 
2• lid bedoelde beslissing van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
dat de beslissing van Onzen Minister i• genomen 
24 December 1923, zoodat door het abusievelijk 
te laat indienen van het verzoekschrift geen 
vertraging is ontstaan in de vast,stelling van de 
vergoeding en de daaraan verbonden gevolgen; 
dat in deze omstandigheden het niet voldoen 
aan de voorgeschreven termijnen niet van zoo
danig gewicht had mogen worden geacht, dat 
daardoor de aan de wet ontleende aanspraken 
verloren zouden gaan ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Enschede bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat het hechten van zoo betrekke
lijke waarde aan "ettelijk voorge~chrcven ter
mijnen als waarvan Ged. Staten in de overwe
gingen van hun besluit blijk geven hem voor
komt niet te zijn in overeenstemming met een 
jui•te toepassing der wet; . 

dat het in het algemeen van groot belang 1s, 
dat in den aanvang van het, jaar zooveel moge
lijk bekend is, voor welke uitgaven de gPmeente 
in den loop van bet jaar komt te staan,omdat 
het vermenigvuldigingscijfer der gemeentelijke 

.inkomstenbelasting dat jaarlijks vóór den aan
vang van het belastingjaar moet worden vast
gesteld, daarmede nauw verband houdt; dat 
om die reden dan ook voorschriften, die daair
aan medewerken, niet on zijde behooren te 
worden ueschoven onder de mom van formalis
me ; dat'\lijft handhaving v11,n het onderhavige 
voorschrift voortaan achterwege, het gemeente
bestuur dan (in deze de partij, die betalen moet) 
bov,:ndien ver~token is van de gelegenheid oi:n 
tijdig Onzen Minister op eene mogelijke omissie 
in de aa.nvragen om de vergoeding van de 
jaarwedden van het onderwijzend personeel _te 
kunnen wijzen, waartoe blijkb<iar het afschrift 
dier aanvragen, dat bij het aan het gemeente
bestuur in te dienen verzoek moet worden over-
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gelegd, mede moet diener,; weshalve de Raad 
de vernietiging van het bestreden besluit heeft 
verzocht; 

Overwegende, dat een verzoek om vergoeding, 
als bedoekl in artikel 100 der Lager-Onderwijs
wet Hl20, over Hl22, kr11.chtens artikel 17 van 
Ons beslllit van 31 December 1920 (8taatsblad 
no. 952) in de maand Januari 1923 door het 
schoclbest.uur aan het bestuur der gemeente 
had, moeten zijn gezonden; 

dat het, onderhavige verzoek eerst in J anuari 
1924 is gedaan, zoodat de termijn voor het 
inzenden der aanvrage gesteld, door het school
bestuur niet ig in acht genomen; 

dat de Raad daarom ten,cht op het verzoek 
a hvjjzend heeft beschikt, en Ged. Staten dit 
besluit ten onrechte hebben vernietigd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben ~oedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten het beroep van het bestuur 
der R oomsch-Katbolieke Jongensschool aan de 
Brinkst.raat 22 te En.~chede tegen het besluit 
van den R aad dier gemeente van 9 Mei 1924 
waarbij op zijn verzoek om vergoeding, als 
bedoeld in artikel 1.00 der Lager-Onderwijswet 
1920, afwijze,nd is beschikt, ongegrond te 
verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunst en en 
WPtenscbappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R a~d van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Met deze voorgedragen he~lissing kan ik mij 
niet vereenigen. De afdeeling stelt naar mijne 
meening de aanspraak van de besturen der 
bijzondere scholen op verj?oeding uit de open
bare kassen overeenkomstig a rtikel 88 der 
Lager-Onderwijswet ten onrechte afhankelijk 
van de n~leving van nog andere voorschriften 
dan die, welke zijn gesteld in de artikelen 89 
tot en met !l6 der wet. Evenwel komt het mij 
voor, dat de wetgever alleen aan overtreding 
van deze a rtikelen, de straf van inh ouding der 
vergoeding heeft willen verbinden, maar het 
niet zijne bedoeling is geweest, eene zoodanige 
sanctie t e stellen op de niet-nakoming ook van 
andere bepalingen, van welken aard of inhoud 
die ook ziJn. Aangezien in casu niet blijkt van 
eene overtreding van de 11.rtikelen 89 tot en 
met 96 der wet, kan mijns inziens het recht 
van het schoolbestuur op de vergoeding bedoeld 
in artikel 10() der wet, niet worden betwist. 
Mitsdien ben ik van oordeel, dat de R aad ten 
onrechte afwijzend heeft beschikt op de des
betreffende aanvra~e van het schoolbestuur 
en zijn beroep tegen net besluit van GPd. Staten 
van Overfissel van 29 Juli 1924 hetwelk, zij het 
op eenigszins andere gronden het recht van 
liet 2choolbestuur op vergoeding erkent, on
gegrond moPt worden verklaard. 

Een daartoe strekkend ont werp-besluit wordt 
Uwer Majesteit hiernevens eerbiedig t er bP.
.krachtiging aan~eboden. 

De Mini8t•r van Onderwijs, 
K unslen en Wetenschappen, 

J. TR. DE VISSER. 

15 Juli 1925. BESLUIT tot wijziging van het 
Koninklijk besluit van 18 April 1921 
(Staatsblad n°. 678), tot vaststelling van 
de reaelen nopens de verdeeling der in 
artikeÎ 19, eerste lid, der Wet op de Rijks
verzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780) 
bedoelde kosten, zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 18 
Maart 1924 (Staatsblad n°. 124). S. 333 . 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 Juli 1925, 
no. 1457, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 19. eerste lid, der Wet op de 
1ijksverzekeringsbank (Staatsblad 1920, n°. 780); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
to wijzigen Ons besluit van 18 April 1921 

Staatsblad n°. 678), zooals dat laatstelijk is 
gewijzigd bij Ons besluit van 18 Maart 1924 
(Staatsblad n°. 124) en te bepalen als volgt : 

Art. I. In artikel 1 onder a van Ons voren
genoemd, gewijzigd beslllit van 18 April 1921 
(Staatsblad n°. 678) worden de woorden: ,,be
zoldigingen en vergoedingen" vervangen door : 
"bezoldigingen, toelagen en vergoedingen" en 
de woorden: ,,hetzij de Ongevallenwet 1921, 
hetz9 de Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 ' door de woorden: ,,hetzij de Onge
vallenwetten". 

In dat artikel onder b worden de woorden : 
"bezoldigingen en vergoedingen" vervangen 
door de woorden: ,,bezoldigingen, toelagen en 
vergoedingen' ' . 

Art. II. Artikel 2 van Ons vorengenoemd, 
gewijzigd besluit van 18 April 1921 (Staatsblad 
n°. 678) wordt als volgt gelezen : 

,,De kosten, in artikel 1 onder a genoemd, 
worden gebracht ten laste van de gezamenlijke 
Ongeva llenfondsen, het Ouderdomsfonds en het 
Inva liditeitsfonds, naar gelang de ambtenaren 
werkzaam zijn ten behoeve van de uitvoering 
onderscheidenlijk van de Ongevallenwetten, 
van de Ouderdomswet 1919 of va n de Invali
diteitswet.". 

Art. III. Artikel 3 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 18 April 1921 (Staatsblad 
n°. 678) wordt als volgt gel ezen: 

,,De kosten, in artikel 1 onder b genoemd, 
worden over de gezamenlijke Ongevallen
fondsen, het Ouderdomsfonds en het Invali
diteitsfonds, of, indien de werkzaamheden der 
betrokken ambtenaren niet op alle voren
genoemde fondsen betrekking hebben, slechts 
over de betrokken fondsen verdeeld naar ver
houding va,n de bedragen, welke ingevolge het 
bepaalde bij artikel 2 voor reken ing komen 
van elk afzonderlijk fonds. Bij deze verdeeling 
worden de beide Ongevallenfondsen als één 
fonds beschouwd.". 

Art. IV. Tusschen artikel 3 en artikel 4 
van Ons vorengenoemd gewijzigd besluit van 
18 April 1921 (Staatsblad n°. 678) wordt inge 
voegd een nieuw artikel, luidende a ls volgt : 

,,Art. 3a. Het aandeel van het Ongevallen
fonds en van het Landbouwongevallenfonds 
in het op de wijze, aangegeven in de artikelen 
2 en 3, vastgestelde gezamenlijk aandeel dezer 
fondsen in de kosten, ~enoemd in artikel 1 
sub a en b, wordt vervolgens be.Paald door een zoo 
nauwkeurig mogelijke schattmg dezer kosten, 
onderscheidenlijk voor de uitvoering van ieder 
der beide Ongevallenwetten besteed .". 
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Art. V. Het eerste lid van artikel 4 van Ons 
vorengenoemd, gewijzigd besluit van 18 April 
1921 (Staat.sblad n°. 678) wordt als volgt gelezen: 

,,De kosten, in artikel 1 onder c genoemd, 
worclen voor zoover zij betrekking hebben op 
bureelen, waarin arbeid wordt verricht voor de 
Ongevallenwet 1921, de Land-en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, de Invaliditeitswet en de 
Ouderdomswet 1919, of voor tenminste twee 
der genoemde wetten, verdeeld over de be
trokken fondsen, in verhouding tot de totaal
bedragen der bezoldigin~en, toelagen en ver
goedingen voor extra werkzaamheden, uit
gegeven voor ieder dier wetten.". 

Art. VI. Artikel 5 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 18 April 1921 (Staatsblad 
n°. 678) wordt als volgt gelezen : 

,,De kosten, in artikel 1 onder d bedoeld, 
zijn te onderscheiden in kosten, speciaal ver
bonden aan de uitvoering van één der wetten 
en de kosten, gemeenschappelijk verbonden 
aan de uitvoering van de Ongovallemvet 1921, 
de Land- en Tumbouwongevallenwet 1922, de 
Invaliditeitswet en de Ouderdomswet 1919, of 
aan twee of drie dier wetten. 

De eerstbedoelde kosten worden gebracht 
ten laste van het overeenkomstige fonds. 

De laatstbedoelde kosten worden over het 
Ongevalltin-, het Landbouwongeva11en-, het 
Invaliditeits- en het Ouderdomsfond•, of, indien 
zij betrekking hebben op ~!echts twee of drie 
der genoemde wetten, over de twee of drie 
overeenkorost,ige fondsen verdeeld, volgens de 
verhouding, aangegeven door de totaalbedragen 
der bezoldigingen, toelagen en vergoedingen 
voor extra werkzaamheden uitgegeven voor 
ieder_ der genoemde wetten. 

Voor zoover bedoelde kosten niet betrekking 
hebben o:p de gebeele organisat-ie der Bank, 
worden zij over de betrokken fondsen ver
öeeld volgens de verhouding, welke is aan
gegeven in artikel 4". 

Art. VII. Artikel 6 van Ons vorengenoemd 
gewijzigd besluit van 18 April 1921 (Staatsblad 
no . 678) vervalt. 

Onze M.inistrn van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast mot de mtvoering van dit besluit, 
di,t in het Staatsbfod zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, d_en 15den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
' AALBERSE. 

( Uitgeg. 29 Juli 1925.) 

18 Jul-i 1925. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 31 Auguetus 
1886 (Staatsblad n°. 1591, tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van in
wendig bestuur, bedoeld in artikel 22 van 
het Wetboek van Strafrecht. S. 334. 

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

J ustitie van den 12 Mei 1925, 3• Afdeeling A., 
n°. 808; 

Overwegende. rlat het wenschelijk is het 
Koninklijk besluit van 31 Augustus 1886 
(Staatsblad n°. 159). tot vaststelling van den 
algemeenen maatregel van inwendig bestuur, 
bedoeld in artikel 22 van het Wetboek van 
Strafrecht, enkele wijzigingen te doen onder
gaan; 

Den Raad van Sta.te gehoord (advies van 
16 ,Juni 1925, n°. 12); -

Gelet op het nader rapport van Onzen 
l\'liruster van Justitie van den 13 Juli 1925, 
3• Afdeeling A., n°. 929 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. In het Koninklijk besluit van 

31 Augustus 1886 (Staatsblad n°. 159) worden 
de volgende wijzigingen aangebracht : 

a. het eerste lid van artikel 10 wordt 
gelezen: 

"De leden en de voorzitter worden door Ons 
benoemd na een aanbeveling van twee per
sonen, bij vacature door den Commissaris des 
Konings in te zenden.". 

b. het tweede Jid van artikel 22 wordt 
gelezen: . 

"De leden en de voorzitter worden door Ons 
benoemd.". 

c. na artikel 55 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 55a, luidende : 

,,Omtrent iederen gevangene, die een gevan
genisstraf van een jaar of langer moet onder
gaan, worden gehouden alle aanteekeningen, 
die van beteekenis zijn voor de kennis van zijn 
persoonlijkheid; daarbij behoort een beschrij
ving zooveel mogelijk van zijn afkomst en ver
leden, zoomede van zijn lichamelijken en geeste
lijken toestand. 

Betreffende de inrichting en bewaring van 
die aanteekeningen en van de persoonsbesclu:ij
ving geeft Onze Minister van Justitie voor
schriften.". 

d. na artikel 76 wordt ingevoegcl een nieuw 
artikel 76a, luidende : 

,,Van de bepalingen in de voorafgaande, 
evenals van die in de volgende artikelen kan 
in het belang van een meer doeltreffende ten
uitvoerle~ging der straf in den loop daarvan 
ten aanzien van bepaalde gevangenen of groepen 
van gevangenen in verband met hun persoon
lijkheid en gedrag worden afgeweken. Uit 
dienzelfden hoofde kan ook in andere opzichten 
voor bepaalde gevangenen of groepen van 
gevangenen van het overigens geldende regime 
worden afgeweken. 

Omtrent de toepassing van het vorige lid 
worden door Onzen l\'liilister van Justitie de 
noodige voorschriften gegeven. Daarbij wordt 
inachtgenomen, dat tot het uitbrengen van 
advies over de in het vorige lid bedoelde 
afwijkingen, althans voor zooveel betreft de 
strafgevangenissen, een gestichtsraad moet 
worden ingesteld, waarin onder voorzi_tterschap 
van het hoofd van het ~esticht zitting zal 
worden gegeven aan een adiunct-dirèeteur, den 
geneesheer, de bedienaren van oen godsdienst 
of eventueel de godsdienstonderwiJzers, den 
(hoofd)onderwijzer en op nader te bepalen voet 
een of meer ~ubalterne ambtenaren . van het 
gesticht.". 

e. het eerste lid van artikel 102 wordt 
gelezen: 

"Met uitzondering der passantenhuizen en 
der kleinere huizen van bewaring, buiten de 
arrondissementshoofd plaatsen gelegen, worden 
aan elk gesticht verbonden een Protestantsch, 
een Roomsch-Katholiek en een Israëliet1sch 
bedienaar van den godsdienst.". 

f. rn artikel 103 wordt in het eerste lid 
, achter "feestdagen" ingevoegd ,, , zoomede op 
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den Oudejaarsavond, den Nieuwjaarsdag en 
den Goeden Vrijdag" . 

g. na artikel 105 wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 105a, luidende : 

"Aan de bedienaren van den godsdi,:>nst van 
a ndere kerkgenootschappen dan waarvan een 
bedienaar aan het gesticht is verbonden, wordt 
zooveel doenlijk gelegenheid gegeven tot het 
behartigen van de godsdienstige belangen van 
gevangenen of verpleegden tot hun kerkgenoot 
schap behoorende. ". 

Art. II. Dit besluit t reedt in werking met 
ingang van 1 October 1925. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit beslpit, hetwelk in het 
Staatsblaá zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, den 18den Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
(Uitgeg. 29 Juli 1925.) 

18 Juli 1925. B ESLUI'r, houdende algemeenen 
maat1·egel van bestuu1-, als bedoeld bij 
art. 27 der Wet op het Levensverzekering
bedrijf 1922 (Staatsblad n°. 716). S. 335. 

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

Justitie, mede na.mens Onze Ministers van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw en van K olo
niën , van 17 Juni 1925, l • Afdeeling C, n°. 895; 

Den R aad van State gehoord (advies van 
30 Juni 1925, n °. 14) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minist er 
van Justitie, mede namens Onze M:inisters van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw en van 
Koloniën, van 11 Juli 1925, l • Afdeeling C, 
n~ 968; • 

Overwegende, dat het noodig is vast te 
stellen de modellen der door de ondernemingen 
van levensverzekering in t e vullen staten ; 

Gelet op de artikelen 27, 28, 84 en 86 der 
Wet op het Levensverzekeringbedrijf 1922, 
Staatsblad n°. 716; 

H e bben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. Onder "onderneming" wordt in de 

volgende artikelen verst aan de natuurlijke of 
rechtspersoon , op wie rnsten de verplichtingen , 
bedoeld in de artt. 27 en 28 der wet op het 
levensverzekeringbedrijf 1922, Staatsblad n°. 
716. 

2. 1. Van de sta.ten, bedoeld in de a rtt. 27 
en 28 der genoemde wet, worden hierbij (zie 
Bijlagen I t /m V) de volgende modellen vast
gesteld : 

a. voor leven - en volksverzekeringonder
nem.ingen en begrafenisfondsen : L 1 tot en met 
U; 

b. voor spaarkasondernemingen : S 1 t ot en 
met 16 _; 

c. voor kleine plaatselijke begrafenisfondsen: 
B 1 tot en met 8 ; 

d. voor omslagfondsen : 0 1 tot en met 7 ; 
•. voor buitenlandsche ondernemingen : K . 
2. De ondernemingen dienen de staten in 

bij de Verzekeringskamer op de formulieren, 
welke door haar op aanvrage tegen door haar 
YIISt t e gt ellen prijs ter beschikking van de onder
nemingen gesteld worden. Bij de opneming 
van de sta.ten in het jaarverslag zijn de onder-

nemingen niet aan de afmetingen dier formu
lieren gebonden. 

3. 1. Voor binnealandsche ondernemingen 
gelden, naar gelang van den aard der onder
neming, de staten L , S, of 0, tenzij op verzoek 
van eene onderneming door de Verzekerings
kamer is bepaald, dat voor die onderneming 
gelden de Btaten B. 

2. Ingeval van twijfel tot welke van de in 
artikel 2 lid 1, a,, b, c en d genoemde catogorieën 
eene onderneming behoort, beslist de Vcrzeke
ringskame1·. 

4. 1. Levens- en volksvcrzekeringonder
nemingen, die tevens spaarkassen beheeren, 
gebruiken hiervoor de staten S 3b, 4, 4a, 4b 
en 8 en voorzoover zij op die kassen betrekking 
hebben, de stat en S 9 tot eh met 14. 

2. Spaarkasondernemingen, die naast con
tra-verzekeringen ook andere verzekeringen op 
het leven sluiten, gebruiken behalve de staten 
S in elk geval de Rtaten L 13, 14 en 17. 

5. 1. Ondernemingen, die inv9!iditeits-, 
ziekte- en dergelijke uitkeeringen doen, verwer
ken de hierop betrekking hebbende gegevenE> 
in de voorgeschreven staten. 

2. Ondernemingen, al s vakvcreenigingen. 
coöperatieve vereenigingen en dergelijke, die 
bij overlijden of leven van haar leden uitkee
ringen doen in geld , hetgeen als levensverzeke
ringbedrijf behoort, te worden aangemerkt, 
en daarnaast andere inkomsten en uitgaven 
hebben. dienen naast de voor haa r levensverze
keringbedrijf , 001geschreven staten eene reke
ning en verantwoording in van haar overige 
ontvangsten en uitgaven, bezittingen en schul
den in den bij haar gebruikelijken vo rm. 

e. In bijzonde1·e gevallen kan de Verzeke
ringskamer bepalen, dat eene onderneming 
behalve de volledige staten van een der in 
art. 2 lid 1 a, b, c en d genoemde categorieën 
een of meer der staten van de overige cate
gorieën indient. 

7. 1. Levens- en volksverzekeringonderne
mingen en begrafenisfond sen, die alleen loopen
de overeenkomsten van levensverzekering af
wikkelen, deelen zulks mede in staat L 14 en 
gebruiken overigens, behalve de staten L 1, 
2, 3 en 3a van de staten 3b tot en met 13 en 
15 tot en met 17 slechts die, welke door de 
Verzekeringskamer voor elke onderneming 
afzonderlijk in verband met haar bedrijf worden. 
aangewezen . 

2. Spaarkasondernemingen, die alleen Ioo
pende spaarkassen afwikkelen, deelen zulk" 
mede in staat S 14 en dienen van de staten S. 
in elk geval dat gedeelte in, dat op de kassen 
betrekking heeft en voorts die st aten, welke 
door de Verzekeringskamer voór elke onder
neming afzonderlijk in verband met haar 
bedrijf worden aangewezen. 

3. Kleine plaatselijke begrafenisfondsen , die , 
alleen loopende overeenkomsten van levens
verzekering afwikkelen, kunnen door de Ver
zekeringskamer geheel of gedeeltelijk van de 
indiening der voorgeschreven staten worden , 
vrijgesteld. 

8. 1. Ondernemingen, die gevestigd zijn 
buiten het Rijk in Europa in landen, waar 
wettelijke voorschriften. omtrent de imichting 
en openbaarmaking van jaarverslagen bestaan 
en krachtens het K. B. van 29 J anuari 1924, 
Staatsblad n°. 24, waarden tot dekking dei-
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premiereserve hier te lande hebben gedepo
neerd, dienen staat K in en nemen in haar 
jaarversla~ op de volgende gegevens omtrent 
haar bedrijf in Nederland: 

a een overzicht van den verzekeringsstand 
met vermelding van de wijzigingen in het boek
jaar; 

b. de methode en grondslagen, volgens welke 
de premiereserve is berekend. 

2. De onder a en b van lid 1 bedoelde op
gaven geschieden in den voor soortgelijke ge
gevens betreffende het geheele bedrijf bij de 
onderneming gebruikelijken vorm. 

3. Vertaling in de landstaal van het in staat 
K voorkomende is geoorloofd. 

9. 1. Ondernemingen, die gevestigd zijn 
buiten het Rijk in Europa en zijne Koloniën, 
in landen, waar wettejjjke voorschriften om
trent de inrichting en openbaarmaking van 
jaarverslagen van levensverzekeringonderne
mingen niet bestaan en krachtens het K. B. 
van 29 Januari 1924 (Staatsblad n°. 24), waarden 
tot dekking der premiereserve hier te lande 
hebben gedeponeerd, dienen staat K in en ver
strekken de gegevens omtrent haar bedrijf in 
Nederland, genoemd in artikel 8, lid 1, a en b, 
door indiening van de staten L 14, 15 en 16. 

2. Vertaling in de landstaal van het in de 
staten voorkomende iR geoorloofd. 

10. 1. In de Nederlandsche Koloniën ge
vestigde ondernemingen dienen, zoolang aldaar 
bindende voorRchriften omtrent de inrichting 
en openbaarmaking van jaarverslagen van le
vensverzekeringondernemingen niet bestaan, 
voor haar geheele bedrijf de staten L 1 tot 
en met 17 in. Bovendien dienen zij voor 
haar bedrijf hier te lande in staat K (indien zij 
krachtens het K. B. van 29 Januari 1924. 
Staatsblad n°. 24, waarden tot dekking der 
premiereserve hier te lande hebben gedeponeerd) 
en den staat L 14 voor de gegevens bedoeld 
in art. 8, lid l a. 

2. Zoodra in de in lid I bedoelde Koloniën 
bindende voorschriften omtrent de inrichting 
en openbaarmaking van jaarverslagen van 
levensverzekeringondernemingen worden vast 
gesteld, wordt voor de betrokken omlernemin
gen art. 8 van toepassing. 

11. 1. Buiten het Rijk in Europa gevestigde 
spaarkasondernemingen dienen voor de bij 
haar hier te lande loopende, a l dan niet zelf
standig beheerde, spaarkassen de staten S 1 
tot en met 16 in. 

2. Vertaling in de landstaal van het in 
de staten voorkomende is geoorloofd. 

Algemeene voorschriften. 
12. Bijvoeging of weglating van posten of 

rubrieken in de staten is, tenzij uitdrukkelijk 
in de staten toegelaten of voorgeschreven, 
niet geoorloofd. 

13. l. De voorgeschreven staten worden 
in de volgorde van de daarop voorkomende 
nummering en zonder tusschenvoegingen in 
het jaarverslag opgenomen. · 

2. Staten, die voor de onderneming geen 
toepassing vinden, worden niet ingediend. 
In geval van twijfel omtrent al of niet toepas
selijkheid beslist de Verzekeringskamer. 

14. Indien staten medeonderteekend zijn 
door een accountant, wordt in die staten mede
gedeeld, of de accountant zich al dan niet 

overtuigd heeft dat de staat den werkelijken 
toestand weergeeft. 

15. 1. In vreemde valuta luidende activa 
(met uitzondering van effecten, waarvan de 
waarde berekend is volgens Amsterdamsche 
beursusance), passiva, winsten en verliezen en 
de in de staten L 13, 14 en 16 (voor spaarkas
ondernemingen S 4b, 13, 14 en 16) voorkomende 
statistische cijfers worden omgerekend in Neder
landsch geld met behulp van den op den 
laatsten beursdag van het boekjaar te Amster
dam officieel vastgestelden wisselkoers. Dit 
voorschrift is niet toepasselijk op den Neder
landsch-Indischen, Surinaamschen èn Cura
çaoschen gulden. 

2. Ondernemingen met activa en passiva 
in Nederlandsch-Indische, Surinaamsche en/of 
Curaçaosche guldens vermelden in de betrek
kelijke staten tegen welken koers zij de in deze 
munten luidende activa, passiva, winsten en 
verliezen en de in de staten L 13, 14 en 16 (voor 
spaarkasondernemingen S 4b, 13, 14 en 16) 
voorkomende statistische cijfers in Nederlandsch 
geld hebben omgerekend. 

16. Aan eene onderneming van geringen 
omvang kan op haar verzoek de Verzekerings
kamer toestaan, dat slechts eens in de 3 jaren 
de premiereserve wordt berekend. Indien dit 
is toegestaan, vinden, zoolang de premiereserve 
niet berekend is, geen winstuitdeelingen of 
bijzondere uitkeeringen plaats. 

S lotbepaling. 

17. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dagtee
kening van het Staatsblad, waarin het is ge-
plaatst. . 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder voor 
zooveel hem betreft, belast met de uitvoering 
van <lit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State zal worden medegedeeld. 

's-Gravenhage, den 18den Juli 1925. . 
WILHEUHNA. 

De Minister van J ustitie, HEEMSKERK. 
De Min. van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

Ca. RuYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Koloniën, DE GRAAFF. 

(Uitgeg. 27 Juli 1925.) 

BIJLAGE l 
behoorende bij Kon. Be-
sluit d .d . 18 Juli 1925 

(Staatsblad n°. 335). 

LEVENSVERZEKERING- EN VOLKSVER
ZEKERINGO DERNEMINGEN EN 

BEGRAFENISFONDSEN. 

STATEN bedoeld in Artt. 27 en 28 van de Wet 
op het Levensverzekeringbedrijf 1922, 
Staatsblad n°. 716. 

Staat L 1. 
" 2. 

3. 

3a. 
,, 3b. 

4. 

STATEN L 1-17. 
Winst- en verliesrekening. 
Balans. 
Toelichtingen op de winst en 
verliesrekening. 
Toelichtingen op de balans. 
Verbonden waarden. 
Onkosten. 
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Sta.at L 5. 
6. 

7. 
8. 

Ba. 

Sb. 

Sc. 
Bd. 

Be. 

Beleggings- en balanspolitiek. 
Staat van houders van niet
volgestorte aandeelen. 
Vaste eigendommen. 
Vijfjaarlijksche staat van eerste 
hypotheken in Nederland en 
Koloniën. 
Eerste hypotheken in Nederland 
en Koloniën. 
Tweede en volgende hypotheken 
in Nederland en Koloniën. 
Hypotheken in het Buitenland. 
R ecapitulatie der Staten Sa, Bb 
en Sc. 
Executies van hypotheken en 
renteachterstand. 

LEVENSVERZEKERING. 

Staa,t L 8/. 
9. 
9a. 

10. 

ll. 

12. 
,, 13. 

14. 

15. 
16. 
17. 

Lijst van taxateurs. 
Effecten. 
Recapitulatie der effecten. 
Leeningen aan Provinciën, Ge
meenten, Waterschappen e.d. 
Dekking van verplichtingen in 
vreemde valuta. 
Gemiddelde rente. 
Overzicht van den stand van het 
bedrijf. 

., ,, de ontwikkeling 
van het geheele bedrijf. 
Actuarieel verslag. 
Premiereservestaat. 
Vergelijking van de verwachte 
met de werkelijke sterfte. 

STAAT L 1. Ingevuld met inachtneming van Koninklijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335). 

WINST- EN VERLIESREKENING.! 
BOEKJAAR 19 ___ _ 

Onderneming: _________________ _ 

;AT L 1, 

DEBE~--

aelig s:alrto ,·orii; boekjaar. 

ninescrH1 tii;t:n I lsioo emd& ,·an h&t. bOekj:iar 

.,-.eringcn: 
:nplt.aal bil overlijden. 
testit.utio \'30 promlo bU O\'CI· 
lUdo11, 

:aplt.aalb\j11xplrntlo 
tenten . 

oop 

O!ilell (Staat 4) 1): 
51oenronds poraone&I . 
Uos op boleggln1«1n Ij: 

Tocul. 

~e SJ)Gl...iflooeron naar de balanspoeten . 
rsverllee op v:1.lut.o.'a (niet op off't.-<:tcn) ') . 
lerelasten : 
iior .teepecilloeerecl) 
arkasscn: 
~dmlnlstratleresorve elndil van het boekjaar , 
thrljTÎ:lg(!n: 
1,ICO'l'M! arschrU,·!ngon hier te spociflcee1t1n ' ) 
io: 
re verdoelen aift volgt: 

J,'rtrG afschrijvingen (hier to specutoooren}. 
f}rtru. r&S(;rves (hhi r te specl.Hceeren) . 
Dir:ide111l, lmUibne, mr. (hier to specillceeren). 

te: 

WINST- EN l'ERLIES 

1, 

l~er- . 1 Eigen rdcl!: 
vor:.:cao,mg. 

i 
3. :hf:8~~:lul:~~ N~. ~:t. ~~~~t;::s d~l~~I!~~:: dd~~=~!~ 1:~~n:':~·~~~J:~ 

verlloron ,-an bul1enlan~sc~Uk:mtoren or ai'ont..ach111pen bij do J)O(it.en ,·a11 di.:r.;,i al1t1mee11e 

~~k8:t~~~C:~v]:!f!~d/"u8°8h~ ~h~ren~;e~!d~:~~:n~
1
~

1
18:nb 1~:t~e!:~:1k ;:;: 

Ier 1 afzondorlijk worden vormeld "" omler ◄ en 6 worden toegelicht. 
V-erhozen on w!n~lon, voortspruitomlo ult. vorkoop, ultloting en koer~dalln~ of at~glnfi van 

:!sf.~,~c:;1(Vut\;11 
~~

1
~~°:,~3or

0
~ :'r:;~h~~ ~~t~~~~/~)d~ed~1~~~~:fk \!,i,~ ~1

( u'!};!\ 
Verlln;en on win,t.en. voortspruitend& uit kn.ir11Hrsch!llen op v:iluta·s op te Mmen, \'Our 
Ouder d,,z(:11 µoi,L in6<ie op w nemen: ltente van orgeuome11 gol.dl'n. 

1 Hltrond<'r medo op lil 1111m&n b>eWOIUI Af8ChTU\'lngcn op \'àSl.6 Oli;\.ll,lommo11, \'OOT ZOO\'Or zij 
t~rl.:~ 1 ondu onko:-iten op te nemen. 

1926. 

• 

REKE~l;>;G OVER 19 CREDIT. 

On , ·td .. ~ltlt, •,nn$l vorig l>olltj,-:,ir 

Prt,in!~ru<;o-rn- .,1goo nlico t>1r.d .. ,.,.n.r: bootJ;un. 

i ---,-" .. ~r. ~ 
Totaal. ! k rt f.lgen n:kg 

1 
\'60:8 Il Of:, 

Pro111i 11: 

TormUnpremiên {ionderaf. 

trek van inc:isso). 

Premlen in e(!n,. 

Renten ($iaat 3) !) .• 
Huren : 

Bruto huur 
Exploitat1ekos1on . 

Pol111kosten (e:icl. zegelkot•on) . 
Winst op beleggingen IJ: 

1 

I_, 

Te speclftcee:-en naar do balansp()6t..u. 
Koor1wînst op \•alut.a'a (nlot op effecten) •). 
Andere baton: 

Hier lol SJ)E!Ci6ceeren 
!:lpaarkusen: 

Admlnl11trat.ieloo11 . • 

1 

1 
1 

j r 

Admlnl!lltatlereserve ~In \'an ht,t boelrjaar 

Saldo • 

1 

1 
1 1( 1 
jr I • 

~.':1!ri .. ~ ~~"~:' t!:~~e:;rf/it~~!'::!ru°~';p,iu°f:,11 !!~UU~o~~~:;:~:~ ~~~~~~ 
wln1t, en verliesreke ning In te deolen. 

::~\'!~! :,~~~~:d'~~J~~ 3~\:r:t:n:~::~l~ o~1 :~~':'n:1~. ~üt~::~d:h~~~~~Bat 1 
elfoeton, ve.rkOÖp waardevermindering of vermcenlorlnç van vaste olgondommen enz., op te nomc,n 
betrokken toekjaar oon ander eyst.eem van waardoonng der eff«:ten ot vnn and;,,r.i acrlva Is toe-

~!:,:e~:r.~l~tef P/:h-~~~,k, op t-en daartoe be!itemtle reserve P.ijn golontcht . 

nlcl r~ht,;l1t>eks OD een ,!aarwe t.etii.,:mide r$88fvo i:Un gel,r,vh l. Oewvne af!l<;h rQ,·lngcn op 
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LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 2. ingevuld met inachtneming van Koninklijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335). 

BALANS. 
BOEKJAAR 19 .................... _ 

Onderneming: ___________________ _ 

te· ----·-------------------

STAAT L 2. 

DEBET. 

=:~~:d::::r:a~7~t no~ te storten (Staat 6l · 
Belegde statutaire T8!6n'e 1) 
B(>Jcgde ci:trn reee"e!). 
Belegd pensioenfonds 'l . . 
Yast&eigendommen (Staat 7,. 
Hypotheken (StMcn &a ttm f; e1'enL Sta.at 8) 
Effecten {Staten 9 en 911). 
Aandoo\en ln Zuster- en Dochterondernemingen (Staat 6) 1). 
U'enlngen op schuldbekentenissen aan provinciGn, gemeenten, wateretjiappen 

o.d.{Sta.at lO) . , . • .. . 
Polisbcleeningen 
B!ootoeigendommen , 
Vruchtgebruiken. · 
Deposil.o'::i. 
CTedcponoerd In gold lilj henc r1.ekerlngmaatscbappijen (St:lat Sa) t) en 1) . 
Proloni;atJee en EITectenbeloontngen . 
Saldi bij banlderit en kassian, Girorekeningen. 
Andere beleggingen: 

hier te epocifkeeren (gr0&psgewijzeJ . 
Kas,:a 
l.oopondo renlen en hurtin 
Saldi bU agenten en kant.oorinc.asao • 
:;aJdl bU henerzekeringmaatschappijen . 
Dh·erse debiteuren (Staat !ki)') . 
)leubllair. 
)latoried . 
Spaarkusen: 

Seleggingen (Staten 8 .f.h, 7 t/m.11) 
'T1:1 ,·orderen admlnlsLratleloon (Staat S .f.) 

Andere activa. 

Andere ActJva: ') 
hier te spec:Ulcecren (groepegewUzeJ . 

Kosten ,•an oprichting en uitbreiding 
\·erlics!>aldo. 

B"\.L A.NS OP ~ 

:S. B. Wijziging van de volgorde dor posten 1!! niet toègelaten. Posten d!e in hot bodrU! de1· 
b\jgevoegd, behoudens dle, welke dienen . ter specificatie nn .Andere beleggtng,111'', ~Andero 
toegelaten. 

Do activa en paS!livn van bulten1and8Che b\jkantoren of agentschappen bij do posten 

~; ~:~ =~:~ hZt:!~~l~~r~1:i~re~ rnu 3:u o~~:;~:e":A~~~~i;~:
1~! .!:'rpllcbt,\ngon van het 

.J.) In Sta.at 6 to epoc:illceeren. 
t / Depot.e in natura (En"ecten enz.) van· en bU borven:eke ringmaatacbappUen niet in de balans 
•; In Staat &, to speciftceeren. 
'J Hieronder o.a. op te nomçn: gegeven en ontvangen borgstollingen In geld ; ontvango 

te sr,ecl(\eoeren. 
;J Indien vin de gereeen·eerde uitkee rîngen een gedeelte door herven:e.li: er!ngmaaUIChappUen 

vert,~keri11gmaatschapp \je11 begropen, onder "Andero activa" Opfenomen. 

3 1 DECEMBER 19 . 

Ma;i.tschappelijll: kai,it.oal: 
Waarborgkapitaal 

waan·an ongep\aatsl . 

Uesen·E?S (Staat Sa): 
Statutaire reen ·e. 
Extra reserre. 
Rf"IICn·e geldbelt,g~in"° . • . 
Rescn·e dubieus& debiteu ren. 
Andere reserYes : 

hier te svecltlceeren 

PensiO<!nfonds pet80noo1 :1. 
Deposito o/i; 
Looningen: 

Beloon!ngen o/i;. 
H ypotheken o/g. . . 
Sald i vnn b;mll:lers .... . •... . , 
Andere l~ningen zonder speciaal ondorpand 

PromiorcSt1rve (Blaten 1~ en 16). 
Af: Premîerosone borven:ekorlng 

Premiere!ler Ye eigen risico . 

C.eresen·eerde uitkeuringenl). • . 
Gedeponeerd in geld door berven:ekerlngnHUlt.schapp\j-On {Staat 3aJ 11 en') . 
Saldi l·an a gen LC n . . • 
Saldi rnn hen·en:ekeringmaatacba ppQ(!n . 
Dh·er.t11 crediteuren {St.a.:tt Su) i). • • • , • • 
Onbetaalde ,li\·îd1md(o n, wins taandoelen en tautil:mes voris:o j:m ,n • • • 
Di \·idend. winstaandeelen en t.anllCmM boell:Ja.i.r 
Spaarkassen: 

Spa.artci;ood (Sta. ton S -l tl en 4b) 
Adminislratieroecn·o (Staat 16) •• 
Raen·e administraUck>on (Sta.i.t S -IJ • 
Andere passin . 

CREDI'r. 

- ---
Andero passh·a: fJ 

hier te apoc:illceeron (groepssowij1.0) . 
On vordoold winstsaldo - ---

onderneming niN voorkomen. mogen in het jaarvonilog worden weggelaten, echter geen nndorl" 
activa•·, ~Anden• r1M1Crvetf' en ~Andere l)assltra", Wol !!! bînucushJns splitsjn:,; van lK:dr:1;,011 

in deze alf;Omoooo baLi.n~ m te dceton. 

pensiO<!nfond.! niet In de Premloresen-e zijn beG"rOpen . 

op te nemen, doch a lleen in Sta:it 36 te 11peclflceercn. 

bori;s lelUngün ïn nat ura {effect.en enz.) nh;t In de balnns op te nemen, Jodi alken in S1..ui ~ 

moct worden hru; ~·er; oeil, 11, oa dl deze \·order lni;:, \·orir zoo\·er niet r,::eds in ,lo ·@aldi biJ l1<.: r-
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LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 3. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

TOELICHTINGEN OP DE WINST. EN 
VERLIESREKENING. 

BOEKJAAR 19 .......... . 
Onderneming: ____ ___ _____ _ 

te: ____________ _ 

STAAT L 3. 

TOELICHTINGEN OP DE WINST· EN 
VERLIESREKENING OVER 19._ ........... . 

1. In 't kort alle posten door te loopen en 
achter ieder bedrag tusschen () het bedrag 
te vermelden van den overeenkomstigen 
post van het jaar te voren. 
Mocht dit laatste in den aanvang moeilijk• 
heden opleveren, dan kan de vermelding de 
eerste maal achterwege blijven. 
Bij de korte toelichting kan c.q. verwezen 
worden naar een mogelijk meer uitvoerige 
mededeeling in den tekst van het verslag. 

2. Een specificatie van de posten Renten en 
Huren en wel in den volgenden vorm : 
Renten van Hypotheken . . . f ___ _ 

,, Effecten . . . . . ,, ___ _ 
Aandeelen in Zus• 
ter. en Dochter.on• 
dernemingen . . . ,, ___ _ 

,, Leeningen op schuld. 
bekentenissen . . . ,, ___ _ 

,, Polis beleeningen. . 
" Prolongatiën en 

Effectenbeleeningen,, ___ _ 
,, ·Overige beleg~ingen 

incl. saldi biJ ban• 
kiers . . . . . . 

Totaal Renten . f ___ _ 
Netto huren . . 

Totaal . : . f .............•.......... 

3. Indien door de onderneming bij het sluiten 
van Hypotheken Provisie wordt bedon~en, 
wordt het uit dien hoofde in het boekJaar 
genoten bedrag hier medegedeeld onder 
opgave van de rekening waarop dit werd 
geboekt. 

LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 3a. Ingemdd met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

TOELICHTINGEN OP DE BALANS. 

BOEKJAAR 19 ... ·-·-·-··· 

Onderneming: -------------

te: 

STAAT L 3a. 

TOELICHTINGEN OP DE BALANS 
. 31 DECEMBER 19 ...•........... 

1. In ' t kort alle posten door te loopen en 
achter ieder bedrag tusschen () het bedrag 
te vermelden van den overeenkomstigen 
post van het jaar te voren. 
Mocht dit laatste in der, aanvang moeilijk• 
heden opleveren, dan kan de vermelding 
de eerste maal achterwege blijven. 
Bij de korte toelichting kan c .q. verwezen 
worden naar een mogelijk meer uitvoerige 
mededeeling in den tekst van het verslag. 

2. Een omschrijving van eventueele wijzigingen 
in het systeem der waardeering van de 
effecten en andere activa met opgave van 
de voor• of nadeelen, die deze wijzigingen 
hebben opgeleverd, hetzij deze in de Wmst. 
en Verliesrekening zijn opgenomen of wel 
rechtstreeks in de reserve voor geldbelegging 
of een andere reserve. 

3. Een specificatie der Diverse debiteuren (ru• 
brieksgewijze). 
Dépöts in geld bij Her. 
verzekeringmaatschap• 

p~en. 
Depöts in geld van Her• 
verzekeringmaatschap• 
pijen. 

,, ,, ,, Diverse Crediteuren 
(rubrieksgewijze). 

4. Een verklaring van de mutaties in de Reserve 
voor Geldbelegging en andere Reserves, 
onder vermeldj.ng waaruit deze mutaties zijn 
voortgevloeid. 

LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 3b. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

VERBONDEN WAARDEN. 
BOEKJAAR 19 .......... - ...... . 

Onderneming : ...... ___________ _ 

te: 

STAAT L 3b. 

VERBONDEN WAARDEN 19-·-·-·· 
A. Ontvangen zekerheidsstellingen. 

1. Van H erverzekeringmaatschappijen. 
(Hier op te nemen de namen der 
Maatschappijen en een specificatie der 
door ieder gedeponeerde waarden). 

2. Borgstellingen van agenten e. d. 
(Hier alleen op te nemen een specifi. 
catie der gedeponeerde waarden, zon• 
der de namen der deposanten). 

B. Gegeven zekerheidsstellingen. 
1. Bij Herverzekeringmaatschappijen. 

(Hier op te nemen de namen der 
Maatschappijen en een specificatie der 
bij ieder gedeponeerde waarden). 

2. Bij Regeeringen en Rijksinstellingen. 
(Te vermelden van ieder dépöt : 

het land, de instelling waar is gede• 
poneerd; 
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een specificatie dor gedeponeerde 
waarden en het doel van het dépöt). 

3. Bij andere ondernemingen, instellingen 
of personen. 
(Voor ieder dépöt te vermelden: 

een speeificatie der gedeponeerde 
waarden en het doel_ van het dépöt. 
Opgave van namen is niet ver
plicht). 

N.B. a. In dezen staat alleen op te nemen 
geldswaardige activa (geen dépöts in 
geld) dienende ter zekerstelling van 
verplichtingen, schulden of inschulden, 
echter geen dépöts bij Banken enz., 
zoor zoover die het karakter dragen 
van bewaargevingen. 

b. De geld swaarde der ontvangen zeker
heidsstellingen behoeft niet te worden 
opgegeven. 

c. De gegeven zekerheid stellingen op te 
nemen in het actief der Balans onder 
de waarden van dezelfde soort, zoo
mede in de daarop betrekking hebben
de staten. Voor zoover het hypotheken 
betreft, moet speciaal voor deze hypo
theken Staat 8 worden ingevuld, 
indien de invulling van den 5-jaar
Jijkschen Staat 8 overigens niet plaats 
vindt. 

d. De waarde van iedere gegeven zeker
heidsstelling in dezen Staat op te 
nemen met bijvermelding van het 
bedrag der Premiereserve, berekend 
op de in Staat 15 aangegeven grond
slagen, of andere verplichting waar
voor de zekerheidsstelling door de 
ondememing is gegeven. Voor z,,over 
echter in Staat 9 of andere Staten de 
voor zekerstelling gedeponeerde waar
den van een daarop wijzende aanteeke
nin~ zijn voorzien, behoeft de specifica
tie m Staat 3b slechts rubrieksgewijze 
te gesl'hieden. 

e RubrieKen, die bij de onderneming 
niet voorkome~, weg te laten. 

LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 4. Ingevuld met inachtneming van K o
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

ONKOSTEN. 
BOEKJAAR 19 .... ___ , ____ ,, 

Onderneming: ________ ____ __ _ 

te: 

STAAT L 4. 
ONKOSTEN JU 

1. SPECIFICATIE DER ONKOSTEN (onder anrek van real itutla t>ervenekoring). 

W a:ir•an terekeneuonder 

OinschrijYlni;:. bedra.g. eerlite !oo;~d@ Totaal I J 

- --------- --+----+-°"-k_,.,,._n~ 

a. Provisie . 
b. Honoraria genee,1bt1"'reu en medlr~~e 

ad1'i8tiurs (genee&kundlge dienst) . 
t . InspectiekQ!Wln (e&larisoon, rel9- en Ttr• 

blijfll:ORten v/d b~1ti!udienstJ . 
d. R~1:L:tmek..-t&n • 
t. Jncasso- en ult.bet.aalloon 
(, Mah,ri&el. 
g. Salnri38en Dlroclle en :t:1ntoorperson1:M1I 
h. Kantoorhuur . 
i. Belastingon en sagelJt.oetEn 

J.·. Andere onkoeten . 

Tota.a! 

{De rubrieken a-i In leder geval op te .iemen). 

• 

2. Welk percentage--,,orm~ het to taa1 der onder 1 opgegevea ,.eerete onkosten" ,a.i de 
"productif'" over het afploopen boo):jU; T 

(Onoer ~productie" wordt versta.an, hetgeen van de In bK boekjaar afg,:,slote:i n r
zekeringen onder aft.re~ van de gtlHloten herverzakeri itgen op het einde •an be:. 
boekjaar nog vaµ kracht Is. Rent.everze!!:M'lngen blerbU door nrmenir uldlging 
met 10 te kapltallseercm). 

S. d oevecl bedraagt he t t.ot&:11 der onder l opgegeven doorloopende admtnist.mtlellosten, 
waaronder te verstun UI het tota&l der doorlooper.de oukoeten vermlnderd met. 
hel ondor lt. oppnomêo incasso- en ultb6taall.oon: 
fl, In 0/1 omgeslagen over de in het boe)rJAA! ontvangoo term\j npNru1bn t:{gen 

1isico; 
b. ia •.'m omgeelagen over het gemlddel,:j 't'Bru.kerde b.plt.ul eigen riaico; tonder 

gemiddeld verzekerd Upita.al te versta.nn d& halv<J som dv nrzekerde bedraJOO 
aan het begin en het ,;inde van hoi boekjaar) ; 

c. In gulde na ptJ' Polis, omgo&lagen OT6r het gemiddeld 3llntal J)Olisae11? 
(onder gamtitleld a:in tal polissen to verstaan de halvo eom van de aant.ai;en 
poli~n b\j b t t bsi,-in en b\j het einde van bat boel,;Ja,.v). 

-1. noe worden de onde:- So.. b en c bedOElldo ctJfers, tn1fü:n m&n de koeten, vertonden 
11an het beheer der Laleggingcn, door de ren terekonlng lt!a~ dragen en d~ vooraf 
L'l mlndoring brengt. v..n de on(ttlr 3 bedoelde doorloopcnde admUli.stralleko-!lcn '? 
lllerbU zeer in het kort aan te geYen, welko kostliln 1soom n en bedragau) men 

1 r-ekent toi. de behecr:.kort.en de·r bele.:iingtn te bebooren. 

e. W elken inY!ood heon d~ sub 4 bedoelde a lt.rok da.n op de door de o::ide:'l!.f)mini';' 
t-p de gezam~nJ.Uke beleggingen gemiddeld gomaakto ren te'!' tZ!e Sta::.t 12), 
(Beantwoording der \'T&gon -1 en ti I! nt.t l"aro!scht; indien zij ooht.er vtr.at.3 ,-:r. 0 •t, 
mooÎen k ul, vr-""..n bt:antwoord worden}. 
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LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 5. Ingevuld met inachtr,eming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

BELEGGINGS- EN BALANSPOLITIEK. 

BOEKJAAR 19 ..... _ ...... . 

Onderneming : ____________ _ 

te: ____________ _ 

STAAT L5. 

BELEGGINGS- EN BALANS-POLITIEK 19 . 

l. Welke is in het algemeen Uw beleggings-
poiitiek? (o. a. in 't kort melding te maken 

van het standpunt t /o van : 
a. de dekking Uwer verplichtingen in buiten

landsche valuta's ; 
b. aandeelen ; 
c. onroerende goederen anders dan voor 

gebruik van hoofd. en bijkantoren; 
d. het maximum percentage van de getaxeer

de waarde der onderpanden, hetwelk 
gij pleegt t er leen te geven (onder hypo 
thecair verband). 

2. Hoe is de onderlinge verhouding tusschen de 
verschillende beleggingssoorten bij Uw 
Maatschappij ? 

(Vaste Eigendommen, hypotheken, effec
ten, leeningen op schuldbekentenissen 
aan openbare lichamen, polisbeleeningen, 
prolongaties en effectenbeleeningen, an
dere beleggingen.) 
De bedragen en de verhoudingspercen
tages te noemen. 

3. Indien in Uw Balans aandeelen in zuster
of dochter-ondernemingen (levens- of andere 
verzekeringbranches) voorkomen, dan geve 
U daarvan hiernevens een specificatie met 
vermelding van de nominale bedragen, de 

koersen, waartegen zij in de Balans zijn op
genomen en eventueel van het obligo, het
welk er op rust. 

4. Indien voor de waardeering der sub 3 
genoemde aandeelen geen koersen zijn ge
bruikt, gebaseerd op openbare verkoopingen, 
waarop zijn de gebezigde koersen dan geba
seerd? 

5. Hebt gij als actief in Uw Balans opgebracht 
aandeelen van levensverzekering-onderne
mingen, waarvan de portefeuilles door U 
zijn overgenomen en in Uw administratie 
verwerkt_? Zoo ja, van welke ondernemingen 
en voor welke bedragen? 

6. Heeft eenige actiefpost van Uw Balans 
b .. v. Debiteuren) betrekking op gelden, die 
nog door aandeelhouders verplicht ~estort 
moeten worden op hun aandeelen ? Zoo ja, 
hoe groot is het bedrag waarover het in 
totaal loopt ? 

7. Verstrekt gij leeningen geheel of gedeeltelijk 
zonder zakelijke zekerheid, t. w. 
a. polisbeleeningen tot hooger bedragen dan 

de reserve volgens de door U gebezigde 
en in Staat 15 vermelde grondslagen van 
reserveberekening ? 

b. leeningen ouder borgtocht ? 
c. andere leeningen ? 
Zoo ja, hoe groot zijn de bedragen, aldus 
uitgezet? 

8. Zijn een of meer bezittingen van Uw onder
neming verbonden voor een schuld, zonder 
dat dit uit de Balans of uit Staat 3b blijkt ? 
Zoo ja, welke ? 

9. Hebt gij verplichtingen of garanties, zonder 
dat deze in de Balans of in Staat 3b tot uit
drukkin~ komen ? Zoo ja, welke ? 

10. Zoo giJ in het afgeloopen boekjaar of in 
vorige boekjaren een portefeuille hebt over
genomen, zijn de activa tot dekking der op 
U genomen verplichtingen reeds ten volle 
aan U afgedragen? 
Zoo niet, hoe groot is het ontbrekende en 
welke regeling is hiervoor getroffen ? 

LEV ENSVERZEKERING. 

STA.AT L 6. lnge,,uld met inachtneming van Ko 
ninklijk B esluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

STAAT VAN HOUDERS 
VAN NIET-VOLGESTORTE AANDEELEN. 

BOEKJAAlt 19 

Onderneming : 

te : 

STAAT L 6. 

STAAT VAN HOUDERS VAN NIET-VOLGESTORTE 
AANDEELEN. 1) 

Naam. 

31 DECEMBER 19 . . . 

Woonplaats. 

Niet 
volgestort. . 

Volgestort 1) 

Totaal 
geplaatst . . 

Gezamenlijk 
Aantn.l nominaal 

aandoelen. bedrag der niet 

~ 
volgestorte 
aandeelen. 

,__ ___ ,__ ____ , 

Waarop 
nog niet 
gestort. 

;tB. lnd[en door 11.andaelboudon tot zek.erst,.aJUng van hun obligo een depot tn geld 01 
anda.'ll ,vMrden ts ~id, bi11roI:'ltr@n~ onder do=n:i Stnut mcdodeellngen ts doon, 

l) 1).iZ<)r-. BW~ in te dJe;:asn 1:oowol VGr>r u.n10tla.-,, 1n het lilll.At8Cb:ippe1Uk kapitW, 
a.ls voor :m.odoelon in het wuiborgJlaplt.:.al. 

1) Indton ve!'9".21JU!m.-.:e eooct,en a.an,:1eelen zun ul~ifi!ven, kan dozo kolom worc:111 
nnócrrocdoe!d. 

?) Weg l(I IAl'JD, 1odle:i g-..•n V\iltlte>rtin1,~n bcbten pla.'\ts gehsd. 



- ------~----~----------==:----~---=::::======~=-=-
1925 

STAAT L 7. 

Olll!!tlllU\'ing ,·,111 

h,tpe-rceel. 
\ 'olg, 

n11m- ,- - ----

"'" 1 Aa,d. ; u«tog. , G,oótt,. 

i 1 1 
1 : ' 

,, . 1 

! 
l) Gemeente en pla.atseltjll:o llnlng. 

18 .JU LI. 

LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 7. Ingevuld met inachtneming van Koninklijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335). 

VASTE EIGENDOMMEN. 
BOEKJAAR 19·-···----···--

Ünderneming: __________________ _ 

te: 

VASTE E!OENDOMMEN OP 

=1~1 l 
J)a.wm waarde ~U 

Datum hot OOl,'ln YerkOOJ'· 
Afächrij· 

m ,·an ,·an hot. p.rij !I vingen 

verlr:oop . bookj,a,o'I gOOurondo 
M.n-

• 111 hel 
aAnkoop.. In hot 

het 
koop. 

hOO'tja:1r. !•'11• lUdm bookjm. boekj,mr. 
hot book- , 

jM,. 

ó 1 
.. i ; 1 b 1 V 

1 
1 

81 DECEMBER 10 • , 

r 

'1 

i!~'"th rU· 

n ni;o1 

i;o<lurondtt 

boekjaar. 

10 

Il~ 

waarde I t,atum 
OJI den 

de:r 
laatllten j 

1 
1~,c,..Jnar. : 

datum 

v;m hel 

11 

laatste 

taxatie. 

1 
1 

1 
! 

j 
1 1 
1 1 i ! 

i 1 

j___L 1J 

Waarde 

toegekend 

bU do 

l:mtst.e 

taxatie. 

13 

Namen 

'" taxateurs. 

" 1 

Uruto 

huur

opbrengst 

gedurondo 

hol 

boekj:i.ar. 

" 

694 

Nauo 

huur

t1pbn:mi;st 

godurende 

hol 

bookjat1r. 

1'l 1 

Toelich

tingen. ') 

11 

') RlerbU In elk geval aan Le geven of eenJg verband of re;ht van voort.eur 11 ge-.eellgd, helzij voor opgenomen geld, heU.ij t.en behoeve van rechthebbenden op uilkeeringon of ar:.,:ltrs.z.in!!. {Zie 
Staal 3b). Indien oen gedoelt.elij lr: verband beeta.at. aan to g1r,eu hoe r,oot. het. verbonden deel i~. 

a. De elgondommen worden Ja.ndsgewijze in den staat epgenomen. 
b. De lr:oJommeÓ 7, S. Il, 10, 11, 16 en 16 Jandagrwtfi.e In do munt ·un bel land tB t.Ot.aliMoenn. 
c. Tuatle,, dateerond van do jaren U119 t/m 19ZI, r,oo epo.d.lg morelUt \uiterlijk ulL 19'28} do,,r 

RECAI'ITULA TI:E. 

!'i'.ederland . 
Ned. lndiê. 
Fran.krl,lk . fB • 
Duit.8<:hland , M. 

r . 
. , .. à, 

• • A ••• ,.;::::: •.· . ... 
r. 

l, 
lat.ore 8Chattingcn te ven·ani:en. 
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TA.AT L 8. 

18 JULI. 

LEVENSVERZEKERING 

STAAT L 8. Ingevuld met inachtneming van Koninldijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staat~blad n°. 335) 

VIJFJAARLIJKSCHE STAAT VAN EERSTE HYPO
THEKEN IN NEDERLAND EN KOLONittN. 

BOEKJAAR 19 ___ _ 
Onderneming:-----------------

te: 

1925 

VIJFJAARLIJ~SCHE STAAT VAN EERSTE HYPOTHEKEN IN NEDERLAND ,E)I KOLO~IEN 31 DECEMBER 19 .. 

Datum 
Oorspron• 

Dat1un Pro resto OmschrUving van het onderpand. Laatste taxatie. 
kelUk Aflosaing Rente• 

M' der "'° bedrag eind 
bedrn,g der per jaar voel 

1 
1 Oroou.e. Datum.1 Bedrag. 

Toelichtingen 

leening. 
leening. 

atloop. boekjaar. 

1 1 2 1 s 1 ' 
,, 6 1 7 

1 

A. J\'~d, rlrrnd. · 

1 

1 

1 

1 

1 
1 i i 
1 1 

B. i.Yed.·fodil 

1 
1 1 
1 

C. S tffÜltllllt. Citraçao 

! 
1 

1 1 

Dezen Staat in te vullen om &6 jartx, deeerstfl maal in 19!V(d. i. per SI Dec.1929), 
In het jaar, waarin Staat 8 wordt ingevuld, blijft invulling van de overige 

Tweede en volgende hypotheken in dezen staat a9een dan op te nemen, indien 

Kolom 7 te totaliseeren voo~ A. en B. afzonderlUk. 

Kolom 8: in tfl vullen: Woonl,uls, BoerderU_enz. 
Kolom 9: in te vullen: Naam van pe Gemeente. 
Kolom 13: hierin mededeelingen t.e doen, inzooverre aam·ullende waarborgen 
Voorts \·an- de Yerbonden hypot.beken (zie Sta."lt Bb) melding te maken; vindt 

lOrkomende "verbonden" hypotheken afzonderlijk Staat 8 worden ingevuld. De 
1rwijl in k

0

olom 13 wordt opgegeven voor welk doel de hypctheken ~n V6tbonaeri 

Aard. Ligging. 

8 1 9 1 10 1 Il 

:·· l ~ 
,~ 

1 

1 
, 

1 l 
de tweede maal in 1936 (d. i. pe·r SI Dec. 1934i, enz. 

hypot.heekstaten noodig. 

1 12 1 

1 
1 

1 

1 

1 1 

de onderneming teW~fla houdster van alle voorafgaande hypotheken is. 

t,Un gesteld. 

13 

de gewone 6-jaarlljkscbe invulling niet plaats, dan moet. voor de in Staat 3b 
nMm nn de.zen Staat wordt dan \·eranderd in .Staat ,•an verbonden hypotheken", 



1925 

L igging der 

ondcq ,andcn. 

- -

18 JULI. 

LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L Sa. Ingevuld met inachtneming van Koninklijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (St,aatsblad n°. 335). 

EERSTE HYPOTHEKEN 
IN NEDERLAND EN KOLONI:llli. 

BOEKJAAR ]9 _____________ _ 
Onderneming: __________ ______ _ 

te : 

E ERSTE IIYPOTHEK E:-; 1N 

31 OECEM 

AAR!l DER 

1 

Woon- en j Kantoor• t.andelUk e 

K EDERLAND E ~ K OLO~J g~. 1) 

DER 19 . . . 

OKDERP.l.NDEN. 

Gebou l\"811 en tor. 
niinen in hoofdt..Mk 

in i;-ebruU:: 1'00t 
!1:indel~ winkelhuizen. 1 gebouwen. eigendommen. ' I 1 

- - ------;-'-•-,~::-;::_'..,1'--... -:-"-•·-+-I _A...:: ;..:.;:_' -+1- """...,...."'•_-__,/,--•_,:..:.;:..:1~_
1 

+-! _
1_'""_'_'"---1~1 

1 1 2 1 • 1 • 1 ' 1 ° 1 7 

Hl l11dt1Slri;:'.,e\e 
dOt!le!nden.J) 

'\7;1~1 1 B&drai;. 

8 1 ' 

Gebouwen en 
terre in<'n 

voor 0P9nba.1r 
Cf'bruik en 

derg . 4) 

1 Aanta l 1 
hyp. Bedrag. 

1 10 1 ll 

Ncd,.,·lcuul. 
A mst.erdam . 
HoUerdam 
's-Ora\•enhage 

Xoord-Holland (bc· 1 
hah·o Amsterdam) • 

Zuid-Holland (behalve 

~!;1~:e~~l ~n •.s-~rn: 1 
Utrecht 
Friesland . 
Gron ingen em:. 

1 1 

1 1 

Totaal. 

1 A,n"I 1 Doorag. ! h)·r- 1 

1 
,. 

1 l!I 1 

1 1 

1 
1 

1 

Totaal 

Ned.-I-mlii!. 
Baija.,·ia 
Soerabaja. 
Semarang . 
A ndere plaatsen 

-, 
1 1 1 rr 1 

---1-, -
1 
--i 

T~I 1 

1 

l===l====l===s=='l===?=i =I 
Totaal 

i 

Sun·name, Ouraçao. 
1 1 

1 

1 1 1 

-=-c__-1- -1 
1 

1 
1 1 1 1 

1 i 1 1 1 

1 

696 

Toelichti ngen. 1 

Il 

11 ln d~en $t&at 11!ecn op te nemen eenne bypcthelten. Volgende bypcLhelten al.loon dan, 
1J Bo:.i w- en \\'elb.nd, boen!erijen, lsndgoerteron, bo89cben. 

m 1. nnecr de ond9rn,1rrJng oolr. houd!t&r 'f'an allo TOOrafgaam!a bypotbeken Is. 

:1 Pa.kbu17en, fabrieken. workplnat10n, werven, bou;Is, ltofflohuir.en, bouwt.cmlfoon. 
' ! ~ hou••buri;en, scholen. kerlton, lc\006'.era e.d. 
!, l!wronde r B:\D\·ullendo w:,:i.1botîen 11,; vermelde:; t;U ... : 6 !lyp.)thebn t('bal f , . 1'i(lt lnonever~kêtlng, i'()bs; :! llypothelton tol.aal r • . .. .• mot Pt'tsoon!Uke bori;locht-



697 18 J UL I. 

LEVENSVE RZE KERI NG. 

STAAT L 8b. Jnqemûd ·met inachtneming van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 J uli 1925 
(Staat sblad n°. 335). 

TWEEDE EN VOLGENDE HYPOTHEKEN IN 
NEDERLAND EN KOLONI:mN. 

BOEKJAAR 19 .......... .. 
Onderneming, ________ _______ _ 

t e : 

STAAT Sb . 

. TWEEDE EN VOLGENDE H YPOTHEKEN iN NEDERLAND EN KOLONI ËN. 1J 

31 DECEMBER 19 .. . 

·- D,t"m 1 1 onn,prn"• / a..,ta,t I Dat,m I Aflo,. 1 Tol'"I be-1 A,<d,nHgglng l 
1
~•

tst
• tmUe. 

v~n I Ren\e. kolijk 
0
':!e!~s avn::. s~~ R.'tng. d;::aa:i::· van het Taxa 1 1 

af,;lu1llng. t.cdr.1g. I jaars. sing. Jaar. hypotheken. onderpand. teu;. · Datum., Bcdrng. 

IJ in dezen St.a:i.t rlo hypotbekon i;espedficeord op te nemen. 

Aan
vullende 

waar
borgen. 

13 

Twood,i •m ,•erdern bypollmkcn a lloon or to nemen Indien dè onderneming niet tevens houdster is \'3n de da:uaan voorarga.:rndo 
hrpotheke!I. 

"Hyp-0thekon, dio dooi uilmaken van oon z:ek t.1r heîd!IS!.eiling or ul,i waarborg voor bopaa\Je vecplicl tlingen iijn aangiwre1..en, kunnen 
worden voori;i()II \·an een merkl.ef'kcn. h,-;twclk naar oou a:m den voet vau don Stao.t i;opla:1tsW vertlaronde n;:;-ot verwij~t. 1;,'.ie 
S~aat 31', a:inleak,m ing d.) 

LEVENSVE RZEKE RING. 

STAAT L Sc. Inget·uld met inachtneming van Ko · 
nirrklijlr BMluit d.d. 18 Juli 1925 
(St aatsblad n°. 335). 

HYPOTHEKEN IN HET BUITENLAND. 
BOEKJA AR 19 ..... 

Onderneming : _______ _ 

te : 

!1YPO1'HEKEN lN ifoT BUlUNL ANü. 

31 DECEMBER 10 .. . 

Laatste t:;xaUe. Aan-
yuJ:on(lo 

1 
Omr,rnn• Rest,n< il 1-~fios• 1 1 ·,.,,,,t t,.,. ,\-A~den!iggtng 

lktun: kol!j!r. e,nt1 rlOJ Datu m slng dr:i.g voor• 1 1 

1 

r.·•nt.<: b..,drag hocil:~11ars v:i.n nr-1 Rang. ar"aande dor Ta..'ia• 1 fü; . waar-
v::.n "" '· (vrcomde (\·!eemrlo l lossi ng. 110r • .,, 1 onderpanden. 1 Datum. <hii; tmrgon. 

afsl uit.in;;-. vruutJ1.J. -,,aluta). 

1 
jaar. h)'potheken. our. - • 

Frankti!k 
Belgiu . 

RECAPITULATIE. 
Frs. à 

..• à 

Totaal hypothekoo buitoulancl 

= r 

. r . .... . --

1925 
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LEVENSVERZEKERING. LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L Sd. Ingevuld met inachtneming van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

STAAT L8/. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Jul i 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

HYPOTHEKEN 
RECAPITULATIE DER STATEN 80, Sb en Sc. LIJST VAN TAXATEURS. 

BOEKJAAR 19. BOEKJAAR 19---·--·-
Onderneming: ______________ _ Onderneming: _____________ _ 

te: te: 

STAAT L 8d. STAAT L 8/. 

HYPOTHEKEN. 

Recapitulatie dur staten Sa, 8b en Sc. 
81 December 19 . 

19 __ 

LIJST VAN TAXATEURS 
die de laatste taxaUes der hypothecaire onder 

panden h e bben verricht. 

Groepen. 
Eerste 

hypotheken. 

Tweede 
en volgende 
hypolheken. 

Totaal. ·Naam. Beroep. Woonplaats. 

2 3 

~ederfa.nd 

~ed.-lndi6 

Suriname, Curaçao 

Totaal 

1 
Buitenland 

A !gemeen totaal 

N.B. Indien taxatirs door <lirecteuren of andere 
aan de onderneming verbonden personen 
zijn verricht, dit onder dezen Staat mede 
Ie deelen. 

STAAT L Be. 

Onderpand. 

LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L Se. Ingevuld met inachtneming van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(StaatRblad n°. 335). 

EXECUTIES VAN HYPOTHEKEN EN 
RENTE-ACHTERSTAND. 

BOEKJAAR 19 .............. . 
Onderneming:, _______________ _ 

te: --------------~ 

EXECUTIES VAN HYPOTHEKEN EN RENTE·ACHTERSTAND 10 . .- . 
A. Executies. 

Bedra; dor schuld. IAatflto t.u:atio. 

Opbr,ngsl. 
And. 1 Ligging. 

1Joofd90m 

i,G: ~do. 

Achler
stalllge 
Mnte. 

1 Totaal Datoru. , Bwr.,. 

1 ·-, 
i 
i 
1 
1 

__ _L_ _ 1 1 1 1 
~i ~~d~~~de':~;:irnd:'~~~lt:t:,~~dtirnomlng zelVe Is lnsol.pcht, d.i.:uva.'1 in deza i.olnrn medodeelin1 Ie doen o:,der opgav& t·&n dl! 

In de~n stll.'\I te vuns op te nemen hypothckon, waarvan <lo oodcrp;indon tor YOOrll:omlng van Yerliee \1nt.lar~:inds door de onderneming 
\"tin ûe d11h1Leuren zun overJenomen. 

B. Rente.achterstand. 
Op 81 December I!) . . ·wa:-en M debiteuren v11.n r ...• . hyrothekon tot. ceo bedr11g van r . . . ln <le rentebetaling nchterstall ig. 
lli ,;,rvan was bU het ultbre r-b-en van het verslag roods f ••••• betc.ald. 

Of: • 

Op 31 Dt.>cemlï<lr t 'J • bet!U'tnd ;een achtert11.1.od io do renlobctallng dor J1ypotbeten. 

N. 8. Op :11 Derember \·ervalleo ec in de N:l'ilte bo!n van Janu.:\rl het.na.Ido rente is nltt als achterstal!lg te lx;schouwcn. 
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LEVENSVERZEKERING, 

STAAT L 9. lngewld met inachtneming van Koninklijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335). 

STAAT DER EFFECTEN. 

BOEKJAAR 19 ........ ·--···· 
Onderneming: _________ _____ _ 

te: _______ _ _____ _____ _ 

AAT L &. 

,,.. 1 ... 
"· 

1 1 

A . .A.i:n ld«l,m: 

o. Bank 11n credlelln,telUn~ n . • . ,,. 
b. Rypothootoanten , •. , ... . 
c. l nd11atdf'leleondl.imemlnger1 ... . 
d. Haud,18- M cultuuronderneml.nien 

t ~~~1:1rz~~~~I~~ : 
B.OMigGt~: 

o.. St.ut<iilot'n!ngen en letn:1ingen met s t.aa l.1-

b. ~~rbè ~-äiu;:i. ~:n=~t~ 
c. Bant• en credt:lnsl&llino:-n . . • . . 
d. Hypothaerl!anten . . . . .. . . 

STAAT DER EFJ,'ECT&I! 

llawJ:ITIJrfa~ 

Rtntetype. =Ie ID/Ofantoopboot,)u.r. 

K.o.~ Bed.ra,. 

OP 81 DECEMBER :3 . .. 

,..-_~boot.l----·-:..,_•_':""_,...~·-_•_••_';_1-'.!:_•_•"~""1w_•~_''_' ._, :~ o::~ 1 

Koen. Bedr11- Voordeellc, Matteellg. Koers. BEdrag. acht.ent.al• deel1n. 
11g.-an1r: 

8 1 10 1 Il 1 12 1 1' 1 H 1 

Tool!ehtingen. 

;: m~.~~ ~~r~=~~~1iiPn: · 
f i~~~~a~~~~';;à~~~nÏ!n:g~ :. : 
" · Jlru.:1,QO,.,f<'tl : 1 

t. r . . r.. . d===='=="=== 
SaidoToor-(u)deell( 

KONrwtut (Hrll•J btl n rt:oop 

==='=='===f---t---J====== 
toer,1'.-cbll , 

enoJUOt1n111 . 

r •.. 

Totaal wJ.natfT'W1iN). . r. . . . f • 

11 . 0.- kolommen~S,9, 104in 12 lAI t.otal.J.aeeren,, • , 
~. lm.llcn de lovulling v•n kolommen I l en 12 een 1-rti.Unr wu ziin "l.li tolommq 7608, behoe"en 
r. Voor :001'erre '11'a&rden in depO~ r.Uo M•"ea (Stut llb) hiern.o In kolom 16 mel.dln( te maten. 
jl. Ea'ectoa. die l'Bf.da lD de b.,tan.11 "an bat vo~ boètju.r .Pro Memorla" weriSan oppncHJUlll, botoeno 

d1 kolo:umen 2,. S Mi , te worden !npvllld. 
r. Onder dan Staal eeo alpmeeua unwUll.na omlreot de 1'00I' da bereÎ.eal1:11 del- b&lan9waanle rebrui.t.ta 
(. Indien l'MD beun1koen1 h.n worden 0Pcer01'en, In de tolom .To.UcbLlnge,n.'" i:neda 18 dealan, ,,fllt, 
,. Onder ,Allndeolcn" niet op le nemen A.and!MIMn In Zuster- en Docht.llt-ondtmemlll(lll!. 
1) Ook va11 effkten, die h1 het l,ovkjaar 1:ijn gekocht. 

11 1n 1: elecb:.a te worden lop1'uld met een verwUztnr naar 7 110 & 

t11 dueo S~t o!et voor u koOMD.. Voor &OOl'tr 1:U wel worden opgenomeu, l),,lloeven dutToor alltm 

~•tect1'tn. 
wt!D1'Ullot:·aMpa.liJl&'\1.re1'ol1d. 



STAAT L 10. 

STAAT L 9a. 

GrooJ)'ln. 

SlMI.Slfleningen en looningon 
niot St.a.at!lgarantio . 

Prov\ncialo- w1tter&chap11-, i:o 
rne<tntolUko- en daannedogo
lijt t.e ateUen l96nl11i;tm 

811.nk- on Crodiot108tl''lingM . 
Tiypot.hee.tbankon 
Tndustrlêele ondernenitngon . 

Handel!\- on Cultuurondcrno-
mlui;:oo . 

Scheepvaart.ondornomlngen 
ar.oor- ~n trnmwcgontlor

neminge:,.. 

Dlvomi. , 

-

RECAPITULATIE DER EFFECTEN. 

31 DECEMBER 19 ... 

A. Aandeelon. B. Obllg1.tJCm. 

landen Totaal. Nod" 1 Bultoo 1 
Kolonllm. tand 

land on Tol.3al. ""'" I Bulton-1 
KolonU!n. land. 

7 1 

C. Premioloon!ngcn. 

Nod" 1 Bultou 1 
Totaal. 

K~flo~b1!i. land. Tot.a~J. 

• 1 10 1 Il 

. 
,..,. 
co 

STAAT Dim u:ENINGRN OP SOHU LUREKENTENI~ VERf-TREKT AAN PROVINCIËN, 
GE.\-I Elj;J'.\TE'.'l, WATER~OHAPPlj;N E U , OP 31 DECEMBER l9 • . . 

UJ ~ 1 
,::; ~ ' 

Boekwaarde ... (l) ,::;;,: 
(l) Oor- 0) 'cl Cl Ol Hijko. s Uatum fü•don - B • .t::J ... 0 op den lMat ~tPn Toe-s Debi- Rente- È., . "'-"'"° . datum van het mende ~pron - Duur. ~c~~~~~~ 
Cl der gen uf- bo.-kjaar. lichtin-
_; teuren . kelijk voet. ~ ~~~ ~ ~~.;; waar. 

leening hedrag. lossing. ~ Q, '- ~~ :::1 1 borgen . gen. 

~I :::-~: ~~: Koers. Rrdrng 

l 1 2 1 8 4 1 6 1 6 1 7 ! 8 (a ) 1 !l 10 11 1:2 ll3(b en c) 

1 

1 1 
1 

1 1 
1 1 ' 1 

N.B. D<> kolomm en 9 en ll te totttliseeren en wel landsgewijze in de oorspron kelijke vuluta, t,;r. 
wijl aan den vort van den t-t»at zo0 noodig een rrc»pitulatie moet worden opgenomPn. 

a. ·Het verstrekt bedrug eventueel na aftrPk van ontvangen provisie. Deze kolom alleen in t e vul
len voor leening<>n gesloten in hPt boekjaar. 

b. Indien de betttling der rente en/of aflossing achte rstallig is, daarvan in kolom rn mededPeling 
te doen onder opgave van den eerst onbetaa ld gebleven rente- en/of aflossii ,gstermijn. 

c. Voor zoover waarden verbonden zijn (Staat 3b.), hiervan mededeeling te doen in kolom 18 

0 

~ 
g 
§. 
;:s 

(Jq 

t-< 
~ 
i,J 
z 
?l 
i,J 
to 

" i,J 
P1 
i,J 

~ z 
p 

...... 
00 

c..., 

d 
t-< 
~ 

-J 
0 
0 
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LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L ll. Ingevuld ,net inachtneming van K o
ninklijk Be.•luit d.d. 18 Juli 1925 
( ta.a.tsblad n°. 335). 

DEKKING VAN VERPLICHTINGEN IN 
VREEMDE VALUTA. 

B OEKJAAR 19--····-·--··-·· 
Onderneming : ____________ _ 

te : 

STAAT L ll. 

DEKKING VAN VERPLICHTINGEN IN VREEMDE 

VALUTA 

81 December 19 

Valuta. 

Ned.-l nd. gu ldens . 
Surinnarnsche guldens . 
Curaçaosche 
A.merik. dollars 
Eugelsche ponden . 
Franse.be franca. 
Belg1ecbe 

1 
Zw1tsersche ~ . 
Deenaebe kronen . . 

Zweed,cbe • . · 1 
.Noorsche • • . 
Lires .•.•. . .. 
A ndere \'al ut.a's (te 1rpec.) 

Verplichtingen. Dekking. Toelichtingen, 

N.B. 1 De WUze van vutstellen van eventueele verplichtingen in 
Ned.-Indische, c.q., Surina11mscbe en Curaçsoache guldens 
wordt aan de onderneming overgela ten. Echter zeer in 't kort 
m de kolom / f oelicbtingon" dan wel aan d,m voet van dezen 
Staat aan t.e gevon, op welke wUze de va.atsteUing heeft plaats 
gevonden. 

Veelal zal met· een schatting van de verplichting genoegen 
kunnen worden genomen Op te merken valt. voorts, dat 
de splitsing tussch'en verplicht.L,geo in Nederl. en Ned.· 
l ndiacbe, c.q. Surinaamsche en Cu.raçaosche guldens door• 
gaans los ui wezen van de administ ratieve splitsing in 
Nederlandsche en Ned.-lndi.sche, c.q. Surinaameche en Cura.
taosebe portefeuilles m Staat 13. 

~- Aan den voet van dezen Staat mededeeling te doen van de 
samenstelling der dekking in Ned. Indische guldens. 

LEVENSVERZEKERING. 
STAAT L 12. Ingevuld, met inachtneming van Ko

ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staat~blad no. 335). 
GEMIDDELDE RE TE. 

BOEKJAAR 19 ___ _ 
Onderneming :, _______ te : _____ _ 

IS'T'AAT L 12. 

GEMIDDELDE RENTE 10 • . . 

Omschrijving. 

Vaste eigendommen. 

llypotbeken . 
Effecten . . . . . 
Anndeelan rn Zust.er· en Docilter· 

ondernt'mmge~ . . . . . . . 
J..eenmgen op schu ldbekentemsscn 

aan l;Cmeenten, enz. . . . 
Polisbeleemngen . . . 
Prolongaties en effect.enbelo-,mn&Cil 

Qveri~e beleggmgen hnel. saldi b(J 
bankiers) . . 

Alle beleggingen 

L EVENSVERZEKERING. 

u·emlddeld 

u1tataand 

bedrag. 

Gemiddelde 

rente. 

STAAT L 13. Ingevuld ,net inachtneming van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1926 
(Staatsblad n°. 335). 

OVERZICHT VAN DEN STAND VAN 
HET BEDRIJF. 

. BOEKJAAR 19.·--···-·-
Ünderneming : ______ te : 

STAAT L 18. 
-OVERZICHT VAN DEN STAND VAN HET BEDRIJF. 

81 DECEM.llER 19 . 

Ven. tap! talll Wilkundlp 
+ IOXr.n~ r~II 

1 
Totul Ntderl PorUttoWe • 

1 
Totul Ne4.-l34. ~ . .L__ 

Totnl e.lgtwhe PoUMtulllt , ) 

1 1 Î 

{.::'ï -~ 
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LEVENSVERZEKERING. 

Besluit d.d. 18 Juli (StaatRblad 1925 n°. 335) STAAT L 14. Ingevuld met inachtneming van Koninklijk 
OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELIN 

BOEKJAAR 
Onderneming: ---------------

STAAT L H. 
OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN HET 

VERZEKERDE 

G VAN HET GEHEELE BEDRIJR 
19 ____________ 

te: 

GEHEELE BEDRIJF IN HET BOEKJAAR 19 .. . 
BEDRAGEN. 1J 

Kapit.&31· en reate-nnohri ag. In hernrzekering ceienn. Volnver:ukerlcg. lnbe"erz.gegever 

Omschrijving. 

1 

Ve1zekerde 

1 1 

Mede-
JaarUJkache -.erzekerde Aantal kapitalen. rente. JuulldlleUs-

reote.. 

1 1 2 1 3 1 . 1 • 
Yermcorderlng door: 

LL 1 

1 ::leuwe verzellerlniren 

1 

Ov"rgcnornon port.efouille.s 
Om rekening v. vrnemde munt . 

An1l•ro.oortiftu1 1 -
Toltlle vermecrd&rin~ . L___J __ 1 1 

,·crmlnderin(:'. door : 
Orerlijden . 

A noop der \"enekorini; . 
Wijziging der ,·erzekering. 

Afkoop . ' 
Wanbebllng. 
Omroten.ing , •• vreemde munt . 

A ndcre oorzaken 

Totale vermindering . 

1--!T1 
--=i. 1 1 

=Saldo=v,..=m,,..=d,n•=•. ==l=_= _==;!==1

1

- 1 1 
" vermindering 

S• and einde vorig booltjaar . 

Stand clade boekjaar . 

N. n. Coor lîquldeeronde ondernemi ngen aan de.n voet un deten Sta.at op Le genn, VllD 'lrelbn 
datum ar nie11we ven:eterlnpn niet meer w~ af,;eeloten. 

LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 15. Ingevuld met inachtneming van 
K oninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

ACTUARIEEL VERSLAG VAN DEN 
VERZEKERINGS-WISKUNDIGE 

BOEKJAAR 19 __ 
Onderneming : _____________ _ 

te: 

STAAT L 15. 
ACTUARIEEL VERSLAG VAN DEN VER
ZEKERINGS-WISKUNDIGE 1 OVER 19 __ 
met vermelding van : 

1. Een korte, maar nauwkeurige uiteenzetting 
va de gevolgde methode van berekening 
der reserve. 

2. De wijze van vaststelling der premie, welke 
als bate bij de reserveberekening is in re
kenin~ gebracht. 

Indien deze premie is gebaseerd op de 
grondslagen, vermeld in de kolommen 3 

1 Indien er een wi~kundig adviseur van 
Commissarissen is, dit verslag ook door dezen 
mede te teekenen. 

Ju,. 
1 Vmut,,do I J..,.lijk0<ho Verukerde Kaplt.aal i.Ukscb& Aantal. 

recte. kapitaleo. rente. kapitaleo. 

6 ' 1 

1 

1 

1 

Kapll.nalvertekering . 
Yotksvertekerlng . 

8 1 • 

_j 

nECA PITOLA 1'1E. 

10 x jaarlij lr:acb rente 1) . 

Totaal nrzekerd bedrag (iocl. _hen·erulr:ering). 

1) Do lnvalldJteitsrecte blUn. bulten beecllouwlng. 

Omrekenings)r:oersen = ~~~; 

JO 1 11 

1 

1 

l 

1 r---
1 

1 r 

en 4 van Staat 16, dan is het bedrag, 
dienende tot amortisatie van een even
tueelen zillmeraftrek, in deze premie op 
te nemen, ook al zou bij de berekening 
niet rechtstreeks van deze reserve-premie 
worden gebruik gemaakt, b.v. bij afleiding 
der gezillmerde reserve uit de netto reserve. 

Indien deze premie is afgeleid uit de 
bmto-premie, is de jaarlijksche opslag voor 
doorloopende onkosten en incasso niet 
in deze premie op te nemen en ib te ver
melden hoe gehandeld is met verhoog ngen 
wegens extra-rü,ico, termijnbetaling, winst
ofslag, medeverzekering van invaliditeits
o ziekte-risico, vrije uitkeering. 

Indien deze premie niet is afgeleid uit de 
bruto-premie, en ook niet gebaseerd is 
op de in de kolommen 3 en 4 van Staat 16 
voor de bedoelde verzekeringen aangegeven 
grondslagen, is aan te geven op welke 
grondslagen en volgens welke berekenings
wijze deze premiën zijn afgeleid. 

3. Eene opgaaf aangaande de afronding van 
ouderdommen en duren. 

4. Eene mededeeling, of al dan niet rekening 
is gehouden met de correctie voor uitkeering 
dadelijk na overlijden. 

5. De wiJze, waarop verschuldigde rente, onver-

Jaa.rlijk!M 
rent.. 

1 " 

1 

1 

1 +-
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diende premie en/of 'P"emie te-goed zijn be
rekend. 

6. De wijze yan voorziening in de toekomstige 
onkosten voor verzekeringen tegen koop
som, voor premievrije verzekeringen en in 
de toekomstige onkosten na afloop der 
premiebetaling voor verzekeringen, waarbij 
de duur der premiebetaling korter is dan 
de duur der verzekering. 

7. Eene mededeeling, of - zoo de gevolgde 
methode geheele betaling der eerste on
kosten, betrekking hebbende op de pro
ductie van het afgeloopen boekjaar, onder
stelt - onder de passiva der balans het 
nog niet betaalde deel der bedoelde on
kosten is opgenomen. 

8. Eene opgaaf van het bedrag der negatieve 
reserve, hetwelk c.q. op nul is gesteld, 
eventueel van het in de wiskundige reserve 
opgenomen bedrag tegen verlies door 
royement. 

9. De methode van broepeering, ndien zoo
danige methode i~ gevolgd. 

10. Eventueele afwijking van de t e vorigen jare 
gebezigde methoden en/of grondslagen, 
met nauwkeurige opgaaf van den in vloed 
dier verandering op het bedrag der reserve, 
hetzij berekend voor het begin, hetzij voor 
het einde van het boekjaar. Dezelfde opgaaf 

DVENSVERZEKERINQ. 

ll. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

indien voor in den loop van het boekjaar 
overgenomen portefeuille de grondslagen 
tegenover die, welke bij de overname golden, 
zijn veranderd. 

Voor Volksverzekeringen in het bijzonder: 
De behandeling in de reserveberekening 
van de overlijdensverzekeringen van kin
deren. 
De wijze van vaststelling van eventueel 
in de reserveberekiening voorziene kosten 
van incasso (geschat gemiddeld percentage, 
of werkelijk volgens de overeenkomsten 
met de agenten verschuldigd bedrag). 
Eene mededeeling, hoe de scheidingslijn 
tusschen kapitaalverzekeringen en volks
verzekeringen is getrokken. 

Voor Spaarkassen in het bijzonder: 
De methode en grondslagen voor de bere
kening der administratiereserve, d. i. de 
reserve voor toekomstige administratie
kosten voor de Spaarkassen. 
De wijze waarop, indien minimum- of 
vaste uitkeeringen of rente zijn toegezegd, 
bij de berekening van het te-goed der 
~paarders met deze toezegging rekening 
is gehouden. 
Den stelregel, waarvan is uitgegaan bij de 
vaststelling van het bedrag _der "Reserve 
voor nog te ontvangen Administratieloon". 

STAAT L lö. Ingevuld me.t inachtneming van Koninklijk B esluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335) 
PREMIERESERVESTAAT. BOEKJAAR 19 ______ _ 

Onderneming : ___________________ te· ...... --•·-·-·------------------

:AA'I' L 16. PREMIERESERVESTAAT 31 DECEMBER 19 . 

1 

St.orrtetafols(eveo-
Groef'. Tarief. tueel Invaliditeit&- Rent.wvoet. 

Aa.utal 
Polissen, 

er. Ziektetafels). 

1 1 • 1 6 1 ' 1 • 

V erzekerde 

KaJ,ltalen. 

1 
Renten. 

1 • 1 7 

JaarlUtsche 
bruto 

premie 

Extra premie 
wegens 

tllmaatrisico, Tarie!'premlc. 
lnvalidlt&lts-
rlsico enz. 1). 

ID 

Netto-premio 
Preml&n be· op do grond• 

doeld In Staa t slagen vermeld 
15 sub 2. In kolommen 

3 en 4. 

Premie• 
re9ervel). 

· 1a 

Il 1 'I 1 

1 

1 

==:~ ==-===-==.~~~~ 1-__ -'----J_· --'--1 _li -'---~ ~~-laal Kapitaal• en Rcnteverzt'koring 1----
: IJ&rverzt'keri11g {op dezelrde grondslagen) . 

)ft.: Eigen rlsfco, Kapitaal- en Renteverzekering. 

Il 
llI 

aal Volk11verZflkering. 

B. T'olkflitnduring. 

1 1 

:. llonen:ekering (op deul!do grondslagen) . 

fn: Eigen risk:o, Volksvernekerlng 

aal KOneraal, Eigen risico . 

Te brengen onder: 

1 

,ep 1: de tarieven voor levensl. verz. bU overl. met levenslange premtebet.aliDg. 
Il: ,, ,, ,, ., ., ,, tUdelUte 

111: • ., ., gemengde ve~kertngen. 

IV: ~'.'ekerirÏb-en va'n e~~f~~;~rz;~~ de':1
~~enVe~:=~rd

00t'\;Fta~ := h:;r~v~~ 
<!er inschrijving te n"men.) 

V: de overige t.arieven bU over!Uden (dosverlangd te splitsen). 
VI: ., tarie,·eD voor , e~kerlng bU leven. 

VII: ., loopimde UJ!'rentcn. 
VJll: ,. uitg98telde lUl'renten. 

IX: • overlevingsrenten. 
X: ., overige rent.en {desverlangd te epll~n}. 

Invulling IandEgew\jze in ~ldtJAA 

I_= 
IJ Voor zoover met het oxlra•risioo geen l'flken[og is gehouden in de kolommen Il en I Z. 
1) Met Inbegrip van onverd loodo premie en verschuldigde renr.e cu onder aftrek van 

priimie t&-goed. 
De invulling van de kolom ~Tariefpremie'' blUrt voor volksverzckt>rlngen stoods achter~:ege. 
Voor de verzekertngo11, ge11loten vóór 1 Januari 1926 en ,·oor overgenomen portefeuilles Is de 

lnvulllng der kolommen 9 en J2 en van éé11. der kolommen Sof 10 racult.atJer. Het deel van den 
stand, waarvoor men één or moor dezor kO\ommen oningevuld laat, op een arzonderlUken 
Staal 16 te brengen. 

Ten minste voor de eigen verzekering11n, gesloten · van 1 Januari l~:?6 ar, is volledige in• 
vulling van Staat 16 verpllchL 
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LEVENSVERZEKERING. 

STAAT L 17. Ingevuld met inachtneminq van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 J uli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

VERGELIJKING VAN DE VERWACHTE 
STERFTE MET DE WERKELIJKE STERFTE 

GEDURENDE HET BOEKJAAR 19 .... 
Onderneming, ____________ _ 

te: 

STAAT L 17. 

VERGELIJKING VAN DE VERWACHTE STERFTE MET IJL 

WERKELIJKE STERFTE GEDURENDE HET BOEKJAAR 19 .. . 

1 sw,n~ Looftud,a I Aaatal 
Aanl..a l sterfg&valleu. 

Aard der ven:eker ingen. 
tafele. 

(in groepen waarne-

Berekend. ! 
W aarge-

van JO.) mtngen. 
nomen. 

l 1 ' 1 3 1 . ' 1 6 

1 
/. Kavitaal,. t11 rente- 1 t.>êrzekeringen: 

1 

1 
" bü over lijden 0-9 1 

J0-19 1 20-29 
enz. 1 

Totaal -1 1 1 
1 

0- 9 
1 l0-19 

enz, 1---
Totaal. 

h. bü leven 
1 0-9 i 

1 

10--19 
enz. 

Totaal· 1 

ll. Volksverzekeringen: 

1 1 1 

~- bij {lverlijden 0-9 
10-19 

enz. 

Totaal. 1 1 1 

b. bij leven . 0-9 1 1 i---
10--19 

1 
1 

enz. 

Totaal . / 1 

eater., hen:ij 
worden berE!kond volgens de voor cle overeenkomstige g tafel3 on dan 
1
• i~;r:t:~6v!~°ïr~:~i::n~~fd~m:u- meer verzokerin;;en op èén leven, n.l. of 

,,personen" or ~verzekeringen" sterfte is waargenomen. 

BIJLAGE Il 
behoorende bij Kon. Be
sluit d.d. 18 Juli 1925 

(Staatsblad n°. 335). 

SP AARKASONDERNEMINGEN. 

STATEN bedoeld in art. 27 en 28 van de Wet 
op het Levensverzekeringbedrijf 1922, 
(Staatsblad n°. 716). 

Staten S 1- 16. 

Staat S 1. Winst- en verliesrekening. 
2. Balans. 
3. Toelichtingen op de winst. en 

verliesrekening. 
3a. Toelichtingen op de balans. 
3b. Winstuitkeering aan spaarkassen. 
4. Administratieloon. 
4a. Rekening en verantwoording. 
4b. Stand der spaarkassen. 
5. Beleggings- en balanspolitiek. 
6. Staat van houders van niet-

volgestorte aandeelen. 
7. Vaste eigendommen. 
8. Hypotheken. 
Sa. Lijst van taxateurs. 
9. Effecten. 

10. Leeningen aan Provinciën, Ge-
meenten, Waterschappen e.d. 

ll. Andere beleggingen. 
12. Afgewikkelde spaarkassen. 
13. Stand der spaarkassen verdeeld 

naar de valuta. 
14." Overzicht van de ontwikkeling 

van het geheele bedrijf. 
15. Actuarieel verslag. 
16. Premiereservestaat. 
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SPAARKASONDERNEMINGEN. 

STAATS 1. Ingevuld met inachtneming van Koninklijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335) . 

WINST- EN VERLIESREKENING. 
BOEKJAAR 19 ____ _ 

Onderneming: ________________ _ 

te: 

TAA'l' S 1. 
DEBET. WINST- EN VERLIES REKENING OVER 19 . CRED~T. 

N"adeellg saldo 'l'Oîiti bOell:jaar • • • • • • • • 
Premlent96rva eigeo risico einde •"n het boell:ja&r • 

Touo.,L { HerverL J Elgenrl&lco. 

JIUl&erln geo blJ o'l'er lijden 

• e1plratîe. 
var; renten 

Aflr.oopen levensverzekering, 

. -r 

jr j r 

J r Jr 
Renten aan ,opaarlr.UMn .• , . , , • , •.. ...• . • 
Wm91ultll.eer1ng cootra v1!rz.ekering aan apaartaaseo (Staat S SbJ • 
Her••err.ekertngli:•nimitn . • . . 
Ad m 1motrat1erese, •·1t ttinde boellJa■ r . . . . • • . • . • • . 

•ffl)St>rve voor nog tft ontvangen a.dmlnist.ra,Lielooo einde b<M:,kJaar 

Onkosren; 
A tg meene ont0&ten hoofd- en bUkantoren . 

i.. 1 m1pe,.t1"toe1eo • 
C, l'fOV\>1ltl , 

d. Kiu1t.00rbu11r. 

{: ~~:1:rk&D e~ ;nAte;ietll: 
fJ, Aod,ne ontr::neo 

VMhea op beleggingen der vennootaetiap 11 . 

1 

1 

1 

Hier te llp&elliceeren naar de balAnspost.en 

.And1:1r1t 1u1.11n'Zl .....•.•... . 
H ier te 1peelf!ooere11 ........ . 

J\fsctiruvmge .. ,,. . . . . . .. . . 
Oewooe afachruvtngen /hier 10 specltloeerenJ 

"Saldo wtni.t te •erdeeleo al.9 •olgt.: 
;,itia anchrU•lngen 1apeclllc.eren1 .• 

f . 1 

r 
• 10M1rves 1sp,;,c1neeeren1 •• 

dh1dend • 
1antlOmM ....•. 
dotatlee1iipeciflceeren). ::ark..lBMn. l_~J 

• r . 
B. De •olgorde der poet.en m.aa niet. wonten reWU:dgd. P011ten. dJe In het bedrUr der onder 

~
8
etf:8~:nefi':1ee:~~~g~~e

10
v!'::1:rA~:~~ 'r.:~ ;:r~:~d:~~mt!:~n~ltW~l ~:

0
b:!i8:~~t;:~ 

herverzell:ertng h&bben Ae~eP, moett.n nlet.t.em ln de oii de contra.-erzekerlng bet.retidng 

~n~lrene:n~~~~rd:Z. "'~~!~h~~!e::'!ie:O:~t:=~~d~~~~'n ;~~~~i,: 
toef;8put., moet dit In 8t.aat a 0011r1r 2 worden om9Chre•en eo te"ns worden mOll!tpdoela. 
'I Bleronlter o. L op t.e nemen: betalllde rente voor op11enomea gelden. 
l) H rOl"o m1er mede op 1.11 nemen : ir;e"fooe al'9chrijvingen op Y&ate eigendommen, voor i cover 

ta11r•êel ooder onltoeten op te nemen. 
1 •J Ble:rln op t.e nemen .Pro•lele np bypotbelten". 

1 

1926. 

L 

Onverdeeld wlnst...ealdo vorig bOekjaar 

. ~;!'!:r:::J:r~r!/e~e e~i,~g v~J::kjur . . . . 
•Reserve voor nog le ontvAngen admlnlalrat.ie lóOn elnde •orlg bookJa.ar 

•~~:~e~:t~~;:1~;en dêr 'venn~otac.b:i·p • • 

Huren : 
bnito buren .• 

Ar: exploitatiekotten 

•A dml nl5tr.ltieloon .. ... . 
Poliskosten (eiclusl&r :i:egelloon). 
Provisie. He"erzchrlng . . , . 
Andere provisie t) 

Winst op bale,gingen der vennootschap;l) 
Hier ta apociflceeren nllar de balansposttin 

Andere baten .... 
Hier te apeclfkMren . 

Saldo 1•erlie!I 

nommr n'8t ,·oorkomen, mogen In hftt Jaarwtr1lag worden weggalaten, met dien verst.ande, dat 

f~1~sl~~!nw=er~~n~~f!\:e~Öod~~~~~~~ 31~~~ ~~f:'~:~~:~:Oobo~~ud:~l~e dli~: 
hobbeode posten invullen. 
koersstijging or danng van elf&cten. verkoop, wurdeverme&rdering or •orminderini; 1·an • l.!t.e 
Indien iD het betrok.ken boekjaar'eon r.nder eyatcem no waardeertng der effecten en andere activa 
welk voor• or nadeel die war.1(1.ng oplev.erde. 

z\l niet recht.etree'lcs op eon daartoe bestemde resene :i:Un geboekt. Ge"·one afsebrij'f"lngon op 

45 
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SPAARKA.SONDERNEMINGEN. 

STAAT S 2. ngevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d. 18 J uli 1925 (Staatsblad n°. 335). 
BALANS. BOEKJAAR 19 .. ·--·-···----

Onderneming : -------------------·- te: -----·---------------
STAJ\T S 2. 

DEBET. BALANS OP 3 1 DECEMBER 19 CREDIT. 

Aandeelboudeni nog te storten 
Deelnemen1 waarborglr:apltaal nog te 11t.orum 

• Beleggingen dor vennoot.schap; 
a. Vaste gooderon 
b. Hypotheken . 
c. Effecten 
d. Leeningen op !Cbuld belr:entenis. 
t. Deposito's • 
(. Prolongatie.,. en Eff"oct.enbelooningon. 
g. Andere beiegglng•m: 

soortsgewiju te epeeitlceeren . 

•Beleggingen do, spaarkasson 1) . 

Saldi bU bankiers en k&.s11lers; gi rorekeningen . 

• I.oopende renten on huren op beleggingen der vennootschap 

Saldi bij Rerverzekerinrma.atschappijen . 

Saldi bij agenten; kantoorincasso . 

• Nog ~ ontvangen admlnist:-aUeloon 

Diverse debiteuren . 

Meubilair. 

Materieel. 

Andere activa : 
S,P9tt.8gewijq te speciflceeren. 

Kosten ,•an oprichting en uitbreiding . 

Verliessaldo 

7 

N.B. De ,·olgorde- der poeten ~ niet worden gewijtlg.,_ Posten, die In het bedrUf der ocder 
de posten gemerkt met• in ieder geTal moet.en worden nrmeld, ook al kan daarachter geen 
a.en andere post.on mogen worden bUgevoegd behoudens diê, welke dienen ter'speclttcat!e 
blnnenslUna aplit.smg van bedragen toegelaten. 

IJ en :, Conform Stat.en 4a en 4b. lngeval bij spaarta90ndernemlngen ingevolge speciale 
gelden, kunnen de pol!lten "Beleggingen de.- l!lpaarlr:assen" en "Spaartegoed van nog ch1t ter 
het debet der balans een eventueele overbelegglng en ln het credit het onbelegde gedoolle van 
het spaartegoed en het totaal der beleggin_gea van de gezamon!Uke spaarkassen. 

1) In Staa t 8a te specill.ce&ren. 

1) H.leroilder o. a. op te nemen Borgstell.ingen van agenten e.a. in geld. 

SPAARKA.SONDERNEMINGEN. 

STAAT S 3. Inge.vuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN 
VERLIESREKENING. 

BOEKJAAR 10 _______ _ 

Onderneming: ________ _ 

STAAT S 3. 

TOELICHTINGEN OP DE WINST- EN VER-
LIESREKENING OVER 19 __ _ 

1. In ' t kort alle posten door te loopen en .. 
achter ieder bedrag tusschen ( ) het bedrag 
te vermelden van den overeenkomstigen post 
van het jaar te voren. 
Mocht dit laatste in den aan vang moeilijk-

• Maal-'lchappelijk kaplta:tl 
Waarborgkapitaal . 

waar,an ongeplaatst . 

•Reserves , 
a. Stat utaire rMerve . 
b. Extra NlflCrve. 
c. Re!ene nog te onn:.ogen admînist ratieloon . 

tl. Reserve geldbolegglngen 
t . Resene dubieu&e debiteuren. 
f. Andere reeerves: 

hier te speclflceeren 

Leeniogen : 
a. Beleenicgen o/g . 
11. Hypotheken o/g . 
c. Saldi va n bnnkier" 
d. Andere leenlngen zonder speciaal onderp:1nd . 

•Premiereserve: 
1 af: Premiereserve bervenekering . 

---1. 
'"Administratiereserve. 

Saldi -ç-ao agen~~n 

SAidi van Aeuerzekerinîffia.at.achappijen . 

•Spaartegoed van nog niet te t verdeeli~g gekomen spaarkassen ry • 

Onbet.aalde aa~deelen In 1ot Yerdee\lng gelcome,r·spaarka~n 

Diverse credi teuren i, . . 
Dl';ldend, wlns taandHlen, 1antièm115 boekjaar . 

Andere paaaiva: 4) 

soortsge-..· Uze te speciftoeeren 

Onverdeeld winstsaldo 

I· 

neming niet voorkomen, mog•n In het jaarvers!Ag worden weggelaten met dien ~erstam1e, d11. 
bedrag worden aangege,·en. 
Tan . Andere beltigglngeuM. ~Andere activa", . Andere rcservoe" en ~A ndero pa.1>&1va". W el i 

regeling, de spaarders (c.q. msehrij vers, dan wel bevoordeelden) eigenaren zijn \'an de b88paard 
verdeelir.g géll:omen 6paarka&11en" ver"angen worden door den post ,,Spaarkassen", waaronder 1 

het epanrtegood wordt opgenoarnn. Zij ,·ennelden Toorts a.an den voet der balans het totaal va 

heden opleveren, dan kan de vermelding de 
eerste maal achterwege blijven. . 

Bij de korte toelichtin~ kan c.q. verwezen 
worden naar een mogelijk meer uitvoerige 
mededeeling in den tekst van het Verslag. 

Voorts moet deze Staat bevatten: 
2. Een specificatie van de Posten Renten op 

de Beleggingen der Vennootschap en Huren 
en wel in den volgenden vorm op te nemen : 

Renten van Hypotheken . . . . . f 
,, ,, Effecten . . . . . . ,, ___ _ 

Netto huren 

Aandeelen in Zuster- en 
Dochter-ondernemin-
gen . ....... ,, ___ _ 
Leeningen op schuld-
bekentenissen . . . . ,, ___ _ 
Polisbeleeningen . . . ,, ___ _ 
Prolongatiën en Effec -
tenbeleeningen . . . . ,, ___ _ 
Andere beleggingen, 
incl. sa)di bij bankiers 

Totaal Renten _f __ _ 

Totaal . f ___ _ 
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SPAARKASONDERNEMINGEN. 

STAAT S 3a. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

TOELICHTINGEN OP DE BALANS. 
BOEKJAAR 19·-·-···

Onderneming : ------------
----···············-········------

te: 

STAAT S 3a. 

TOELICHTINGEN OP DE BALANS, 31 DE. 
CEMBER 19 ... ·-·-········ 

1. In 't kort alle posten door te loopen en 
achter ieder bedrag tusschen ( ) het bedrag ' 
te vermelden van den overeenkomstigen 
post van het jaar te voren. 
Mocht dit laatste in den aanvang moeilijk• 
heden opleveren, dan kan de vermelding 
de eerste maal achterwege blijven. 

Bij de korte toelichtin~ kan c.q. verwezen 
worden naar een mogelijk meer uitvoerige 
mededeeling in den tekst van het Verslag. 
Voorts moet deze staat bevatten: 

2. Een omschrijving van eventueele wijzigin• 
gen in het systeem van de waardeering der 
effecten en andere activa van de Vennoot. 
schap met de voor- of nadeelen, die deze 
wijzigingen hebben opgeleverd, hetzij zij 
in de Winst. en Verliesrekening zijn opge• 
nomen of wel rechtstreeks in de reserve 
voor geldbelegging of een andere reserve. 

3. Een specificatie der Diverse Debiteuren (ru
brieksgewijze). 

,, ,,Andere leeningen zon
der speciàa.l onderpand." 

,, Diverse Crediteuren (ru• 
brieksgewijze). 

4. Verklaard moeten worden de mutaties in de 
Reserve voor Geldbelegging en andere Re• 
serves onder vermelding waaruit deze 
mutaties zijn voortgevloeid. 

SP AARKA.SONDERNEMINGEN. 

STAAT S 3b. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

WINSTUITKEERING AAN SPAARKASSEN 

BOEKJAAR 19·-······-···· 
Onderneming : - ---~- --------

te: 

S'rAA'r S 3b. 

WINSTUITKEERING AAN SPAARKASSEN 
OVER 19. 

Indien aan spaarkassen op grond van de 
Voorwaarden een aandeel in de winst van het 
geheele bedrijf der vennootschap of in de winst 
ven een onderdeel van het bedrijf toekomt 
(b.v. van de contra-verzekering), in dezen 
staat vermelden : 

a. 

b. 

c. 

d. 

het artikel of de artikelen der statuten 
of der Voorwaarden van de spaarkassen, 
waarin deze winstuitkeering is geregeld. 
het bedrag van het aandeel in de winst 
van het geheele bedrijf over het boekjaar, 
hetwelk aan de gezamenlijke spaarkassen 
toekomt, onder opgave van de wijze, 
waarop dit is berekend (indien in het 
jaarverslag een gedetailleerde verdeeling 
der winst van het geheele bedrijf is op• 
genomen, kan daarnaar worden ver• 
wezen). 
het bedrag van het aandeel in de winst 
van een onderdeel van het bedrijf, dat 
aan de spaarkassen toekomt, onder 
opgave v:m de wijze, waarop dit is be• 
rekend. · 

Indien bij deze berekening door de 
Vennootschap onkosten in rekening zijn 
gebracht, moet worden medegedeeld 
hoe groot het bedrag daar:van is en op 
welke wijze dit is vastgesteld. 
indien geen winst voor de spaarkassen 
beschikbaar is, moet dit uit een hier te 
geven berekening blijken. 

SPAARKASONDERNEMINGEN. 

STAAT S 4. Ina"vuld me! inachtneming van Ko 
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staat~blad n°. 335). 

ADllfiNISTRATIELOON. 

BOEKJAAR 19·--··--·· 
Onderneming, ___ ______ _ 

te: 

STAAT S • · 

ADMINISTRA TIELOvN 19 . . • 

Tl •orderen einde • orîg bolk• 
i,., 

H• t Tolleadmlnl1traUeloonop 
all9inbetbMtjaar 'f&ru-ec-11 
ludfrUYincen bedn.art . . r . 

Afr..:hrnen In het boekjaar 
wee&a■ w anbeta.ling enr... 

Blijn . 

Jlltr?anontYAl'lreninbet boek• 
Jur. 

IMUI\ te ontvan~n einde del - · 0. r- • · YOOf nog te YOrdenNl 
admlnlstratleloon b&draact. 

r . 

Adml~lst.ratleloon 

r . 

( ... .,. 

r. 

r . r . 

r .. 

r . 

r •. 

r . 
1-"----t---+----+---+---

Zoodat dudwertettlk at, .Noe 
t.i onl•angen admini.slfaU. 
luon"ln deb'alans dea boek• 
Ju,.. voorkomt . r. 

1) Naar behven.. knlommen btl I• • ooren. 

Te beantwoorden •racen: 

r. r. r .... r . 

1. 1"."3tdt onbetaald gebll•.a1 -.dmlnia&.ratieloon Toor reroreerde 1paaro•ercenkomat11J t.eo 
lute p':lracht van de o•eric- ti-,dera f 

2. Zoo JA, op rrond Tilll .-elke blpaUnpn In U w 1paarrec;le.ment e:eachildt dit f 
S. llre rroot I• bel bedra,, dat In hel boekjtlar op dete ~·Utet,n luted1r o•erlce1pu.rd11" 

11,ebraclat i 

• 



1925 

STA AT S 4a. 

18 J u r. I. 

SPAARKAS0NDERNEMINGEN. 

STAATS 4a. Ingevuld met inachtnem 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 ( 

ing van K oninldijk 
Staat sblad n°. 335). 

ORDING DER REKENING EN VERANTWO 
SPAARKASSEN 

BOEKJAAR 19 _______ _ ------
Onderneming : __________________ _ 

te : __________ _ ·····-

REKENING EN ' VERANTWOORDING DER ~PAARKASSEN BOEKJAAR 19 . 

Aanduidini; 

Spaarkassen. 

1920 A . . .. 

•-

Tota.al 

[ BATEN. 

Togoed 1-~l - ~-~-~1-1 elnde vor1g l e~~:~:e+ W inst- 1 

r~I v~n cler , oor- ! baten. , 
boekjaar. StorUngen. l Renten. IJ vermtM!rde- a:;:ee1:t [ Anden, Tot.aal. 

g1og9:n. wa,rdfln. j 1 

i 2 1 ' 1 • 1 • : 6 1 7 1 • 

'\ 

1 

11 lnch.1slef rente op onbelegd gebhi ven ge1o:1en. 
t} Hier m L8 vullen het ar tikel {de artikelen) der Spa.art.as,oor,,,•u.rden dat 1dle1 hierop betrnk:lr.mg 

boen (hebben). 
1) Conrorm den poet ~Spaartegoed v11.n nog ruet tot verdeehng gekomen Spaark.8.s!tlln"' m bet 

p,MS1er der balans. 

i 

LASTEN. 

Verliezen en 

Admînist,ratie- waai de-

loon. 
Afkoop. vermindering ... 

beleningen. 

9 1 10 1 Il 1 

1 

1 1 

-

708 

Tegoed einde 

Andere 

lasten . 

boek]:i.3r. 
Totaal. 

12 1 13 1 " 

1 
,, 
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AARKAS0NDERNEMJNGEN. 
STAAT S 4b. Ingevuld met inachtneming van Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335). 

STAND DER SPAARKASSEN BOEKJAAR 19.·--······ 
Onderneming : - te : 

,TAAT S 4b 

STAXD DER SPAARKASSE~, 

St.and der Spaarkassen einde boekjaar. B E LEG 

J 1 2 
1 ' . ! 5 

~2'J A !930 

1 B l '::«i 

ir: I l '.'31 i 
1 

1 
; 

1----;---+---+---+-----+----

Ondernemingen, d!e een oosle ititk«ri:'Y toezeg;en, dan wel het bele,:-gingsric1co ~er sp.1.argelden 
~~~

0
/~~~in!~kfnf,1:i~ rtf;:}on en hiornaast ef!u oostt rmtt aan spaarders toeze~en, vu!J .:m slechts 

Afgeloop!!n . doch nos niet tet verdwling get.omeo spaarkassen moet.en in dezen Staat worden 
ppgenomeu. 

1J Halve f>D anclMe onder-in&ehrij,·!ngen tot gehcele o:n te rekenen 

;ia;' d~a;e~~oo~~ta~a~v2;~~ !~~1::gi~grdni~fi~~i/g~n fj ~; ~~v~~~~~uldeo der spaarkassen 

l)a~i!;'~~~rt'\l~: post "Sp..1artogoed van nog mot tot verdocling gekome1, spaarkassen" in het 

tJ f'.,,mform den pos~ nBo!eggingen der spa.ark.l9sen" In t,et acUe! der balans. 

SP AARKASONDERNEMINGEN. 

STAAT S 5. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

BELEGGINGS- EN BALANSPOLITIEK. 
BOEKJAAR 19 .... 

Onderneming : _____________ _ 
te: 

STAATS 5. 
BELEGGINGS- EN BALANSPOLITIEK 19 ..... 

1. Wordt door de onderneming aan de spaar
kassen een minimum-, c. q. vaste rente 
toegezegd? 

2. Worden door de onderneming vaste uit
keeringen toegezegd, dan wel houdt de 
toezegging eener vaste rente in, dat de 
onderneming ook het beleggingsrisico voor 
baa! rekening neemt ? 

3. Indien de vragen 1 of 2 bevestigend worden 
beantwoord, op welke wijze hebt gij die 
garanties voor de Balans der onderneming 
in rekening gebracht ? 

(Is deze aangelegenheid uitvoerig be
handeld in staat 15, dan kan bij beantwoor
ding dezer vraag worden volstaan met ver
wijzing naar staat 15.) 

OP 31 DECEMBER !9 

01 NG E~. 7- · 
~-- -------~---, 
1 Voo, 1 Andm 1 echolten op Depoelto's. 

ln .-.eh rU• Bankimld l. 

"flnger.. 

• 1 JO 
1 

t.t, leggin~n 

(Staat 12). 

IJ 1 

1 

i 

T ,-,uu;.l. 

12 
1 

&:hulden 
der SpMr -
knesen. 1) 

13 
1 

1 

Saldo 
bele;;d 

kapitaal 

" 

•) 

1 

1 

1 

1 

Onbelegd 
elnde 

boekjRar. 

" 

4. Als de onderneming geen vaste uitkeering 
toezegt, noch het beleggingsrisico der 
spaargelden voor haar rekening neemt met 
gelijktijdige toezegging eener vaste rente, 
worden de beleggingen dan steeds geschei
den van het overige bezit der onderneming 
beheerd en bewaard ? · · 

5. Heeft eenig actiefpost op Uw Balans 
(b.v. debiteuren) betrekking op gelden, 
die nog' door aandeelhouders op hunne 
aandeelen verplicht gestort moeten worden? 

6. Zoo de onderneming in het afgeloopen 
boekjaar of in vorige boekjaren een porte
feuille heeft overgenomen, zijn dan de 
activa tot dekking der overgenomen ver
plichtingen reeds ten volle aan haar afge
dragen? 

7. Zoo niet, hoe groot is het ontbrekende en 
welke regeling is hiervoor getroffen ? 

8. Zijn een of meer bezittingen der onderne
ming verbonden voor een verplichting of 
schuld, zonder dat dit uit de Balans blijkt ? 

Zoo ja, deze verplichtingen of schulden 
met de daarvoor verbonden bezittingen 
hier te specificeeren. 

9. Heeft de onderneming verplichtingen of 
garanties, zonder dat deze in de Balans 
tot uitdrukking komen ? Zoo ja, welke ? 

10.- Indien de onderneming aandeelen in 

Over
belegd 

d em e l boek.Ju.a r. 

1 
,. 

1 

! 
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Zuster- en Dochterondernemingen bezit, 
dan moeten deze in dezen staat worden 
geapecificeerd, met vermelding van het 
eventueel daarop rustend obligo. Voorts 
moet worden opgegeven, hoe groot het 
geplaat8te aandeelenkapitaal der Mij•• 
is, waarvan de onderneming aandeelen 
bezit. 

11. Welke is in het kort de beleggingspolitiek 
der onderneming ? 

a. voor beleggingen der vennootschap 
in het algemeen ; 

b. voor beleggingen der spaarkassen ; 
(bij de bèantwoording dezer vraag 
o. a . aandacht te schenken aan de 
eischen van liquiditeit der beleggingen 
van spaarkassen, in verband met het 
feit, dat de spaarkassen elk een geslo
ten geheel vormen, beRtemd om zelf
standig afgewikkeld te worden.) In
dien onder de beleggingen der spaar
kassen Vaste Eigendommen voor
komen die anders dan als gevol~ van 
executie van hypotheken of vriJwilli-
gen afstand door hypotheekdebiteuren 
zijn verkregen, moet het standpunt 
der onderneming ten opzichte van 
de wenschelijkheid van het bozit van 
Vaste Eigendommen voor spaarkassen 
worden uiteengezet ; 

c. Hoe handelt gij met eventueel onbelegd 
gebleven gelden der spaarkassen en 
hoe is hiervoor de rente-vergoeding 
geregeld? 

SPilRKASONDERNEMINGEN. 
STAA1 S 6. Ingevuld met inachtneming van Ko

ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

STAAT VAN HOUDERS 
VAN NIET-VOLGESTORTE AANDEELEN. 

BOEKJAAR 19_·······-···-" 
Onderneming : _______ te : -------

STAATS 6. 

STAAT VAN HOUDERS 

VAN NIET.VOLGESTORTE AANDEELEN 1) 

OP 81 DECEMBER 19 . . 

~ Woonplaats. 
Aantal !Gezamenlijk Waarop nog 

áandeelen. ') 1 ~!rda:el:~~ niet gestort. 

l j 2 3 4 fi 

TotMI. f. . · / l) Volgestort ... 

Tot:Ml geplaatst . . f. 

N.B. Inàien door aandeelhouders tot zekerstelling van hun obligo een 
dépöt in geld of andere waarden is gesteld, hieromtrent onder 
dezen Staat m.ededeelingen· te doen. 

1
) D~zen Staat in te <tienen zoowel voor aandeelen in het maat
-schappelük kapitaal als voor aandeelen in het waarborgkapitaal. 

!!) Indien verschillende soorum aandeelen zün uitgegeven, kan deze 
kolom worden onderverdeeld. 

') Weg te laten indien geen volstortingen bebben plaats gehad. 

SPAARKASONDERNEMINGEN STAAT S 7. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 19"25 (Staatsblad n°. 335). 

VASTE EIGENDOMMEN DER VENNOOTSCHAP. BOEKJAAR 19 
Onderneming : 

.STAAT S 7 

te: ······------------

VASTE EIGENDOMMEN DER VENNOOTSCHAP OP 31 DECEMBER lU 

Ba.lans waarde 
Balans· Laatste Taxatie. 

OmSührijv ing. Ligging. vorig boekjaar: 
wa:i.rde Toelichtingen. 

of aankoopprijs 

1 
boekjaar. 

boe-kjaar. Bedrag. Datum. 

1 1 2 3 1 4 1 ó 1 6 1 7 

1 

Tot...1.al 

In kolom l op te geven: kantoorgebouw, woonhuis, boerderij , enz 
., ,, 2 ,, • • : gerneent.e en plaatselüke ligging. 
In kolom 7 mede te deelen, hoe de onderneming den eigendom heeft verkregen (aankoop, inkoop l>ü 

executie eener hypotheek . afstand door een hyp.otheekdebiteurJ 
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SPAA.RKASONDERNE~HNGEN. STAAT S 8. l "!:(/evuld met inachtneming van 
Koninklijlc Besluil d.d. 18 J uli 1925 (Staat sblad n°. 335). 

HYPOTHEKEN. B OEKJAAR 19 ___ ,,_ 
Onderneming : __ 

STAAT S 8. 

te: ---- -----

HYPOTHEKEN OP 81 DECEMBER 19 . 

1 
IAa .... lalltl• r~i:. ..... 

-

~Ynt 1 1~ ,r. 1 r=i 1 
1 

der Datum loest =~ .Aard der UCJinc de r (Hll1'UJ1•11d• 
leenlng Rente. • 11.n pe;s ka.ni ~nde onderpanden. onderpandcln. r waarborpn boo:::r. ,noop.J•Jaar. Uief:°n. Btdrq. Datum. eoi.J. 

1 1 . 1 . 1 . . 1 • 1 7 1 • 1 • 10 . 11 

llv,,«Mkotlkr'~11p. 

---
1 

f •••• • • ~ ----

J HypollltkmdtrlJ'(l4rka, r.l . ... 
--- ..,. __ 

1 
f • ••••• 

'·• 

llff)OUctM11d"IJHJtJrkw 19 • •• A.. 

---
1 r. 

': k~ J 0! ~ re:·9'1; ;=::.~•;=r!:1'üt~ilr=~~•r1I ens. 

ee~~-~~:::•:;~,:~1:;.n t=;:.~:vl:it~~l1~:n1;:~~~::i,~=~:~/'~T:h:~~~'%~~~~~~':r'g::.~=I~! 
11~ aÏ:'b:td~i:°te~tJ~~~ln~lu!~,~~~~~~t~':'J;-,::,::~~!:mall~ pO:::r;.':medervennootachap 

1926 

8PAARKASONDERNEMINGEN. SPAARKASONDERNEMINGEN. 
STAAT S Sa. Ingevuld met inachtneming van Ko

ninklijk Bealuit d.d. 18 J uli l!l25 
(Staat sblad n°. 335). 

LIJST VAN TAXATEURS. 
BOEKJAAR 19 ____ _ 

Onderneming : ____________ te : --·-·- ·- _ 

STAAT S 8a. 

LIJST VAN TAXATEURS 
die de laatste taxaties der hypothecaire ontierpanden 

en vaste eigendommen hebben verricht. 
19 ... 

Naam. Beroep. Woonplaats. 

N. B. Indien taxaties door directeuren of andere aan de ondernemin, 
v~rbon~en personen zU n ,·~rrich t, dit onder dezen Staat mede 
t.e deelen. 

STAAT S 9. Jngewld met inachtneming van K o
ninklijk Be.sluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staa.t~blad n°. 335). 

EFFECTEN. RoEKJAAR 19 _ _ _ 
Onderneming '--··--·--··-·--··-···--- te: ___ _ 
STAAT S 9. 

EFFECTEN OP SI DECEMBER 19 

Benaming 
deretraeten. 

Balanswaarde. 
P.llnte I Nomlnaal 1-- ~----1 i t,i: .. l bedrag. Kotni.t).i Bedraf. 

' . 1 • 1 

Elfocteu du vennootschap. 

Tou al 

Etreet&11 der epaarl. 111a 19 .. A. 

Totaal , • 

Etr.ct.n der Bpttrkas Hl . 

Totaal 

ToeUchUngen. 

•1 Voor de etrecwn der apurkassen moet de voor den laatsten dag d&11 jaars 
celdcnde beurû:oers worden pbrullct. Voor effect.en, Waarnn geen beuranoteering 
I• te vinden en voor lncoura,pte etreoten moeten de koel'IM'!n worden geechat "n 
dH"an .in kolom 8 mededeellng worden gedaan. 

Indien de bala.M1u.a.rd1 no de effectan der 'f'ennooi.:bap volgens een and• n1 
tll9tbode wordt. berekend dan met. behulp nn dt>n beuntoers eJnde dea Jurt, moet 
dele U.11 dén voet •a.n den Slaat. woiden u,eplieht, Qndar m~eeJlnr n .n dal ti.u:n
wa&rde el..nd• d91 jun Ta.n het. pb.Mle ~,. 

rl81c!~r o=m=~~:- b9:.0r ~ !ni~:~Je~m:-.!t 1;!, ~IM;:~ :=:;;-d~ue!:~?lt do aplltslnr tuucben eEff'ect.si der •ennootachap" en 
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SP.AARKASONDERNEMINGEN. STAAT S 10. Ingevuld met inachtneming van 
KoninHijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Staatsblad n°. 335). 

LEENINGEN OP SCHULDBEKENTENISSEN AAN PROVINCI:mN, 
GEMEENTEN, WATERSCHAPPEN ENZ. BOEKJAAR 19 

Onderneming: ____________ te: ______ .. ___ .. _________ _ 

STA,\T S 10. 
LEE...'-;lNG EN OP SCHULDBEKENTENISSEN, VERSTREKT AAN PROYJNf;I tN, GEMEENTEN, 
WATERSCHAPPEN, KERKELIJKE 1;lsTt:icLi~i~ii' ~~S-TELLINOEN VA~ OPENBAAR NUT E;_. D. 

,.,,, 1 Do<om 1 ~, ... ,::::o:.~ I .. ,~, B;tlan1w;u1.nle 

num- dor 
. Iron- donpn Ren!.o- ~~~!! .J.e:1d el ndboeJcj.:i.ar. Bll tomende TM, 

Deb1teurim t':.iut 0-Jur • 
rner. klenlnr. 

. ,. voet. w:urborfen. lichllnsen. 1'en1trek~ eind 
llOlir:i,. Joe,1lng. bedrai, IJ boekJ&:l,r. Koert. r Bedrag. • 

1 1 ' • . 1 . 1 • 1 ' 1 8 1 9 1 JO 1 Il 1 " 1 " 
_Lmti..gmdn- tt~ p. 

--
1 1 1 

I,. f • • .• r . 
= --

Luni11gm tot1n,paar lra119 . . • ;'!. 

,. r" r " 
l:e:Jti!!r,~~~~lrekte bedrar eTenluool n:i anrok van ontl'ID((!n provbie. Daze kolom 11lee11 In te vullen Yoor leeulnren psloten In 

va~/ J!1:i:r::,d~~~l~rd!!'nJi'~::be~u.tdfl::iii~~:r:.e~ 7et.a~~t rt,,~fl~:"n:.11auan In kolom IS medeo.leelin (: wordon i;&d.:un nndcr opg11ve 

N.B. \'oor ond«nemln1en. die eenriult 1< iU.wrfr19 loeqgon, ibn wel t.et 1Mlei;1ini;~rlslcoderspa.:1.rgeldon voorh,,arret~nlng-nemrnon h!er, 
n:taäl. een r<ule rtJilea.a.n epa.!U'derstoe:err.-en, vervalt cle 11plil.elni:: tut!IChiJn ~LeoninG(ln dor ve11uoo1tch,1p~ en ~l.ecntn~n der hl)ll.u li:::l!ISCln" 
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SP .AARKASONDERNEMINGEN. SPAARKASONDERNEMINGEN. 
STAAT S ll. lngemtld met inachtneming van Ko

ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

ANDERE BELEGGINGEN. BOEKJAAR 19 __ .. ____ ,. 
Onderneming : _____ te : ......... .. 

STAAT S ll. 

ANDERE BELEGGI~GEN 31 DECEMBER 19 ... 

Rubrieken. 

In- dezen staat de 0 Andere Beleggingen", op
genomen in kolom 11 van staat S 4b. (Stand 
der spaarkassen) rubrieksgewijze en spaarkas
ge"WjJze te specificeeren, en den aard dier 
'beleggingen te omschrljven voor zooverre dit 
niet alreeds in andere staten is geschied. 

· Totaal tiie staat S ½bi 

Bedragen. 

1 

1 

STAAT S 12. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

SPAARKASSEN 
TOT VERDEELING GEKOMEN IN HET 

BOEKJAAR 19_ 

Onderneming : ----- ------- --

te : 

STAAT S)2. 

SPAARKASSEN 

in het boekjaar 19 __ tot verdeeling gekomen. 
Van iedere in het boekjaar tot 1• ,,d cC'ling 

gekomen spaarkas op te geven : 

a. het aantal inschrijvingen (onderdeelen in 
geheele omgerekend), benevens het inge
schreven kapitaal, bij het sluiten der kas 
aanwezig; 

b. bet aantal inschrijvingen (onderdeelen in 
geheele omgerekend}, en het ingeschreven 
kapitaal, bij het tijdstip van het in likwi
datie treden der kas ; 

c het voor verdeeling beschikbaar geweest 
zijnde bedrag; 

d. de hoogste en laagste uitkeering per 
spaaraandeel. 
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SPAARKASONDERNEMINGEN, 1 

STAAT S 13. l nge1:itld met inachtneming van Ko
ninklijlc Besluit d.d. 18 J uli l. 925 
(Staatsblad n°. 335). 

STAND DER SPAARKASSEN VERDEELD 
NAAR DE VALUTA. 

BOEKJAAR 19 ..... ·--·-
Ondememing : _____ _ 

te: _______ _ 

STAAT" S 18. 

Muntsoort 

NederL Guldens 

::f~!;:; Fra~ncs. 
Fransche 

STAND DER· SPAARKASSEN 

VERDEELD NAAR DE VALUTA. 

31 .DECEMBER 19 

Ingeschreven bedrag. 
Om• 

'-------1--------, rekenings-

Vreemde I Nod. Crt. Vreemde I Ned. Crt. koers. 

Spaartegoed. 

munt. munt.., 

1 l 

· 1 

ITotaat . . j~·Totaal . . r . .•..• 

SPAARKASONDERNEllUNGEN. 

STAAT S 14. I ngevuld met inachtneming van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 J uli 1925 
(Staat sblad n°. 335). 

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING VAN 
HET GEHEELE BEDRI,TF. 

BOEKJAAR Hl.. 
Onderneming : ____________ _ 

te: 

STAAT S 14. 

OVERZICHT VAN DE O1'TWJKKELl~G 
VAN HET GEHEELE BEDRIJF IN" HET BOEKJAAR 19 

Omschrijving. 

\"ormcerderi11g door: 

:,;'îeuwe insehr(jvingen. 

Omr. van vreemde mllnt . 

And.ere oorzaken . 

Totale vermeerdering 

Vermindering door. 

Atloop 

Overlijden. 

Afkoop. 

Afgifte bepMkt contract 

Wan betaling . 

Omr. \"an vreemde munt. 

Andere oorzaken , 

·Tor..i.le ' ,·crmtndermg 

Saldo \~::~l~:r::~1:: . 
Stand einde ,·orig boekjaar . 

Stand einde boekjaar 

Aantal 

Polissen Inschrijvingen l) 

met \ zonder met j zonder 

cont ra, contra-
verzekering. verzekering. 

Ingosch re \·en 
bedra g 

met lzonder 

contra
verzekering. 

1 ! 

1 l 1 

1 

N.B. Door liquidecrcnde ondcrneminKen aan den voet van dezen Staat op te geven, 
, van welken datum af nieuwe inschrijvingen niet meer werden aangenomen. 

11 flndcrdeelen van l.nschrijvmiren tot gebeelo om te rekenen. 
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~PAARKASONDERNEMINGEN. 

STAAT S 15. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

ACTUARIEEL VERSLAG 
V Ai.~ DEN VERZEKERINGS-WISKUNDIGE 

BOEKJAAR 19 .. - .. - •. · ....... . 

Ond,3rneming: -------------

te: ____________ _ 

STA.AT S 15. 
ACTUARIEEL VERSLAG VAN DEN VER
ZEKERINGS-WISKUNDIGE 1 OVER 19 .. 

met vermelding van : 
l. Een korte, maar nauwkeul'ige uiteenzetting 

van de gevolgde methode van berekening 
der reserve. 

2. De wijze van vaststelling der premie, welke 
als bate bij de reserveberekening is in 
rekening gebracht. 

Indien deze premie is gebaseerd op de 
o-rondslagen, vermeld in de kolommen 
3 en 4 van Staat 16, dan is het bedrag, 
<lienende tot amortisatie van een even
tueelen zillmeraftrek, in deze premie op 
te nemen, ook a l zou bij de berekening 
niet rechtstreeks van deze reserve-premie 
worden gebruik gemaakt, b.v. bij afleiding 
der gezillmerde reserve uit de netto reserve. 

Indien deze premie is afgéleid uit de 
bruto-premie, is de jaarlijksche opslag voor 
doorloopende onkosten en incasso niet 
in deze premie op te nemen, en is te ver
melden, hoe gehandeld is met verhoogingen 
wegens extra-risico, termijnbetaling, winst
opslag, medeverzekering van inva!iditeits
of ziekte-risico, vrije uitkee1ing. 

Indien deze premie niet is afgeleid uit 
de bruto-premie, en ook niet gebaseerd is 

op de in de kolommen 3 en 4 van Staat 
16 voor de bedoelde verzekeringen aange

geven grondslagen, is aan te geven, op welke 
grondslagen en volgens welke berekenings
wijze deze premiën zijn afgeleid. 

3. Eene opgave aangaande de afronding van 
ouderdommen en duren. 

4. Eene mededeeling, of al dan niet rekening 

1 Indien er een wiskundig adviseur van com
mistiarissen is, dit verslag ook door dezen mede 
te teekenen. 

is gehouden met de correctie voor uitkeering 
dadelijk na overlijden. 

·5. De ·wijze, waarop verschuldigderente, onver
diende premie en/of premie tegoed zijn 
berekend. 

6. De wijze van voorziening in de toekomstige 
onkosten voor verzekeringen tegen koop
som, voor premievrije verzekeringen en in 
de toekomstige onkosten na afloop der 
premiebetaling voor verzekeringen, waarbij 
de duur der premiebetaling korter is dan 
de duur der verzekering. 

7. Eene mededeeling, of - zoo de gevolgdP 
methode geheele betaling der eerste on
kosten, betrekking hebbende op de pro
ductie van het afgeloopen boekjaar, onder
stelt - onder de passiva der balans het nog 
niet betaalde deel der bedoelde onkosten 
is opgenomen. 

8. Eene opgave van het bedrag der negatieve 
reserve, hetwelk c. q. op nul is gesteld, 
eventueel van het in de wiskundige reserve 
opgenomAn bedrag tot dekking van verlies 
door royement. 

9. De methode van groepeering, indien zoo
danige methode is gevolgd. 

10. Eventueele afwijking van de te vorigen 
jare gebezigde methoden en/of grondslagen, 
met nauwkeurige opgave van den invloed 
dier verandering op het bedrag der reserve, 
hetzij berekend voor het begin, hetzij voor 
het einde van het boekjaar. Dezelfde 
opgave indien voor in den loop van het 
boekjaar overgenomen portefeuilles de 
grondslagen tegenover die, welke bij de 
overname golden, zijn veranderd. 

Voor Volksverzekeringen in het bijzonder : 
ll. De behandeling in de reserveberekening 

van de overlijdensverzekeringen van kin
deren. 

12. De wijze van vast~t.elling van eventueel 
in de reserveberekening voorziene kosten 
van incasso (geschat gemiddeld percentage 
of werkelijk volgens de overeenkomsten 
met de agenten verschuldigd bedrag). 

13. Eene mededeeling, hoe de scheidingslijn 
tusschen kapitaalverzekeringen en volks
verzekeringen is getrokken. 

Voor Spaarkassen in het bijzonder: 
14. De methode en grondslagen voor de bei-e

kening der administratiereserve, d. i. de 
.. reserve voor toekomstige administratie
kosten voor de Spaarkassen. 

15. De wijze waaroy, indien minimum- of vaste 
uitkeetingen o rente zijn toegezegd, bij 
de berekening van het tegoed der spaarders 
met deze toezegging rekening is gehouden. 

16. Den stelregel, waarvan ,is uitgegaan bij 
de vaststelling van het bedrag der "Reserve 
voor nog te ontvangen•Adrninistratieloon" 
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SPAARKASONDERNEML"<GEN. 

STAAT S 16. I ngevuld met inachtneming van Koninklijk 
Besluit d.d. 18 J uli 1925 (Staatsbladn°. 335). 

PREMIERESERVESTAAT. 
B OEKJAAR 1 9 ...... ____ _ 

Ondernemingl: ---------------

t e : 

PREMJERESERVESTAAT 

St..irnutar~ls ; :l J j 
111venluo:,el Ij Rflnte.-oel I Aar.w.l ! Veru.11: ..,-de '1 

0foep. 
In validiteit.& 1 Polissen. ! 

en Zlektetafela). ! ; Kap1tal"n. 1 &Enten. 

- ----'------'-----'-----'--------'--1 

' 

1 
1 

1 
1 

1 1 " lil 

1 IV 
en&. 

1 1 1 

tul Kapitaal- en Rentnerzatenng . . . . . 
: Her •erukerfftg lop dezel.rde iron4.elage11) • 

1 1 
~rt: Eigen risico, Ka.p it.aal• e ca Renteverzekering . ! 1 

1 

" 1 1 
" ' 1 

__ 1, ___ ..:.._ _______ ___, __ ....c. ___ ...,_ ____ , 

taal Volk:'1Varuli:er1r11 
: Hervurzelrnnng (op do u;l fde grond"latfflnJ . 

Uft : Eig;m m !co, \o\lr.15 •erzekerlng 

1taal generaal, &!gen rhleo . 

To brengen onder 
<>ep 1: de lAriO\'en voor le• ensL von bû o,·orl. mot leYensl. prem llillleUllug 

U : .. .. • • t ijdelijke 
lil : • ~ ~ gemongde "'eruitermgen. 
IV : ,. • ,, tijdeUjke vert. bij o• erUJo,m. (Hier ook op te •oeren conu-a-ver• 

mteringen van l'paartU98n ; voor deze a.ls ve1ukerd kapnaal steed1 llet bedrag 
der lnilchrUvlngen,A.e nemen., 

V: de Ol"erige tarieven bij ourluden tCl!lll,·erlanJd te splLteem 
V I: ,. tarieTen voor ver1eker1ng bij le•en. 

YU: • loopende IUfrenten. 
Vil! : • oltgestelde lr.lf'nmt.en. 

r::t: ,. overlevü:Jprent.on. 
X : ,. Ol'&rige r11nten ldee•erlnngo te splitsen). 

l u,·ullUlg U:nd!lg&W\).:e in gu Me11!' 

81 DECEMBER 19 

Extra premie Netto p 1"6mle 
JaarllJbche wogea, PremUlnt. op cie &'f<'m d. Premie-

brolo kllmaatl îalc.o, Tartefpreml.t. doeld tn Staat l1ageD u rm.ld 
pre.mi" invalldltelt&- l6 tub 2. tn kolOml':lffl rtee"e. JJ 

rtsico ens.11 , .. ~ 
10 Il 12 13 

1) Voor zoove r met het ed.ra -rlatco pen rilcenlna: t, phouden In de kolommen 11 eo l~ 
') Met Inbegrip van on•e rd lende pnimli en n nchu.ldl1d11 rent.e e n onder a rt.rei. u n 

prem ie t.egoed. 

De lntr lllling van de kotom "T1.rte fpremle" blJJft. voor . Volk.e•erz&k:ertnren" 1teed1achtonrep. 
Voor de .-e rzekerlnpo pal.Ofen t"Oór 1 Januari 19118 M ... oor o"8rgenomen pon.ereolllee la de 

ln"ulllng der kolommen Il en Il en l"an Mn dtr kolommen Sen 10 racu ltatla r. Bet dMI no dMI 
at.and, waarvoor men een or mMr deaer kolommen on.lnce•uld bat.. I• op Nn araandarlUken 
S t.a." S 111 te b rengon. 

Ten minste • oor de eigen u rzekertnp n, rMloten Y&D l Januari 19'lB at, \s, iot1tld1r-e 
l rivulllng nn Staat S 16 • erp Uch~. 
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BIJLAGE lil 
hehoorende bij Kon. Be
sluit d.d. 18 Juli 1925 

(Staatsblad n°. 335). 

KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENIS
FONDSEN. 

STATEN becloeld in Artt. 27 en 28 van de Wet 
op het Levensverzekeringbedrijf 1922, 
(Staatsblad n°. 716). 

STATEN B 1-8. 
Staat B 1. 

2. 
" 3. 

Kasverantwoording. 
Bezittingen en schulden. 
Effecten. 
Hypotheken. 4. 

5. 
6. 

Vaste eigendommen. 
Overzicht van de ontwikkeling 
van het bedrijf. 

7. 
" 8. 

Actuarieel verslag. 
Premiereserve staat. 

KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENISFONDSEN. 

STAAT B 1. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

KAS-VERANTWOORDING. 
BOEKJAAR 19 ____ ··-· 

Onderneming: ____________ _ 
te: ____________ _ 

STAAT B 1. 

KAS-VERANTWOORDING OVER HET 
JAAR 19 ....... . 

A. Ontvangsten. 
1. Kassaldo begin des jaars ... f ___ _ 
2. Contributiën, bijdragen en hef

fingen . . . . . . . . 
3. Entreegelden 
4. Renten en huren : 

Rente van Effecten . . . ,, ___ _ 
Hypotheken . . . ,, ___ _ 
Bankiers en Spaar-
banken . . . . . ,, ___ _ 

Andere rente . . . . . . . . ,, ___ _ 
Huren . . . . . . . . . . . ,, ----

5. Opbrengst van beleggingen: 
verkochte en afgeloste Effecten ,, ....... . 
afgeloste Hypotheken . . . . ,, _ __ _ 
teruggenomen van Bankier.,, 
Spaa1·banken, Girorekeningen. ,, _ _ _ _ 
opbrengst van andere beleggin-
gen .. ...... . . . . ,, ___ _ 

6. Andere ontvangsten (polisgelden, 
kosten van het reglement, boeten 
enz.) ........ . 
(hier te specificeeren) : 

Totaal . . =f;;.;;.;;;;;;;;= 

B. Uif,gaven. 
1. Uitkeeringen : 

bij ovi-rlijden . 
bij ziekte . . 

Anrlere uitkeeringen 
(hier te specificeeren) : 

. f ___ _ 

2. Terugbetaalde contributiën, bij-
dragen, heffingen . . . . . . . f ___ _ 

3. Bedrijfskosten : . . . . . . . . ,, _ __ _ 
salarissen en presentiegelden . ,, _ _ _ _ 
IJodeloon. . . . . . . . . . ,, ---
drukwerk, porti, schrijfbehoef-
ten, zaalhuur enz. . . . . . ,, ___ _ 

4. Onkosten en belastingen op vaste 
eigendo=en. . . . . . . . . ,, ___ _ 

5. Beleggingen : 
gekochte Effecten . . . 
gesloten Hypotheken . . 
stortingen bij Bankiers en 
Spaarbanken . . . . 
Andere beleggingen . 

6. Andere uitgaven (rente van op
genomen gelden, enz.). . . 

(hier te specificeeren) : 

7. Kass11ldo einde des jaars 

Totaal . ~f ~~~ 

KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENISFONDSEN. 

STAAT B 2. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN 
BOEKJAAR 19_··-······•• 

Onderneming: ____________ _ 
te: ___________ _ 

STAAT B 2. 
STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHUL

DEN. 31 DECEMBER 19-._. 
A. Bezittingen. 

Kas .. . .... . ... . 
Effecten (Staat a) . . . . . . 
Hypotheken (Staat 4) . . . . 

.f __ _ 

Vast<3 eigendommen (Staat 5) . . ,, ..... . 
Bankiers, Spaarbanken, Giroreke-

ningen 
(hier met namen te specificeeren) : ,, ___ _ 

Loopende renten en huren . . . . ,, ---
Nog te ontvangen achterstallige con-

ttibutiën, bijdragen en heffingen ,, ---
Andere bezittingen en vorderingen 

(hier te specificeeren) : 

Totaa l bezittingen . ~f~~~;;: 

B. Schulden. 
Premiereserve 31 Dec. 19·-····- 1 . • f _ __ _ 
Leeningen ten laste van het fonds 

(hier met namen te specificeeren) : 

Andere schulden 
(hier te specificeeren) : 

Totaal schulden. . ~f:::::=:~~= 

1 Hier op te geven het jaar, aan het einde 
waarvan de berekening het laatst is geschied. 
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0. Samenvatting. 
Totaal bezittingen . . f ___ _ 

schulden .. 
Kapitaal . . f ___ _ 

N.B. Wijziging van de volgorde der posten is 
niet toegelaten. Posten, die in het -bedrijf 
van het Fonds niet voorkomen, worden 
niet weggelaten, terwijl geen andere pos
ten worden bijgevoegd, behoudens die 
welke dienen ter specifica.tie van d e 
posten Bankiers, Spaarbanken, Giro
rekeningen, Andere bezittingen en vor
deringen, Leeningen en Andere schulden. 

KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENISFONDSEN. 

STAAT B 3. Ingevuld met inachtnem-ing van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

STAAT DER EFFEOTE 

BOEKJAAR 19.·-··-··---····-
Onderneming , ______________ _ 

te: 

STAAT B 8. 

STAAT DER EFFECTEN OP 81 DECEMBER 19 . 

Nominaal Rente- Namen der 
Ja.ar van Balanswaarde. 1) 

bedrag. voe~ Effecten. uitgifte der 
Koers, ! Bedrag. obligat.ien. 

1 2 3 1 ' 1 6 1 6 

1 

--
Totaal 

1) Aan den Toet n.n liezen Staat de wlJse, waarop de Bt.lamwa.arde la nstpet61d, 
op ~ pven 1beurswaarde, unkoop,aprija, ecbalUIJI en%.). 

KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENISFONDSEN. 

STAAT B 4. Ingevuld met inachtneming van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

STAAT DER H"\;POTHEKEN. 

BOEKJAAR 19-·-······-··"··· 
Onderneming: _______________ _ 

te: 

STAAT Bi. 

STAAT DER HYPOTHEKEN OP 31 DECEMBER 19 . . 

-'.ard der 

onderpanden. 

Ligging 
der 

onderpanden. 

Totaal 

l.n tolo ·o I op te l9't'80: woonhul11. boerderij ent. 

Rente. 

,,. 2 • • • : p meeote en p1ut.aelijte UgJinr. 

Saldo schuld. 

KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENISFONDSEN. 

STAAT B 5. Ingevuld met inachtneming van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

STAAT DER VASTE EIGENDOMMEN. 

BOEKJAAR 19_, ________ , 

Onderneming, _______________ _ 

te: _______________ _ 
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STAAT B 5. 

STAAT DER VA.STE EIGENDO.MllEN 
OP SI DECEMBER 19 ... 

Omschrt,jving. • Ligging. 

Totaal . , • 

)11 koWm 1 op Le rewen: woonhuis. boerderU 111&. 

Balans
waarde. 

• 2 ~ • • ; gemeente en plutaeltj te linfnr. 

Bruto 
huur. 

KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B 6. Ingevuld met inachtneming van Ko

ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING 
VAN HET BEDRIJF. BoEKJ.AAR 19 ________ _ 
Onderneming=--······--···-··-··-······•--·--·-- te: ------
STAAT B 6. 

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING 

VAN HET BEDRIJF IN 19 ... 

Aantal Verzekerde 

Omsclirijving. \'er-
. Kapitalen. l zek~ringen. Rente. 

1 2 1 8 1 ' 
81:.:\nd begin van het boekjaar 

1 
BUi;ekomen . 

Totaal 

Ve"allen door overlUden l ' 
andere oor-

zaken 

Totaal 
1 1 

Stand einde van hel boekjAAr 

N.B. Wanneer het VPrzekerd beorag met het bereiken \'an een hoogeren 
leeft.Ud of met een langeren dliur van het lidmaatschap stüKt, 
wordt voor ieder persobn het hoogste bAdrag aangenomen als 
verzekerd bedra!?. f 

KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENISFONDSEN. 
STAAT B 7. Ingevuld met inachtneming van 

Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

ACTUARIEEL VERSLAG. 
BOEKJAAR 19, ________________ _ 

Onderneming: ______ te : ------
STAAT B 7. 
ACTUARIEEL VERSLAG OVER 19. 
met vermelding van : 

1. Een korte, maar nauwkeurige uiteenzetting 
van de gevolgde methode van berekening 
der reserve 

2. De wijze van vaststelling der premie, welke 
als bate bij de reserveberekening is in reke
ning gebracht. 

Indien deze premie is gebaseerd op de 
grondslagen, vermeld in de kolommen 
3 en 4 van Staat 8, dan is het bedrag, 
dienende tot amortisatie van een even -
tueelen zillmeraftrek, in deze premie op te 
nemen, ook al zou bij de berekening niet 
rechtstreeks van deze reserve-premie wor
den gebruik gemaakt, b.v. bij afleiding der 
gezillmerde reserve uit de netto-reserve. 

Indien deze premie is afgeleid uit de 
bruto-premie, is de jaarlijksche opslag voor 
doorloopende onkosten en incasso niet in 
deze premie op te nemen en is te vermelden, 
hoe gehandeld is met verhoogingen wegens 
extra-risico termijnbetaling, winst-opslag, 
medeverzekering van ziekte-risico, vrije
uitkeering. 

Indien deze premie niet is afgeleid uit 
de bruto-premie, en ook niet gebaseerd is 
op de in de kolommen 3 en 4 van Staat 8 
voor de bedoelde verzekeringen aangegeven 
grondslagen, is aan te geven, op welke 
grondslagen en volgens welke berekenings
wijze deze premiën zijn afgeleid. 

3. Eene opgave aangaande de afronding van 
ouderdommen en duren. 

4. Eene mededeeling, of al dan niet rekening 
is gehouden met de correctie voor uitkeering 
dadelijk na overlijden. 

5. De w~jze van voorziening in de toekomstige 
onkosten voor verzekeringen tegen koop
som, voor premievrije verzekeringen, en in 
de toekomstige onkosten na afloop der 
premiebetaling voor verzekeringen, waarbij 
de duur der premiebetaling korter is dan 
de duur der verzekering. 

6. Eene opgave van het bedrag der negati-,ve 
reserve, hetwelk c.q. op nul is gesteld, 
eventueel van hf't in de wiskundige reserve 
opgenomen bedrag tot dekking van verlies 
door royement. 

7. De methode van groepeering, indien zoo
danige methode is gevolgd. 

8. Eventueele afwijking van de te vorigen 
jare gebezigde methoden en/of grond
slagen, met nauwkeurige opgave van den 
invloed dier verandering op het bedrag 
der reserve, hetzij berekend voor het begin, 
hetzij voor het einde van het boekjaai. 

9. De behandeling in de reserveberekening 
van de overlijdensverzekeringen van kin
deren. 

10. De wijze van vaststelling van eventueel 
in de reserveberekening voorziene kosten 
van· incasso (geschat gemiddeld percentage 
of werkelijk volgens de overeenkomsten met 
de boden verschuldigd bedrag). 
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KLEINE PLAATSELIJKE BEGRAFENISFONDSEN. 

STAAT B 8. Ingevul,d met inachtneming van Koninklijk 
Besluit d.d. 18 Juli 1925 (Sta.a.tRblad n°. 335). 

PREMIERESERVESTAAT. 
BOEKJAAR 19_. __ 

Onderneming: ______________ _ 
te: _______________ _ 

1926 

'l'AAT B 8. 

PREMIERESERVESTAAT OP 31 DECEMBER 19 .. • 

11 

lil 

ToLUJ . 

Te brengen ooder: 

ruep 1: de Urinen •oor levensl. ven.. bU overl. met leveoal , prt1mlebetalmg, 
Il: • • • ., .,. • • • 41delUte 

l il : • oven.g11 w~ven (de,vortangd te apllteenJ. 

BIJLAGE IV 
behoorende bij Kon. Be
sluit d.d. 18 Juli 1925 

(Staatsblad n°. 335). 

OMSLAGFON DSEN. 

STATEN bedeeld in Artt. 27 en 28 van de Wet 
op het Levensverzekeringbedrijf 1922 
(Staatsblad n°. 716). 

Staat 0 

" 
,, 

" " 
" 

,, 
,, 

" 
" " 
,, ,, 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

7. 

Staten O 1-7. 

K asvemntwoc rding. 
Bezittingen en schulden. 
Effecten. 
Hypotheken. 
Vaste eigendommen. 
Overzicht van de ontwikkeling van 
het bedrijf. 
Actuarieel verslag. 

OMSLAG FONDSEN. 

STAAT O 1. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

KASVERANTWOORDING. 
BOEKJAAR 19 ___ _ 

Onderneming: ____________ _ 

te: 

-
1',oml, , oo, 1 

Jaar\Utache 
ziett&.rilllro. Premlêo bedNlld 

becrepen ln de bedoeld. In PremlerCfMITVC. '} 
bruto premie. 

p~mlo I S1&at 7 oub > 
m 11:olom 8 •). 

' 1 • 1 10 1 Il 

.. [ 
11 Voor gool"er h.C. Hl.ra rielco bi de beretenill( der ,._..., niet In &M.merklng Is 

renomen. 
'l Met Inbegrip vao onverdlonde premlto en nrecbuldJcde rente en onder anrek.. 

nn premie tegoed. 

STAAT O ] . 

KASVERANTWOORDING OVER HET 
JAAR 19 ___ _ 

A. Ontvangsten. 

l. Kassaldo begin des jaars ... f ---·-- -·---
2. Contributiën, bijdragen en hef

fingen . . . . . . . . 
3. Entreegelden . . . . . . . 
4. Renten en huren : . . . . 

Rente van Effecten . . . 
Hypotheken . . . ,, ___ _ 
Bankiers en Spaar-
banken . . . . . ,, ___ _ 

Andere rente. . . . . . . . ,, ____ .. __ _ 
Huren . . . . . . . . . . . . ,, ----

5. Opbrengst van beleggingen : 
verkochte en afgeloste effecten ,, ___ _ 
afgeloste Hypotheken . . . . ,, __ _ 
teruggenomen van Bankiers, 
Spaarbanken, Girorekeningen. ,, ----·-·---·-
opbrengst van andere beleg-
gingen . . . . . . . . . . . ,, ·-····--- --.. ·-----

6. Andere ontvangsten (polisgelden, 
kosten van het reglement, boe
ten enz.). 
(hier te specificeeren ) : 

. f ___ _ 

Totaal . f ___ _ 

B. Uitgaven. 
l. Uitkeeringen : 

bij overlijden . 
bij ziekte . . 

. f ___ _ 
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Andere uitkeeringen 
(hier te specificeeren) : 

18 

. . f ___ _ 

2. Terugbetaalde contributiën; bii- " 
dragen, heffingen . . . . . 

3. Bedrijfskosten : 
salarissen en présentiegelden . ., -----···---
bodeloon. . . . . . . . . . ,, ·-··--··-----
drukwerk, porti, schrijfbehoef-
ten, zaalhuur enz ... .. . ,, ___ _ 

4. Onkosten en belastingen op vaste 
eigendommen . . . . . . . . ,, ___ _ 

ó . Beleggingen : 
gekochte Effecten 
ge~Joten Hypotheken . . 
Rtortingen bij Bankiers en 
Spaarbanken . . . . . . 
andere beleggingen . . . . . ,, ___ _ 

6. Andere uitgaven (rente van op
genomen gelden enz.). 

(bier te specificeeren) : 

7. Kassaldo einde des jaars 
Totaal . f ___ _ 

ÛMSLAGFONDSEN. 

STAAT O 2. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

STAAT VAN BEZITTINGEN EN SCHULDEN 
BOEKJAAR 19 __ _ 

Onderneming: ____________ _ 

te: ____________ _ 

STAAT O 2. 

STAAT VAN BEZITTINGEN EN 
SCHULDEN OP 31 DECEMBER 19 ________ _ 

A. Bezittingen. 
1. Kas . . . . . . . . . . . . f ___ _ 
2. Effecten (Staat 3) . . . . 
3. Hypotheken (Staat 4) . . . . 
4 Vaste eigendommen (Staat 5) . ,, ____ . 
5. Bankiera, Spaarbanken, Giro-

rekeningen · 
(hier met namen te specificeeren) : 
-----------·· f --···-····--·· .. -·-
------------. " H"""--••-•--

6. Loopende renten en huren . . ,, ___ _ 
7. Nog te ontvangen achterstallige 

contribut.iën, bijdragen en heffingen,, ___ _ 
8. Andere bezittingen en vorderingen 

(hier te speoificeeren) : 

Totaal bezittingen . f ___ _ 

B. Schulden. 

1. Leeningen ten Jaste van het fonds 
(hier met namen te specificeeren) : 
----------- . f _________ _ 

JULI. no 
2. Andere schulden 

N.B. 

(hier te specificeeren) : 
. f ___ _ 

Totaal schulden . ~f:::::::::::::::::=;:::::::::;::~ 

C. Samenvatting. 
Totaal bezittingen . . f ___ _ 

,, schulden .. 

Kapitaal . . . ~f~== 

Wijziging van de volgorde dei posten 
is niet toegelaten. Posten, die in het 
bedrijf van het Fonds niet voorkom<"n, 
worden niet weggelaten, terwijl geen 
andere posten worden bijgevoegd, be
houdens die welke dienen ter specificatie 
van de posten Bankie1-s, Spaarbanken, 
Girorekeningen, Andere bezittingen en 
vorderingen, Leeningen en Andere schul -
den. 

OMSLAGFONDSEN. 

STAAT O 3. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

STAAT DER EFFECTEN. 
BOEKJAAR 19 _____ _ 

Onderneming : ____________ _ 
te: ____________ _ 

&TAAT 03. 

STAAT DER EFFECTEN OP 81 DECEMBER 19 ... 

1 Jaar Balanswaarde. l) 
N'ominaal Rent.e• 1 Namen van uitgifte 
bedrag. voet. der Eff'ecten. der 

Koers. l Bedrag. obligatiên. 

1 1 2 1 g ' 6 1 6 

1 
1 
1 

t 
1 

1 
1 

Totaal . . . 
1 

1) .&.an dec Toet vu. ~ 81.aat d• •\lee, wurnp de Ba~'ill·a.acda ls u:,ti:e&.eJJ 
op t.e gaven (beunwaar"-, aankoopapr\js, athatUo z t111J:.L 
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0MSLA0110 DSEN. 

STAAT O 4. Ingwuld 1net inachtneming van Ko 
ninklijk Besluit d.d. 18 Jiili 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

STAAT DER HYPOTHEKEN. 

BOEKJAAR 19_ ........... . 
Onderneming: ______________ _ 

te: 

STÁAT O i 

STAAT DER HYPOTHEKEN OP 31 DECEMBER 19 

Aard der 
Ligging 1 

der Rente. 1 Saldo och u Id. onderpanden. 
onderpanden. 

1 2 1 3 1 

' ' 

1 

. 

<-- - --

Totaal 

I• kotom top te pnn1 wooobut.., boart!erU eQL 
• 1 1 • • • ; pc:nMlltec.:i ~bliainc, 

J92ó 

0:r.tSLAOFONDSEN. 

STAAT O 5. Ingevuld met inachtneming van Ko
ninklijk Besluit d.d. 18 Juli 1925 
(Staatsblad n°. 335). 

TAAT DER VASTE EIGENDOMMEN. 

BOEKJAAR 19·-··--···· 
Onde1·neming , _______________ _ 

te: 

STA.AT O ó. 

STAAT DER VASTE EIGENDOMMEN 
OP 81 DECEMBER 19 . • . 

Omschrij l'ing. 

1 

Ligging. 
BJ\lau-
waarde. 

1 2 - 3 

Totaal . . . 

1D hlom I op ta re.-en : woonhula. bMrderU enz. 
,. 2 ,. ~ • : pmMOte e11 pl&auie!Ul" U11h1.1. 

Bruto 
buur. 

4.ti 
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OMSLAG FONDSEN. 

STAAT O 6. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING 
VAN HET BEDRIJF. 

BOEKJAAR 19.·--···-··-······-
Onderneming: _____________ _ 

te: 

STAAT Û 6. 

OVERZICHT VAN DE ONTWIKKELING 
VAN HET BEDRIJF IN HET BOEKJAAR 

19 ____ _ 

Aantal leden : 1 

Toegetreden in het boekjaar . 
(incl. de in rechten herstelde). 

Vermindering door: 
ei. Overlijden . 
IJ. Andere oorzaken 

Totale vermindering . 

S ld Vermeerdering 
a O Vermindering 

Stand begin boekjaar 

Stand einde boekjaar 

1 Onder "leden" te verstaan de personen, 
bij wier overlijden uitkeering moet geschieden. 

OMSLAG FONDSEN. 

STAAT O 7. Ingevuld met inachtneming van 
Koninklijk Besluit d.d. 18 Juli 
1925 (Staatsblad n°. 335). 

ACTUARIEEL VERSLAG. 

BOEKJAAR 19---·-·-··-

Oncterneming : ___________ _ 

STAAT O 7. 

ACTUARIEEL VERSLAG OVER 19 .... •·--·····-· 

1. Overzicht van het ledenaantal aan het einde 
van elk der laatste tien boekjaren : 

Boekjaar: Aantal leden : 1 

19.·-·--···· 
19 ......... . 
19 __ . __ 
19 ... __ _ 

enz. 

2. Overzicht der uitkeeringen en bijdragen 
gedurende de laatste tien boekjaren : 

.... 
cil 
cil 

;;;r ., 
~ 

enz. 

3. Hoe groot zou met inachtneming van het 
bestaande reservekapitaal der onderneming 
het (gelijkblijvenq) aantal bijdragen per jaar 
moeten zijn, om aan alle thans aanwezige 
leden eenzelfde gemiddelde uitkeering te 
kunnen waarborgen, als in het afgeloopen 
boekjaar werd uitgekeerd, waarbij dus is 
aan te nemen, dat na 31 December van het 
boekjaar geen nieuwe leden zullen toetreden 
en dat het aantal leden alleen door overlijden 
zal verminderen ? 

4. Hoe groot zou, uitgaande van een vaste jaar
lijksche bijdrage ter grootte van hetgeen 
gemiddeld over de laatste drie jaar door de 
leden is betaald geworden, de wiskundige 
reserve moeten zijn om aan alle thans aan
wezige leden een uitkeeiing ten bedrage van 
het gemiddelde van de laatste drie jaar voor 
de toekomst te kunnen garandeeren en hoe 
groot is het reservekapitaal der onderne• 
ming in werkelijkheid ? 

N.B. Vragen 3 en 4 te doen beantwoorden door 
een verzekerings-wiskundige, die bij de 
beantwoording de grondslagen (sterfte. 
tafel, rentevoet en beschikbaar onkosten
percentage), waarop de berekening berust, 
dient t e vermelden. 

1 Onder "leden" te verstaan de personen, 
bij ~er overlijden uitkeering moet geschieden . 
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BIJLAGE V 
behoorende bij Kon. Be· 
sluit d.d. 18 Juli 1925 

(Staatsblad n°. 335). 

20 Juli 1925. BESLUIT tot bekrachtiging van 
een wijziging van het Rijnvaart.politie• 
reglement voor den Rijn met inbegrip 
van de Waal en de Lek. S. 336. 

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

Waterstaat van 29 Juni 1925, La. A, Afdeeling 
STAAT K. Ingevuld met inachtneming van I Waterstaat A en van Buitenlandsche Zaken 

Koninklijk Beslitit d.d. 18 Juli 1· van 17 Juni 1925, n°. 16928, Afdeeling Directie 
1925 (Staatsblad n°. 335). van Economische Zaken; 

OVERZICHT 
VAN HET BEDRIJF IN NEDERLAND. 

BOEKJAAR 19 ............... . 
Onderneming: ____________ _ 

---------··························•· te: ____ ________ _ 

STAAT K. 

OVERZICHT VAN HET BEDRIJF IN NE. 
DERLAND 31 DECEMBER 19 ................... . 

Naam van den Vertegenwoordiger in 
land 

Neder• 

Adres ______________ _ 
Verzekerd bedrag: Kapitaal . . f __ _ 

Rente ... ,, 
Premi01eserve berekend volgens de 

methode en op <le grondslagen 
vermeld in Staat L 15 en L 16 1 . ,, ___ _ 

Als dekking van de premiereserve 
zijn ter voldoening aan Art. 29 der 
Wet op het Levensverzekeringbe· 
drijf hier te lande aanwezig : 

2 Effecten t er waarde van . . f 
2 Hypotheken . . . . . . ,, 
2 Schuldbekentenissen van Ge• -·····-· 

meenten enz. . . . 
2 Deposito's . . 

Totaal . f ·-·· 

Beleeningen op polissen . . . f ___ _ 

grossen der Hypotheken 2 

De Effecten 2 liggen in bewa• 
Schuldbekentenissen 2 

ring bij de ----------·············- Bank 
te _______ met de bepaling, dat 
hierover niet dan met toestemming van de 
Verzekeringskamer kan worden beschikt. 
De Deposito's zijn gesteld bij de 
------- Bank te ··-·······----
met de bepaling, 
toestemming vrm 
worden beschikt. 

dat hierover niet dan met 
de Verzekeringskamer kan 

1 Voor ondernemingen gevestigd in landen, 
waar wettelijke voorschriften bestaan omtrent 
de inrichting en openbaarmaking van een jaar• 
verslag, hier op te nemen de premiereserve van 
het bedrijf in Nederland, berekend volgens de 
methode en op de grondslagen van het in dat 
jaarverslag voorkomende actuarieel rapport. 

2 Weg te laten wat niet van toepassing is. 

Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in haar zittin~ van April 1925 
vastgestelde na te noemen wijzigingen van het 

, Rijnvaartpolitiereglement; 
Gelet op de herziene akte omtrent de Rijn. 

vaart van 17 October 1868, sedert gewijzigd ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

7 Juli 1925, n°. 9) ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor. 

noemde Ministers van 13 Juli 1925, La. L, 
Afdeeling Waterstaat A, en 17 Juli 1925, 
n°. 19780, Directie van Economische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: · 
te bepalen, dat ten aanzien van het bij Ons 
besluit van 23 Januari 1913 (Staatsblad n°. 40) 
bekrachtigde Rijnvaart•J>Olitiereglement, voor 
welk reglement laatsteliJk een aanvulling van 
kracht is verklaard bij Ons besluit van 13 Maart 
1924 (Staatsblad n°. 120), de na te noemen 
wijzigingen met ingang van 1 Augustus 1925 
van kracht zullen zijn voor de rivier den Rijn 
met inbegrip van de Waal en de Lek: 

1 
In paragraaf 2, punt 4, 1 • lid, vervallen de 

woorden: ,,van de maatschappij voor scheeps. 
classificatie "Germanische Lloyd" te Berlijn of" , 
alsmede het woord "andere", terwijl in plaats 
van de komma tusschen de woorden "deugde. 

1 lijkheid" en "door" wordt gelezen "of". 
In paragraaJ 2, punt 4, 2• lid, vervallen de 

woorden: ,,der Keizerlijke Jachtclub te Kiel of", 
alsmede het woord "ander". 

Onze Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en aan den Raad van State 
medegedeeld zal worden. 

's.Gravenhage, den 20sten Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, G. J. VAN SwAAY. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
(Uitgeg. 31 Juli 1925.) 

20 Jul,i 1925. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Koninklijk Besluit van 18 October 
1922 (Staatsblad n°. 564) tot uitvoering 
van de a1tikelen 26 der Pensioenwetten 
voor de land• en voor de zeemacht (Staats. 
blad 1922, nos. 66 en 65). S. 337. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine van 
4 Juli 1925, IIIde Afd., n°. 21 en van 14 Juli 
1925, Afdeeling B (late Bureau) n°. 60; 

Gelet op de artikelen 26 der Pensioenwetten 
voor de landmacht en voor de zeemacht (Staats. 
blad 1922, nos. 66 en 65), zooals deze laatstelijk 
zijn gewijzigd en aangevuld bij de Wetten van 
27 Juni 1925 (Staatsblad nos. 277 en 273); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in het opschrift en in den inhoud van Ons 

Besluit van 18 October 1922 (Staatsblad n°. 564) 

46* 
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worden de woorden: ,,eerste lid onder 2°." 
vervangen door "den laatsten volzin van het 
eerste lid". 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit Besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Mili
tairen Pensioenraad. 

's-Gravenhage, den 20sten Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De .Ministe,· van Oorwg, VAN DIJK. 
De Minister van .iVarine, E. P. WESTERVELD. 

(Uitgeg. 6 Aug. 1925.) 

20 Juli 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Commissarissen der 
Koningin in de onderscheiden provinciën, 
betreffende bewijzen van Nederlander
schap voor vestiging, verblijf en reizen 
buitenslands. 

Gelijk U H.E.G. bekend is, zijn met de 
regeeringen van België en Luxemburg regelin
gen getroffen ingevolge welke Nederlandsche 
onderdanen in die landen worden toegelaten 
niet alleen op vertoon van een Nederlandsch 
buitenlandsch paspoort te hunnen name, 
doch eveneens krachtens een bewijs van Ne
derlanderschap, voorzien van de handteekening 
en het portret van den houder. Het bewijs 
van Nederlanderschap, afgegeven voor dit 
doel, is aldus meer en meer het buitenlandsch 
paspoort gaan vervangen als legitimatiepapier 
voor vestiging, verblijf of reizen buitenslands. 
In verband hiermede is het wenschelijk ten 
aanzien van bedoelde bewijzen in zeker opzicht 
een overeenkomstige gedragslijn te volgen 
als voor de Nederlandsche buiten]andsche 
paspoorten. 

In overleg met de Ministers van Buitenland
sche Zaken en van Financiën wordt - in 
navolging van de regeling, geldende voor 
laatstbedoelde stukken en U H.E.G. mede
gedeeld bij missive van eerstgenoemden Mi
nister dd. 1 Februari 1922, n°. 1598, afd. Juri
dische Zaken 1 - door mij bepaald, dat teneinde 
de belasting, verschuldigd door personen, die 
zich metterwoon in het buitenland gaan vestigen, 
te kunnen invorderen, in 't vervolg aan perso
nen, die een bewijs van Nederlanderschap 
aanvragen, de vraag zal worden gesteld of 
zij zich in het buitenland gaan vestigen. Luidt 
het antwoord op die vraag bevestigend, dan 
behoort bij den betrokken inspecteur der 
directe belastingen te worden nagegaan of 
belanghebbende zijn belasting (RiJks- en 
gemeente-) hier t e lande geheel heeft voldaan. 
Blijkt dit laatste niet het geval te zijn, dan 
behoort, op grond daarvan en onder mede
deeling aan belanghebbende van die reden, 
het gevraagde bewijs van Nederlanderschap 
voorloopig te worden geweigerd, totdat be
langhebbenden alsnog nader zal hebben aan
getoond de verschuldigde belasting te hebben 
betaald. Intusschen zal door den betrokken 
Burgemeester of door U H .E.G. het geval 

1 Zie de circulaire d.d . 8 Februari 1922, 
A, N°. 227/2, (40 Afd . ). 

te mijner kennis zijn te brengen en zal, nadat 
ik dienaangaande met den Minister van Fi
nanciën overleg zal hebben gepleegd, bericht 
mijnerzijds zijn af te wachten of tot afgifte 
van het bewijs kan worden overgegaan. 

Geldt het een inwoner eener gemeente, welke 
de gemeentelijke inkomstenbelasting heft door 
middel van hare eigen administratie, terwijl 
die inwoner onwillig is, hoewel daartoe in 
staat, de door hem nog verschuldigde gemeen- . 
telijke inkomstenbelasting te voldoen, dan 
zal ik er prijs op stellen steeds zoo volledig 
mogelijk inlichtingen te ontvangen nopens 
de vraag, welk bedrag belanghebbende schuldig 
is en uit welken hoofde, waaruit blijkt, dat 
hij wel in staat is doch onwillig het verschuldig
de te betalen en welke middelen zijn aange
wend teneinde hem tot die betaling te bewegen. 

Volgens de bestaande regeling behooren 
bewijzen van Nederlanderschap ten dienste 
van vestiging, verblijf of reizen in het buiten
land te worden afgegeven door den Commis
saris der Koningin in de betrokken provincie. 
Het is mij echter gebleken, dat, met afwijking 
van die regeling, de afgifte van die stukken 
voor vermeld doel in sommige gemeenten 
plaats heeft door den Burgemeester. 'Er 
bestaat bij mij geen bezwaar tegen te dien 
aanzien de regeling in overeenstemming te 
brengen met de praktijk, weshalve door mij 
wordt bepaald, dat bewijzen van Nederlander
schap, noodig voor vestiging, verblijf of reizt:in 
in het buitenland ook kunnen worden afge
geven door de Burgemeesters, doch alleen voor 
zooveel betreft personen, die inwoner hunner 
gemeente zijn. Voor alle andere personen 
(bijv. zij, die reeds in het buitenland gevestigd 
zijn of aldaar verblijven zonder hier te lande 
woonplaats te hebben), blijft uitsluitend de 
betrokken Commissaris der Koningin tot 
afgifte bevoegd. In 't bijzonder blijft deze 
bevoegdheid bestaan voor bewijzen van Ne
derlanderschap, noodig ingevolge het met 
Duitschland gesloten Vestigingsverdrag. Ik 
merk hierbij intusschen op, da.t volgens mede
deeling van den Minister van Buitenlandsche 
Zaken de bewijzen of verklaringen van Neder
landerschap, afg{'geven door Burgemeesters, 
meermalen naast de verklaring, dat de houder 
(houdster) Nederlander is, het voorbehoud 

1 bevatten "voorzooveel mij (de Burgemeester) 
bekend". Het behoeft geen betoog, dat dit 
voorbehoud het stuk zijn bewijskracht grooten
deels doet verliezen en voor de buitenlandsche 
autoriteiten reden oplevert om niet op een 
zoodanige verklaring het Nederlanderschap 
van den houder van het stuk als vaststaand 
aan te nemen. In verband hiermede onder
vonden belanghebbenden reeds moeilijkheden. 
Een verklaring omtrent het bezit van het 

1 Nederlanderschap, gepaard met eene restrictie 
als bovenbedoeld, heeft geen zin. Bij onze
kerheid omtrent het bezit van het Nederlander
schap verdient het aanbeveling, dat de Burge
meesters terzake, alvorens te beslissen, overleg 
plegen met den Commissaris der Koningin in 
de provincie of met mijn departement. Indien 
echter de Burgemeester meent op redelijke 
gronden te kunnen aannemen, dat belang
hebbende het Nederlanderschap bezit, behoort 
het desbetreffend nationaliteitsbewiis, zoo 
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daartegen overigens geen bezwaar bestaat, 
te worden afgegeven zonder vermelding daarin 
van eenig voorbehoud. 

In aansluiting aan de tot U H.E.G. gerichte 
missive van den Minister van Buitenlandsche 
Zaken dd. 3 Maart 1925, afd. Juridische Zaken, 
n°. 5084, zullen in ' t algemeen bewijzen van 
Nederlanderschap, afgegeven voor vestiging, 
verblijf of reizen in het buitenland (in gevall en 
dat voor dit doel niet uitsluitend het bezit 
van een Nederlandsch buitenlandsch paspoort 
wordt vereischt), vijf achtereenvolgende jaren, 
te rekenen van den datum van afgifte, als 
nationaliteitsbewijs geldig zijn. Voorts be
hooren die stukken in 't vervolg te worden 
voorzien van het signalement, van de hand
teekening, alsmede van een goed gelijkend 
portret uit den laatsten tijd van de(n) houder 
(houdster), het laatste gewaarmerkt onder-
cheidenlijk door den betrokken Burgemeester, 

den Commissaris der Koningin of den Neder
Jandschen consulairen ambtenaar, al naar 
gelang bij wien de aanvrage om het bew~js 
van Nederlanderschap door (de)n) belangheb
bende in persoon plaats heeft. 

Tenslotte verdient het aanbeveling, met het 
oog op het vijfjarig gebruik, hetwelk v.an de 
voor vermeld doel afgegeven na.tionaliteits
bewijzen kan worden gemaakt, voor die stukken 
niet alleen deugdelijk papier te gebruiken, 
doch ze tevens te voorzien van een linnen 
of cartonnen omslag, waarin zij in zakformaat 
opgevouwen kunnen worden. (W. v. G.) 

23 Juli 1925. BESLUlT tot :rijziging van het 
Woningbesluit. S. 338. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie 
en van Financiën van 23 Mei 1925, n°. 3616 
M/PA., Afdeeling Volksgezondheid, van 26 Mei 
1925, 18 Afdeeling C., n°. 847, en van 5 Juni 
1925, n°. 154, Generale Thesaurie, betreffende 
wijziging van het Woningbesluit ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
30 Juni 1925, n°. 18 ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 11 Juli 1925, n°. 5540 M/P. W. W., 
Afdeeling Volksgezondheid, van 14 Juli . 1925, 
n°. 871, l • Afdeeling C., en van 20 Juli 1925, 
n°. 19, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. In het, Woningbesluit worden te 
rekenen van 1 Juli 1925 de volgende wijzigingen 
gebracht: 

1°. Aan artikel 6 wordt een nieuw lia toe
gevoegd, luidende als volgt : 

"Indien uit de statuten of de akte blijkt, dat 
de vereeniging, vennootschap of stichting uit
sluitend of in hoofdzaak met eigen dan wel van 
particulieren of particuliere instellingen geleend 
kapitaal haar doel zal nastreven en dat zij zich 
niet om geldelijken steun tot eene gemeente 
zal wenden, zullen de statuten of de akte, be
halve hetgeen daarin overigens ter voldoening 
aan wettelijke bepalingen moet worden opge
nomen, moeten bevatten : 

a. eene bepaling en voorschriften als be-

doeld in het eerste lid, onderscheidenlijk onder 
a en b; 

b. het voorschrift, dat vervreemding of 
bezwaring van de onroerende goederen der 
vereeruging, vennootschap of stichting met 
anders zal kunnen geschieden dan met goed
keuring van Gedeputeerde Staten of, bij weige
ring van deze, met goedkeuring van Onze 
Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en 
van Financiën en indien de vereeniging, ven
nootschap of stichting voorschot genoot van 
het Rijk, zoolang dat voorschot niet is afgelost, 
mede met goedkeuring van die Ministei·s ; 

c. het voorschrift, dat na intrekking der 
toelating en, zoolang deze niet is ingetrokken, 
na ontbinding of opheffing in acht zullen worden 
genomen de regelen, die Onze Mirusters van 
Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën 
alsdan zullen stellen met betrekking tot voor
schot, dat de vereeniging, vennootschap of 
stichting van het Rijk mocht hebben genoten 
en goederen, die zij daarmede mocht hebben 
verkregen; 

d. het voorschrift, bedoeld in het eerste lid 
onder g, met dien verstande. dat het bedoelde 
verslag mede zal moeten worden gezonden aan 
Gedeputeerde Staten en dat de toezending aan 
~urgemeester en Wethouders niet zal zfü.1. ver
e1sclit; 

e. het voorschrüt, dat wijziging of aan
vulling van de statuten of van de akte, daarin 
aangebracht nadat de toelating is verleend 
en voordat zij is ins.etrokken, telken male 
slechts van kracht zal zijn van den dag, volgende 
op dien, waarop de toelating door Ons is ge
handhaafd" ; 

2°. artikel 20 vervalt. 
2. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en 
Nijverheid, van Justitie en van Financiën zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

's-Gravenhage, den 23sten. Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
AfLBERSE. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Minister van li'inanciën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 11 Aug. 1925.) 

23 Juli 1925. KONINKLIJK BESLUI'l.'. 
Eene gemeentebegrooting, die een ont

vangpost inhoudt wegens verhaal van 
pensioensbijdragen, is niet voor goed
keuring vatbaar, wanneer aan de verhaals
regeling door Ged . Staten goedkeurin" 
onthouden is. 

0 

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

den Raad der gem. Har·dinxveld tegen het 
besluit van Ged. Staten van Zuidholland van 
24/31 Maart 1925, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan de begrooting dier gemeente 
voor het dienstjaar 1925 ; 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegende : dat het besluit van Ged. 

Staten steunt op de overweging, dat op deze 
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begrooting onder de inkom ten geraamd is 
een bedrag groot f 5877.14 wegens verhaal 
van bijdragen voor eigen- en weduwen - en 
weezen-pensioen ingevolge art. 36 dei: pensioen
wet 1922 (S. n°. 240), welke raming tot een 
bedrag van f 2449.30 berekend is naar het bij 
de wet toegestane maximum-verhaal van 
pensioensbijdragen van 8½ pCt. op de wedden 
Yan niet tot het onderwijzend personeel be
hoorende ambtenaren; dat Ged. Staten aan 
de door den Raad van Hardinxveld in zijne 
vergader ing Yan 27 Oct. 1924 vastaestelde 
verordening tot regeling van genoemd 

0

verhaal 
de goedkeuring hebben onthouden bij besluit 
van 5 Jan. 1925, G. S. n°. 94, naar aanleiding 
van de weigering van den Raad om te voldoen 
aan hun Yerzoek het raadsbesluit zoodanig 
te wijzigen, dat van het in functie zijnde perso
~ee] slechts eene bijdrage voor pensioen van 
IJ pct. zou worden gevorderd . welk verzoek ge
grond was op den gunstigen financieelen toe
stand der gemeente; dat als gevolg hiervan 
de bovengenoemde ontvangpost, yoor zooYer 
deze op de niet-goedkgekeurde verordening 
steunt, niet kan worden toegelaten; dat blij
kens schrijven van B. en W. van Hardinxveld 
vai:i 18 Febr. 1925, no. 32/3, de Raad eveneens 
weigert bedoelde raming van de begrooting 
af te voeren ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Hardinxveld bij Ons in beroep is gekomen, 
3:anvoerende, dat de toestand der gemeente
finanmën een Yerhaal wettigt en dat door Ged. 
Staten van' Zuidl101land verhaalsYerordenin
gen zijn goedgekeurd van gemeenten, wier 
financieele omstandigheden gelijk zijn aan 
die van Hardinxveld; 
_ 0. dat, nu Ged. Staten bij besluit van 
o Jan. 1925 hunne goedkeuring hebben ont
houden aan de door den Raad van Hardinxveld 
op 27 Oct. 1924 vastgestelde verordening tot 
regeling van het Yerhaal van pensioensbijdragen 
op de wedden van niet tot het onderwijzend 
personeel behoorende ambtenaren, Ged. Staten 
terecht tegen den op de begrooting dezer 
gemeente over het dienstjaar 1925 voorko
mende post wegens zoodanig verhaal bezwaar 
hebben gemaakt en op dien. grond aan de 
begrooting hun goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(Gem. Stem .) 

24 J11li 1925. ROXDSCHRIJVEX van den Mi
ni ter van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Gedep. Staten 
der onderscheidene Provinciën, betref
fende verrekening, vorderingen en schulden 
tusschen Rijk en Gemeenten. Vervolg 
op schrijven van 8 Juni 1925, n°. 4502 I, 
Aideeling B.B. 

Ik heb de eer Uw Collega hiernevens te doen 
toekomen exemplaren v.an mijn rondschrijven 
van heden, nummer en Afdeeling dezes 1 , be
treffende de in margine vermelde aangelegen
heid, met verzoek aan ieder der Gemeente
besturen in Uwe Provincie een exemplaa r 

1 Zie hierna. 

te willen toezenden. Een zeer spoedige toe
zending zou door mij op prijs worden gesteld. 

Overigens ware het mij aangenaam indien 
Uw College om de redenen in het rondschrijven 
genoemd, wilde overgaan tot vaststelling van 
de bepalingen, als hieronder is aangegeven 
en deze ter goedkeuring aan de Kroon zou 
willen aanbieden. Een spoedige totstand
koming Yan een en ander zou ik zeer gaarne 
zien. 

De redactie van de door mij gedachte bepa
lingen is als volgt : 

a. In de Boekhoudvoorschriften ware de 
volgende bcpaJing op te nemen: 

Artikel .... 
1. Indien de Gemeente met een door den 

Minister van Financiën, ten behoeve van de 
verrekening van vorderingen en schulden 
tusschen Rijk en Gemeenten, aangewezen 
instelling een rekening-courant-overeenkomst 
aangaat, worden de bij- en afschrijvingen op 
die rekening, behoudens het bepaalde in het 
tweede lid van dit artikel, onderscheidenlijk 
als inkomst en uitgaven beschouwd en in de 
kasboeken, de grootboeken en zoo noodig 
in het verzamelpostenboek opgenomen. 

2. Storting door den Ontvanger ten behove 
van de in het eerste lid bedoelde rekening en 
afschrijving van deze rekening, ten behoeve 
Yan de kas der Ontvangers, worden niet in 
de kasboeken en in de grootboeken geboekt. 

3. De Ontvanger zal van de voormelde 
bij- en afschrijvingen alsmede va.n de voor
melde stortingen en opnemingen geregeld 
aanteekening houden in een boek, waaruit 
ten alle tijde blijkt, hoeveel de Gemeente te 
vorderen heeft of nog verschuldigd is. 

4. De Ontvanger mag bij de vorenbedoelde 
instelling alleen gelden opnemen tegen afgifte 
van een door den Burgemeester of een der 
Wethouders afgegeven Yerklaring, inhoudende, 
dat deze de opneming tot het daarin opgeno-
men bedrag, goedkeurt. -

b. In artikel 26, eerste lid, der Rekenings
voorschriften ware na de woorden "Postchèque 
en Girodienst" op te nemen de woorden : 

Uit een daaraan gehecht bewijs van debiteering 
der rekening, afgegeven door de instelling, bedoeld 
in artikel 1 van het Koninklijk besluit d.d. 
28 llfaart 1925 (S. n°. 123), indien de Gerneente 
terzake van de verrekening van vorderingen en 
schulden tusschen Rijk en Gerneenten daarrnede 
in rekening-courant staat, waarna het eerste 
lid van dit artikel verder in zijn tegenwoor-
digen vorm kan volgen. (B. S.) 

24 Juli 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnen!andsche · Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, 
betreffende Verrekening vorderingen en 
schulden tusschen Rijk en Gemeenten. 
Vervolg op schrijven van 8 Juni 1925 
no. 4502r afd. B. B. 

Met betrekking tot nevensvermelde regeling 
zijn van de zijde der gemeenten verschillende 
vragen gedaan. 

Voor een doeltreffende uitvoering der rege
ling komt het mij gewenscht voor, de gegeven 
oplossingen voor de gerezen moeilijklieden 
aan alle gemeentebesturen bekend te maken . 
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De bovenbedoelde vragen hebben o.m. 
betrekking op : 

1°. De tenaamsteliing en kwijting van 
bevelschriften tot betaling aan de Bank voor 
Nededandsche Gemeenten. 

2°. De rechtsgeldigheid van de gedane 
betalingen (door debiteering op een rekening) 
aan de Bank voor Nederlandsche Gemeenten 
en het risico der gemeente wegens (door credi
teering op een rekening) bij de Bank voor 
Nederlandsche Gemeenten belegde gelden. 

30_ De boekingen in de administratie van 
den Ontvanger, naar aanleiding van de debi
teeringen en crediteeringen opdeBankrekening. 

Onderscheiden dienen te worden : 
A. het geval, dat de gemeente elke op hare 

rekening bij de Bank geboekte debiteering 
of crediteering onmiddellijk likwideert; 

B. het geval, dat de gemeente deze posten 
laat opnemen in haar rekening-courant bij de 
Bank 

Geval A . (AJ lc debiteeringen en creditee
ringen worden onmiddellijk gelikwideerd). 

J. Indien de gemeente bericht krijgt, 
dat hare rekening per een bepaalden datum 
is goedgeschreven voor een zekere som, kan 
zij over het bedrag beschikken door de Bank 
te verzoeken deze som aan haar over te maken, 
hetzij in contanten, per postgiro, enz. 

In deze gevallen zal de ontvanger bij ont
vangst de betrokken som in zijn kasboek van 
inkomsten kunnen boeken. 

IJ. Indien de gemeente bericht krijgt, 
dat .hare rekening per een bepaalde datum is 
be,last voor een zekere som, kan zij het ver
schuldigde bedrag op den vervaldag voldoen 
en zal zij daarvoor kunnen opmaken een bevel
schrift als bedoeld in artikel 224 der gemeen
tewet, dat dan de volgend e tenaamstelling 
zou kunnen dragen : 

De ontvanger der gemeente zal betalen 
aan den Staat der Nederlanden bij de Bank 
t ·<XYT Nederlandsche Gemeenten wegens, enz. 
De wijze van kwijting van het bevelschrift 
hangt nu af van de manier waarop betaald 
wordt. 

Bij betaling in contanten bij de Bank zelf 
(wat weinig zal voorkome1;1) zou de o_nder
teekening van het bevelschnft kunnen lwden : 

Voldaan: 
Voor den Staat der Nederlanden. 
De Bank voor N ederlandsche gemeenten. 
Bij betaling per postwissel of per postgiro 

dient overeenkomstig art. 26 der Rekenings
voorschriften 1924 de postwisselstrook of het 
bewijs van afschrijving __ van of storting op de 
postrekening als bew1JS van kw]Jtmg.__ _De 
postwisselstrook en het bew1JS van afschnJV1_ng 
of storting zouden de volgende tenaamstelling 
kunnen drngen : 

Bank voor Nederlandsche Gemeenten, ten 
behoeve van den Staat der Nederlanden. 

JIJ. Indien de gemeenten door het samen
vallen van een debiteering en een crediteering 
een saldo verschuldigd is, of te vorderen 
heeft zal het verschil door haar zijn over te 
mak; n aan of op te vragen bij de Bank. 

Bij een saldo-schuld zou zij ten laste van 
den post, waarop de debiteering der rekening 
betrekking beeft, twee bevelschriften kunnen 
afgeven . 

1°. een bevelschrüt ten name van de Bank 
voor Jederlandsche gemeenten tot het bedrag 
van het saldo-schuld ; 

2°. een bevelschrift ten name van den 
ontvanger met opdracht om te boeken ten 
laste van den betrokken post der uitgaven 
en ten bate van volgnummer .... . der In
komsten een bedrag gdijk aan de som waarmede 
hare rekening is gecrediteerd, welk bedrag in 
mindering van de debiteering was gebracht. 

Dit bedrag ware dan in ontvangst te boeken 
op het volgnummer der inkomsten, waarop de 
crediteering betrekking heeft. 

Bij een saldo-vordering zal de gemeente 
zulks kunnen verantwoorden op het volgnum
mer der Inkomsten, waarop de crediteering 
betrekking heeft en zou zjj voorts ten laste 
van den post, waarmede de debiteering verband 
houdt een bevelschrift ten name van den 
ontvanger kunnen afgeven inhoudende de 
opdracht om te boeken ten laste van den 
betrokken post der uitgaven en ten bate van 
het vorenbedoeld volgnummer der Inkomsten 
een bedrag gdijk aan de som, waarmede hare 
rekening is gedebiteerd, welk bedrag in minde
ring van de crediteering was gebracht. 

De bevelschrüten en boekingen ten laste 
van uitgaafposten en ten gunste van inkomst
posten werden, naar ik meen, ook reeds V1·oeger 
toegepast voor de inhouding van de annuï
teiten van woningbouwvoorschotten op de 
uitkeeringen van het Rijk, ingevolge art. 1 der 
wet van 24 Mei 1897 (Sb. n°. 156) (zie K. B. 
van 20 April 1921, S. n°. 679, zooals dat is 
gewijzigd bij K. B. van 7 October 1922, S. 551), 
zoodat ik vertrouw, dat deze handelwijze in 
de practijk geen bezwaren ontmoet. 

De rechtsgeldigheid van de hiervorenbedoelde 
betalingen aan de Bank voor Jederlandsche 
Gemeenten in dier voege, dat de Bank bevoegd 
is te achten voor het Rijk te ontvangen, behoeft 
niet te worden betwijfeld. 

Evenzoo is het Rijk garant t e achten voor 
de gelden, die de Bank in opdracht van het 
Rijk in het credit der gemeente boekt en door 
de gemeente nog niet zijn opgevraagd. 

Geval B. (de gemeente laat de posten ujt de 
verrekening voortspruitende opnemen in haar 
rekening-courant bij de Bank). Voor dit geval 
zal, naar het mij wil voorkomen een bevredi
gende regeling alleen kunnen worden verkregen, 
indien de Boekhoud- en Rekeningsvoorschriften 
1924 worden aangevuld. 

Met het oog op de uniformiteit, welke op 
dit stuk in 1923 is bereikt, wordt door mij aan 
Gedep. Staten der onderscheidene provinciën 
verzocht, twee door mij aangegeven bepalingen 
alsnog te willen vaststellen o.a. ter aanvulling 
van artikel 26, eerste lid der Rekerungsvoor
schriften en ter goedkeuring aan de Kroon 
aan te bieden. 

U gelieve met het bovenstaande rekening 
te houden (B. S.) 

25 Juli 1925. BESLUIT, houdende: 1°. in• 
stelling van een Staatspractijkdiploma 
voor Hande! en Administratie; 2°. vast
stelling van een Reglement en een 
Programma van het examen voor dat 
diploma. S. 339. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van ~.Juli 1925, 
no. 1224, afdeeling HandelsonderwiJs, en van 
22 Juli 1925, no. 8168, afdeeling Handel en 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en v~_rs~an: 
10. in te stellen een Staatspract1Jkd1ploma 

voor Handel en Administratie ; 
20. vast te stellen een Reglement en een 

Programma, volgens welke het examen voor 
dat diploma zal worden gehouden ; 

30. te bepalen, dat dit examen voor het eerst 
zal worden afgenomen in 1926. 

REGLEMENT. 
I. Het Staatspractijkdiploma voor Han?el en 

Administratie wordt uitgereikt aan hen, die aan 
de eischen van het daartoe te houden examen 
hebben voldaan. 

II. Voor het afleggen van het examen wordt 
minstens éénmaal per jaar gelegenheid gegeven, 
op tijd en plaats door Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen daar
voor aan te wijzen. 

III. Aan het examen kunnen deelnemen 
allen, die zich daarvoor• aanmelden en het 
examengeld hebben voldaan. 

IV. Het examengeld wordt telkenjare vast
o-esteld zoodanig dat de geraamde kosten van 
het ex;men door de te ontvangen gelden geheel 
worden gedekt. . . .. 

V. Het examen wordt uitslwtend schrifteliJk 
afgenomen, volgens het bij dit besbrit behoo-
rende progra=a. . . 

VI. Jaarlijks wordt door Onzen Mimster 
van Onderwijs, Kunsten _e~ WetenschapP<:n, 
in overleg met Onzen Minister van Ar~e1<;1, 
Handel en Nijverheid, een examen-comlillssie 
benoemd. 

Een der leden wordt daarbij tot Voorzitter 
aangewezen. 

De Commissie benoemt uit ha.ar midden een 
secretaris. Benoembaar tot het lidma-a.tschap 
zijn alleen zij, die niet opleiden tot het examen. 

VII. De Commissie regelt het examen en 
stelt regels vast voor het verleenen van het 
diploma. 

VIII. De Commissie brengt aan Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen een Verslag uit omtrent hare werk
zaamheden. 

IX. De examen-commissie wordt bijgestaan 
door een door Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid te benoemen Commissie 
van Advies uit drie leden bestaande, van welke 
ieder jaar één aftreedt. Een aftredend lid is 
slechts éénmaal herbenoembaar. 

De Co=issie van Advies is _be_voe~d alle ver
o-aderingen der Examen-comnnssie b1J te wonen. 
Hare leden hebben in deze vergaderingen 
een adviseerende stem. 

De Co=issie van Advies is bevoegd van 
hare bevindingen afzonderlijk verslag uit te 
brengen aan Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid. ' 

X. De Leden der Examen-Commissie en die 
van de Commissie van Advies genieten vacatie
geld en vergoeding van reis- en verblijfkosten, 
volgens regels door Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen vast te stellen. 

PROGRAMMA. 
Het examen omvat : 
a. Boekhouden en administratieve statistiek. 
Kennis van de voornaamste stelsels en vor-

men van boekhouden, in Nederland voor
komende ; vaardigheid in de toepassing daarvan. 
De statistische verwerking der aan de boek
houding en de administratie te ontleenen ge
gevens, voor zoover daarvoo_r geen speciale 
wiskundige kennis wordt vere1scht. 

b. Bedrijfsleer. . . . 
1. Kennis van de orgarusat1e en techniek 

van den handel in het algemeen en van de 
daarmede samenhangende berekeningen. 

2. Kennis van de organisatie en van het 
financiewezen van de onderneming. 

3. Vaardigheid in h_et oplossen van .vr~g
stukken, die de streklcing hebben het 1nz10ht 
van den candidaat in de bedrijfsleer te onder
zoeken. 

c. Recht en Wetgeving. . 
Bekendheid met de voornaamste privaat

rechtelijke verhoudingen, met de belangrijkste 
bepalingen uit de belasting-wetgeving en de 
sociale en handelswetten, voor zoover een en 
ander voor het bedrijfsleven van bijzondere 
beteekenis is. 

d. Handelsaardrijkskunde. 
Eenige bekendheid met de navolgende onder

werpen, hoofdzakelijk in verband met de 
bedrijfsleer. 

De voornaamste landbouw-, mijnbouw- en 
industriecentra der wereld, de hoofdlijnen der 
internationale warendistributie, de plaats van 
Nederland en zijn overzeesche gewesten in het 
wereldverkeer, de bestaansmiddelen en het 
goederenvervoer in Nederland. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Arbeid! Ha1;1del en 
Nijverheid zijn belast met de wtvoerrng van 
dit besluit, hetwelk in het Staatablad zal worden 
geplaatst. 

Soestdijk, den 25sten Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. van Onderw., K u'll8ten en W ete'll8chappen, 
J. TB:. DE VISSER . 

.De .Mini ter van Arbeid, Handel, en Nijverheid, 
A.Ar.BERSE. 

( Uitge,g. 6 Aug. 1925.) 

29 J uli 1925. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
5 Au~ustus 1888 (Staatsblad n°. 114) tot 
bepaling van het maximum der verpl~eg
den en het minimum der geneeskundigen 
in het Krankzinnigengesticht "Voorburg" 
te Vught. S. 340. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
23 Juli 1925, n°. 985, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 27 November 1919 (Staatsblad n°. 784); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In het 2de lid van art. I van het Koninklijk 

besluit van 5 Augustus 1888 (Staatsblad n°. 114) 
tot bepaling van het maximum der verpleegden 
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en het minimum der geneeskundigen in het 
Krankzinnigengesticht "Voorburg" te Vught, 
zooals dat laatstelijk wordt gelezen ingevolge 
Ons besluit van 12 September 1924 (Staatsblad 
n°. 444), wordt in de plaats van " 1 Januari 
1926" geleien: ,,1 Januari 1927", en in de plaats 
van: ,,20 vrouwen" gelezen: ,,55 vrouwen". 

Onze l\finister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit . 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Soestdijk, den 29sten Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister Vltn Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

OH. Ruys DE BEERENBROUCK. 
(Uitgeg. 11 Aug. 1925.) 

29 J1tli 1925. KONINKLIJK BESLUU. 
Vestiging van ho0fdverblij1 in een ge

meente door iemand, die aldaar belasting
plichtig is als forens, heft die belastin1r 
plichtigheid niet op, wanneer hij in die 
gemeente krachtens art. 244c der Gemeen
tewet niet wegens hoofdverblijf kan worden 
aangeslagen. 

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

Mr. F. J. G. van Tricht te Enschede, tegen de 
uitspraak van Ged. Staten van Overijssel, in 
zake den aanslag in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Ensche~e als forens ; 

Den Raad van State, Afdeehng voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
20 Augustus 1924, n°. 809 en van 24 Juni 1925, 
n°. 809/73; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 23 Juli 1925, n°. 74, afd. Dir. 
Bel.; 

0., dat Mr. F. J. G. van Tricht, kantonrechter 
te Enschede, over het belastingjaar 1922/23 
als werkforens in de plaatselijke inkomstenbe
lasting der gemeente Enschede is aangeslagen ; 

dat hij daartegen de navclgende bezwaren 
bij Ged. Staten van Overijssel heeft ingebracht : 
1°. dat hij tijdens het belastingjaar, nl. van 
1 November 1922- 1 Mei 1923, hoofdverblijf 
heeft gehad in de gemeente Enschede, zoodat, 
naar zijne meerring, te zijnen aanzien niet vol
daan is aan den voor het opleggen van een 
aanslag als forens wettelijk gestelden eisch 
van in de forensaalgemeente geen hoofdverblijf 
te hebben gehad; 2°. dat een kantongerechtszaal 
niet beschouwd kan worden als eene "vaste 
inrichting", zooals een kantoor, winkel of 
werkplaats; 3°. dat hij als kantonrechter niet 
persoonlijk eene betrekking uitoefent, aange
zien de uitoefening van het ambt van kan
tonrechter beschouwd moet worden als het func
tionneeren van een der staatsorganen; 4°. dat, 
al mocht worden aangenomen dat hij als kan
tonrechter ·persoonlijk wèl eene betrekking 
uitoefent, hij niet op meer dan 90 dagen van 
het tijdvak 1 Mei 1922- 1 November 1922 
over de kantongerechtszaal te Enschede de 
beschikking heeft gehad tot uitoefening van 
die betrekking in verband met de waarneming 
van zijne functie door plaatsvervangers ; 

dat Ged. Staten bij besluit van 12 Februari 
1924, 2° a,fd. , n°. 10336/929, des adressa.nts 

bezwa.ren ongegrond hebben verkla.a.rd uit over
weging dat, gelet op de geschiedenis van het 
voorschrift sub 3°. van het eerste lid van 
art. 244a der Gemeentewet en dat wetsvoor
schrift beschouwende in zijn verba.ud met de 
overige bepalingen in zake de heffing van plaat
selijke inkomstenbelasting, naar het oordeel 
va,n Ged. Staten, aan de daarin voorkomende 
uitdrukking "zon\ier in die gemeente tjjdens 
het belastingjaar hoofdverblijf te hebben" , 
de beteekenis moet worden gehecht van "zonder 
in die gemeente over dat belastingjaar wegens 
hoofdverblijf te zijn aangeslagen en zonder 
tegelijkertijd in die gemeente hoofdverblijf te 
hebben" ; dat het kantongerechtsgebouw te 
Enschede moet wot'den beschouwd als eene 
vaste inrichting in den zin van art. 244a der Ge
meentewet, tot persoonlijke uitoefening van de 
betrekking van kantonrechter ; dat daaraan 
niet afdoet de omstandigheid, dat de adressant 
slechts in zijn ambtelijke hoedanigheid over 
dat gebouw de beschikking heeft ; dat, aangezien 
de adressant ge.durende het tijdvak 1 Mei 1922-
1 November 1922 de betrekking van kanton
rechter te Enschede heeft bekleed, hij geacht 
moet worden op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1922/23 alda.a.r de beschikking t e 
hebben gehad over eene vaste inrichting tot 
persoonlijke uitoefening van eene betrekking 
en dat daaraan niet te kort doet de omstandig
heid, dat hii zich in die functie door een plaats
vervanger kan of he ft doen vervangen ; dat 
de adressant gedut'ende het voormelde tijdvak 
hoofdverblijf had in de gemeente Lonneker en 
in de plaatselijke inkomstenbelasting van die 
gemeente wegens hoofdverblijf is aangeslagen ; 

dat van het besluit van Geel. Staten Mr. 
F . J. G. van Tricht bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij de drie eerste argumenten 
in zijn bezwaarschrift aan Ged. Staten kenbaa.r 
gemaa.kt, door de gevallen beslissing niet ont
zenuwd acht en zich daaraan dan ook opnieuw 
refereert ; dat, wat het vierde argument be
treft, uit den aard der zaak het begrip "be
schikking hebben over eene vaste innchting 
tot persoonlijke uitoefening eener betrekking" 
eene feitelijke beschikking veronderstelt, diutr 
de kantonrechter niet een recht van bi,schikking 
op het rechtsgebouw heeft, dat hi,i door een 
ander kan laten uitoefenen ; dat hij in het 
tijdvak van 1 Mei 1922- 1 November 1922 èn 

• doo.r ziekte èn door verlof geen 90 dagen in zijn 
kanton hePft vertoefd, doch met inachtneming 
der wettelijke voorschriften dienaanga-ande in dat 
tijdvak zoovele dagen buiten zijn kanton in het 
buitenland is geweest en aldaar heeft mo"ten 
vertoeven, dat er geen sprake van is, dat hij 
toen meer dan 90 dagen de feitelijke beschik
king over het rechtsgebouw heeft gehad ; dat 
Ged. Staten overwegen "dat de omst:i.ndigheid. 
dat hij zich in die functie door een plaatsver
vanger kon of heeft doen vervangen" niet ter 
zake dienende is ; dat deze overweging echter 
slechts is een gevoelen van Geel . Staten, van 
alle argumenten ontbloot en zijn bezwaa.r daa.r
door niet is weerlegd ; 

0 ., dat blijkens de ambtsberichten Mr. F . J . 
G. van Tricht uitoefent het ambt van Kanton
rechter te Enschede ; 

dat hij als zoodanig geacht moet worden op 
meer dan 90 dagen van het belast,ingjaar 
1922/?3 de beschikking te hebben gehad over 
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het in die gemeente gelegen kantongerechts
gebouw ; 

dat Ged. Sta ten t erecht van oordeel zijn, 
dat dit gebouw moet worden aangemerkt als 
eene vate inrichting in den zin van art. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet, tot per
soonlijke uitoefening van de betrekking van 
kantonrechter; 

da t niet ter zake dienende is, dat de aange
sla~ene slechts in zijne ambtel\ike hoeda nig
heid over het bedoelde gebouw de beschikking 
heeft ; 

dat evenmin af-loet de omstandigheid, dat 
het ambt van kantonrechter te Enschede ge
durende een deel van het belastingjaar door 
plaat sverva ngers i waargenomen, aangezien 
de appella nt te allen tijde de bevoegdheid had 
de functie va n kanton.rechter zelf te vervullen 
en zijne werkzaamheden als zoodanig persoon-
lijk te verrichten ; , 

da t de bestreden aanslag mitsdien terecht 
is opgekegd : 

dat de appellant zich er nu wel op beroept, 
dat hij in den loop van het belastingjaar immers 
op l November 1922 te Enschede hoofd ver blijf 
heeft verkregen, doch dat zijne belastingplich
t i~hPid als forens in deze gemeen te op dat tjjd
st,p reeds vas tstond en zij doo r de bovcube
do0lde cmstandigbeid niet wordt te niet gedaan, 
aangezien de appellant krachtens ar t. 244c der 
wet t e Enschede wegens hoofdverblijf niet 
k a n worden aan~eslagen ; 

Gezien de gewtizigde Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van F inanciën is belast enz. 

(W. v. G.) 

30 J uli 1925. BESLUIT tot bekendmaking van 
den t ekst van het K oninklijk besluit van 
den 3den Augustus 1922 (S taatsblad n°. 479) 
houdende regeling van de toekenning van 
wachtgeld aan burgerlijke Rijksambte
naren , zooals die is gewijzigd bij de K onink
lijke besluiten van den 28sten December 
1923 (Staatsblad n°. 560) ; den 9den F e
bruari 1924 (Staatsblad n°. 36) en den 14den 
Juli 1925 (Staatsblad n°. 330). Fl. 341. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën d.d. 25 Juli 1925, n°. 54, Afdceling 
P ensioenen en E erediensteu ; 

Gelet op de Koninklijke besluiten van den 
3den Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479); den 
28sten December 1923 (Staatsblad n°. 560) ; 
den 9den Februari 1924 (Staatsblad n°. 36) en 
den 14den Juli 1925 (Staatsblad n°. 330); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Den tekst va n het Koninklijk besluit van 

den 3den Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479), 
houdende regeling van èle t oekenning van 
wachtgeld aan burgerlijke Rijksambtenarnn, 
zooa ls die bij de hlervoren vermelde Koninklijke 
besluiten van den 28sten December 1923 
(Staatsblad n°. 560); den 9den Februari 1924 
(Staatsblad n°. 36) en den 14den Juli 1925 
(Staatsblad n°. 330) is gewijzigd, algemeen be
kend te maken door bijvoeging va n dien gewij
zigden tekst in zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 

uitvoerin~ van dit besluit, hetwelk in h et 
Staalsblaa zal worden geplaat st. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1925. 
WILRELM:Il A. 

De JJ1inister van .Financiën , H. COLIJN. 
( U·itgeg. 7 Aug. 1925.) 

TEKST VAN HET KONINKLIJK BE LUIT 

.van den 3den Augustus 1922 (Staatsblad n°. 479). 
houdende regeling van de toekenning van wacht 
geld aan burgerl~j ke Rij lcsambtenaren , zooals die 
is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten van den 
28sten December 1923 (Staatsblad n°. 560), den 
9den .Februari 1924 ( taatsblad n°. 36) en den 

l4den J uli 1925 (Staatsblad n°. 330). 
Art. 1. Aa n een burgerlijk Rijksambtenaar 

in vasten dienst , wien eervol ontslag word t 
verleend wegens opheffing zijner bet rekking of 
wegens veranderino in de inricht ing van het 
dienstvak, waarbij hij werkzaam i en waardoor 
zijn werkzaamheden overbodig zijn geworden, 
wordt met in$ang van den da" van ontslag, 
voor zoover hij alsdan niet in de ter men valt 
om pensioen - uitgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, bedoeld in artikel 48, eerst-, lid 
onder b, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
n°. 240) - te genieten, ten last e van het 
lichaam, voor welks rnkening zijn bezoldiging 
laatstelijk kwa m, een wachtgeld toegekend op 
den voet der bepalingen van dit besluit. 

Een zoodanig wachtgeld kan ook worden 
toegekend aan den burgerlijken Rijksambte
naar, die ontslag vraagt, nadat het voornemen 
hem is medegedeeld om zijn betrekking op te 
heffen of de inricht ing van zij n dienst vak zoo
danig t e veranderen, dat zijn werkzaamheden 
overbodig zullen worden. 

Onder burgerlijke R,jksambtenaren verstaat 
dit besluit hen, die vallen onder het Bezoldi
gingsbeslui t Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, 
alsmede de ambtenaren bij de Landbouw
H oogeschool en de Veear tsenijkundige-Hooge
school, voor zoover ten aanzien van do in dit 
lid bedoelde personen de toekenning van 
wa ~htgeld niet bij de wet is of wordt ge
regeld. 

In vasten dienst worden mede geacht te zijn 
de ambtenaren, die krach tens wet of algemeenen 
maatregel va n bestuur voor een bepaalden tijd 
zijn aangesteld, doch als regel zullen worden 
herbenoemd, zoomede de a mbtenaren in tijde
lijken dienst, die een niet wezenlijk onderbroken 
dienst t ijd als zoodanig van tenminste tien jaren 
hebben vervuld, tenzij zij belast zijn met werk
zaamheden, die een tijdelijk karakter dragen. 

2. Behoudens het bepaalde in artikel 3, 
vij fde lid, van dit besluit worden met betrekking 
tot den duur en het bedrag van het wachtgeld 
de burgerlijke Rijksambtenaren onderscheiden in: 

a. ben, die een ambt bekleeden, hetwelk 
een hoofdbetrekking vormt, en uit hoofde van 
den aard hunner bekwaamheden redelijker
wijze geacht moeten worden een gelijkwaardige 
positi" a nders dan in openba ren dienst niet 
binnen een redelijken termijn te kunnen ver
krijgen ; 

b. de overigen. 
3. Behoudens het bepaalde in het verdere 

van dit besluit wordt aan een burgerlijk R~ks
ambtenaar, als bedoeld in a rtikel 2, onder a. 
het genot van wachtgeld toegekend gedurende 
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een tijdvak, gelijk aan zijn diensttijd, ten be
drage van: 

a. indien hij ten tijde van het ontslag kost
winner is van een gezin, gedurende de eerste 
drie maanden de laatstelijk door hem genoten 
wedde, gedurende de volgende drie maanrlen 
85, gedurende de daaraan volgende vijf jaren 
70, gedurende de daaraan volgende vijf jaren 
60, en vervolgens 50 ten honderd van rle laat
stelijk genoten wedde ; 

b. in de overige gevallen gedurende de 
onder a bedoelde termijnen ondersch«'idenlijk 
de laatstelijk genoten wedde en 75, 6C, 50 en 40 
ten honderd daarvan ; 

een en ander met dien verstande, dat het 
wachtgeld niet daalt beneden het bedrag van 
het uitgesteld pensioen, waarop de betrokkene 
terzake van het hem verleende ontslag ,uitzicht 
heeft of, indien uit hoofde van eenigf'rlei om
standigheid zoodanig uitzicht niet of niet meer 
bestaat, anders zou hebben gehad. 

Behoudens het bepaalde in hot verdere van 
dit besluit wordt aan een burgerlijk Rijks
ambtenaar, als bedoeld in artikel 2 onder b, 
het genot van wachtgeld toegekend gedurende 
drie maanden, vermeerderd indien hij ten tijde 
van het ontslag kostwinner is van een gezin, 
met twee maanden en anders met één maand 
voor elk jaar door hem volbrachten diensttijd, 
ten bedrage van gedurende de eerste drie maan
den de laatstelijk genoten wedde en vervolgens 
70 ten honderd daarvan. 

Voor zooveel een burgerlijk Rijksambtenaar 
ten tijde van het ontslag een diensttijd van 
ten minste tien jaren heeft volbracht en het 
aantal jaren van dien diensttijd tezamen met 
het aantal jaren van den leeftijd, dien h\j ten 
tijde van het ontslag heeft bereikt. 60 of meer 
bedraagt, wordt hem na afloop van rle in het 
eerste en tweede lid bedoelde termijnen een 
verder genot van wachtgeld toegekend ten be
drage van het uitgesteld pensioen, waarop hij 
terzake van het hem verleende ontslag uitzicht 
heeft of, indien uit hoofde van eenigerlei om
standigheid zoodanig uitzicht niet of niet meer 
bestaat, anders zou hebben gehad, met dien 
verstande dat gedurende het eerste jaar na 
afloop van de bedoelde termijnen, het wachtgeld 
niet minder bedraagt dan 40 ten honderd van 
de laatstelijk genoten wedde. 

Wanneer het vorige lid niet van toepassing 
is kan, in buitengewone gevallen, het wachtgeld 
na afloop van de in het eerste en tweede lid 
bedoelde termijnen voor een bepaalden tijd 
worden voortgezet ; het bedraagt alsdan, 
indien de betrokkene ten tijde van het on tslag 
kostwinner was van een gezin, ten hoogste 50 
en anders ten hoogste 40 ten honderd van de 
laatstelijk genoten wedde. 

Aan een ambtenares, die ten tijde van het 
ontslag gehuwd en niet de kostwinster van 
een gezin is. wordt het genot van het wachtgeld 
steeds toegekend op den voet a ls in de vooraf
gaande leden van de burgerli_ike Rijksam hte
naren, bedoeld in artikel 2 onder b, is bepaald, 
met dien verstande echter, dat het derde lid 
van dit artikel buiten toepassing bljjft. 

Een ambtenaar, die ten tijde van het ontslag 
kostwinner was van een gezin, doch die hoe
danigheid verliest, wordt nadien behandeld op 
den voet als in de voorafgaande leden is bepaald 
voor ambtenaren die ten tijde van het ontslag 
niet kostwinner zijn van een gezin. 

4. Onder diensttijd wordt voor de toepassing 
van dit besluit verstaan de aan het ontslag 
voorafgaande tijd, die in aanmerking komt 
voor pensioen, met dien verstande echter, dat: 

a. diensttijd, voor het bereiken van den 
vollen leeftijd van 18 jaren vervuld, buiten 
aanmerking blijft ; 

b. diensttijd in een nevenbetrekking slechts 
in aanmerking komt, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ontslag uit die betrekking wordt 
toegekend; 

c. indien de diensttijd wegens verleend 
ontslag onderbroken is geweest, de tijd vóór de 
onderbreking, behalve voor de toepas ing van 
het derde lid van artikel 3, slechts medetelt, 
indien de onderbreking minder dan een jaar 
heeft geduurd ; 

d. alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld. 

5. Onder laa.tstelijk genoten wedde wordt 
voor de toepassing van dit besluit, behoudens 
het bepaalde in de volgende leden, verstaan de 
bezoldiging, die in de verlaten betrekking op 
den dag vóór het ontslag werd genoten, met 
inbegrip eventueel van zoodanige toelagen, als 
bij de berekening van den pensioensgrondslag 
in aanmerking komen, vermeerderd voorts 
eventueel met de tijdelijke toelage. bedoeld in 
de artikelen 24 en 27 van het Be~oldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, en 
verder eventueel met de t ijdelijke kindertoelage, 
bedoeld in artikel 21 van dat, besluit, die door 
den betrokkene zou zijn genoten, indien hij op 
de evenbedoelde bezoldiging in dienst ware 
gebleven. 

Indien in de regeling van de bezoldigingen 
der ambtenaren eene wijziging komt, welke, 
indien de betrokkene op de in het eerste lid 
bedoelde bezoldiging in dienst ware ge l-lieven, 
in die bezoldiging of (en) in de kindertoelage 
wijziging zou hebben gebracht, geldt vanaf de 
inwerkingtreding dier wijzi~ing, het aldus ge
wijzigde bedrag als laatstelijk genoten wedde. 

Voor betrekkingen, die geleidelijk worden 
opgeheven, kan ten aanzien van het voor de 
toepassing van dit besluit als laatstelijk genoten 
wedde aan te nemen bedrag van het bepaalde 
in het eerste lid worden afgeweken. 

6. Wanneer de op wachtgeld-gestelde in 
komsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met a1 beid of bedrijf, ter hand genomen 
met ingang van of na den dag. waarop het 
ontslag, terzake waarvan het wachtgeld hem 
is verleend, hem is aangezegd of door hem is 
aangevraagd, wordt : 

a. indien die inkomsten genoten worden in 
dienst van een openbaar lichaam, zoodra en 
zoolang het wachtgeld, vermeerderd daarmede, 
de laatstelijk genoten wedde zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier overschrij
ding verminderd ; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld voor 
den duur van die inkomsten met een bedrag 
gelijk aan do helft daarvan verminderd, met 
dien verstande echter dat van die inkomsten 
buiten aanmerking blijft een bedrag gelijk aan 
het verschil tnsschen het wachtgeld en de laat
stelijk genoten wedde of, bedraagt dit verschil 
meer dan 30 ten honderd van de laatstelijk 
genoten wedde, gelijk aan 30 ten honderd van 
de laatstelijk genoten wedde. 

Van het ter hand nemen van eenigen arbeid 
of bedrijf doet de op wachtgeld-gestelde onver-



1925 30 JUL T. 732 

wijld mededeeling aan den betrokken Minister. 
Daarbij doet hij voor zoover mogelijk opgave 
van de inkomsten, die hii uit de ter hand 
genomen werkzaamheden zal trekken, terwijl 
ruj voorts verplicht is om, indien die inkomsten 
tiJdelijk of blijvend wijziging ondergaan, daar
van tijdig voor het verscrujnen van den eerst
volgenden wachtgeld-termijn nadere opgave te 
doen. Zijn cle inkomsten niet vooraf op te 
geven, dan doet ruj tijdig vóór het verschijnen 
van eiken wacht~eld-termijn opgave van de 
inkomsten, die hiJ sinds het ter hand nemen 
der werkzaamheden of sinds de vorige opgave 
heeft genoten. Brengt echter de aard der 
werkzaamheden ter beoordeeling van den be
trokken Minister mede, dat cle inkomsten over 
een langeren termijn moeten worden berekend, 
dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig 
en wordt op het wacntgeld een vermindering 
toegepast van een voorloopig vastgesteld bedrag 
onder voorbehoud van verrekening aan het 
einde van den evenbedoelden termijn. 

Bij de vaststelling van het bedrag der ver
mindering kan van de opgave van den betrok
kene worden afgeweken. Indien de inkomsten 
vrijwillig zonder voldoende reden worden prij 
ge~even of door eigen schuld verloren gaan, 
bliJft niettemin de vermindering tot het laatste
lijk bepaalde bedrag toegepast. 

Indien een op wachtgeld-gestelde de in dit 
artikel bedoelde opgave nalaat of ook onjuist 
of onvolledig doet kan het wachtgeld geheel of 
ten deele worden vervallen verklaard. 

De op wachtgeld-gestelde wordt geacht door 
het aanvaarden van het wachtgeld te bewilligen, 
dat allen, die daarvoor naar het oordeel der 
betrokken autoriteit in aanmerking komen, 
omtrent zijne omstandigheden alle inlichtingën 
geven, die de betrokken autoriteit zal dienstig 
oordeelen. 

Wanneer de op wachtgeld-gestelde inkomsten 
genoot uit of in verband met arbeid of bedrijf, 
ter hand genomen vóór den dag, waarop het 
ontslag, terzake waarvan het wachtgeld hem is 
verleend, hem is aangezegd of door hem is 
aangevraagd, en deze inkomsten zijn vermeer
derd, zijn ten aanzien van die vermeerdering 
de bepalingen van dit artikel van overeen
komstige toepassing. 

7. Indien de op wachtgeld-gestelde ~en hem 
aangeboden ambt. of betrekking, die hem naar 
het oordeel van den betrokken Ministn in 
verband met zijn persoonlijkheid en omstandig
heden redelijkerwijze kan worden opgedragen, 
weigert te aanvaarden of ook anderszins, indien 
hij in de gelegenhE>id komt, om op een wijze, 
die in verband met zijn persoonlijkheid en 
omstandigheden naar het oordeel van den 
betrokken Minister voor hem passend kan 
worden geacht, inkomsten te verkrijgen, daar
van geen gebruik maakt, clan vervalt het 
wachtgeld voor het bedrag, waarmede het 
wachtgeld vermeerderd met cle verzuimde in
komsten de laatstelijk genoten wedde zou 
hebben overschreden. 

De op wachtgeld-gestelde is voorts verplicht 
zich te gedragen naar de voorschriften, die hem 
door den betrokken Minister hetzij in het alge
meen, hetzij voor eenig bijzonder geval worden 
gegeven, strekkende om tot het verkrijgen van 
een ambt of betrekking of een andere bron van 
inkomsten te geraken. Bij niet-nakoming van 

. die voorschriften kan het wachtgeld gel1ee! of 
ten deele worden vervallen verl<laard. 

De bepalingen van dit artikel vinden overeen
komstige toepassing voor den ambtenaar, wien 
het voornemen is medegedeeld om zijn betrek
king op te heffen of de inrichting van zijn 
dienstvak zooclanig te veranderen, dat zijn 
werkzaamheden overbodig zullen worden, in 
deze voege, dat, indien zoodanig ambtenaar 
een ambt of betrekking weigert of niet van een 
gelegenheid gebruik maakt, als bedoeld in het 
eerste lid, de toekenning van wachtgeld ach_ter
wege blijft of slechts tot een verminderd bedrag 
gescruedt en dat bij niet-opvolging van de 
voorschriften, als bedoeld in het tweede lid, 
de toekenning van wachtgeld achterwege kan 
blijven of slechts tot een verminderd bedrag 
geijcrueden. 

8. Het wachtgeld vervalt, zooclra de op 
wachtgeld-gestelde in de termen komt om 
pensioen - uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, bedoeld in artikel 48, eerste lid 
onder b, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) - te genieten. 

Voorts kan het wachtgeld worden vervallen 
verklaard, indien de op wachtgeld-geRtelde 
zich zoodanig gedraagt, dat hij, ware hii in 
dienst gebleven, ZO\l zijn ontslagen of indien 
ruj zich in het buitenland vestigt of geacht 
moet worden aldaar duurzaam te verblijven. 

Art. Ba. Met den op wachtgeld-gestelde kan 
een regeling worden getroffen krachtens welke 
het wachtgeld geheel of ten deele wordt ver
vangen door een afkoopsom. 

9. Indien de op wachtgeld-gestelde ambte
nares in het huwelijk treedt, dan vervalt voor 
den duur van dat huwelijk het wachtgeld. 

10. Aan hem, die op wachtgeld zal worden 
of is gesteld, kan, indien hij elders arbeid of 
bedrijf gaat ter hand nemen, terzake van de 
kosten, die voor hem aan de daartoe noodige 
verhuizing zijn verbonden, een bedrag worden 
toegekend, indien bij gebreke van die toeken
ning die arbeid of dat bedrijf door hem rede
lijkerwijze niet zou zijn te aanvaarden. 

11. Het bed.rag van het wachtgeld, over 
een jaar berekend, wordt naar boven tot een 
vollen gulden afgerond. Het wordt uitbetaald 
in maandelijksche termijnen. Met toestem
ming van den op wachtgeld-gestelde kan de 
uitbetaling in langere termijnen geschieden. 
Bij overlijden wordt het wachtgeld uitbetaald 
tot aan het einde der maanil, waarin het over
lijden plaats heeft. 

12. De ter uitvoering van <lit besluit te 
nemen beslissingen worden genomen door Onzen. 
betrokken Minister met medewerking van 
Onzen :Minister van Financiën. 

Wij stellen eene Co=issie in van drie per
sonen, wier ad.vies, indien de belang.hebbende 
zufäs wenscht, wordt ingewonnen over door 
hem tegen de in dit artikel bedoelde beslissingen 
ingebrachte bezwaren. Na ontvangst van dit 
advies wordt de, met redenen omkleede, nadere 
beslissing ter kennis van den belanghebbende 
gebracht. 

13. Dit besluit wordt mede toegepast ten 
aanzien van de burgerlijke Rijksambtenaren, 
wien vóór het inwerkingtreden van dit be~luit 
een ontslag als bedoeld in artikel 1, tegen 
1 April 1922 of een lateren datum is verleend 
of aangezegd. 
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Ten aanzien van de onder dit besluit vallende 
ontslagenen blijft het Koninklijk besluit van 
24 Juli 1869 (Staatsb/,ad n°. 142), zooals dat 
thans luidt, buiten toepassing. 

Koninklijk Beslitit van den 28sten Decernbei· 1923 
(Staatsblad n°. 560). 

Art. II. De gewezen burgerlijke Rijksamb
tenaar, wien een ontslag als bedoeld in artikel I 
van Ons besluit van den 3den Augustus 1922 
(Staatsb/,ad n°. 479) tegen 1 April 1922 of een 
lateren datum is verleend of aangezegd, doch 
geen wachtgeld is toegekend omdat hij in de 
termen viel om vervroegd ouderdomspensioen 
te genieten, wordt alsnog op den voet van de 
overige bepalingen van Ons aangehaald besluit 
wachtgeld toegekend met dien verstande, dat 
het wachtgeld slechts wordt toegekend voor 
zooveel het bedrag van het wachtgeld het bedrag 
van het verleend pensioen te boven gaat. 

Art. III. Het bepaalde in artikel I onder b, 
c, d, f en g van dit besluit wordt vanaf den dag 
van de inwerkingtreding van dit besluit mede 
van toepassing ten aanzien van hen, die vóór 
dien dag op wachtgeld zijn gesteld. 

J<oninklijk Besluit van den 9den Februari 1924 
(Staatsblad n°. 36). 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag der dagteekeniug 
van het Staatsb/,ad, waarin het is geplaatst en 
is alzoo van toepassing op de wachtgelden 
terzake van ontslagen die op of na dien dag van 
inwerkingtreding ingaan. 

Koninklijk Beslitit van den 14den Juli 1925 
(Staatsblad n°. _330). 

OVERGANGSBEPALING. 

Art. II. De wachtgelden, die op het tijdstip 
van de inwerkingtreding van dit besluit loopen
de zijn, worden herzien met inachtneming van 
de wijzigingen, die ingevolge dit besluit in Ons 
beslmt van 3 Augustus 1922 (Staatsblad n°.·479) 
worden aangebracht, echter met dien verstande, 
dat de in artikel 3, eerste lid, bedoelde termijn 
van vijf jaren, waarna het wachtgeld tot onder
scheidenlijk 60 en 50 ten bond"rd wordt ver
minderd, voor deze wachtgelden in elk g ,val 
niet eerder aanvangt dan op 1 Juli 1925. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der da$
teekening van het Staatsb/,ad, waarin het 1s 
geplaatst. 1 

Behoort bij Koninklijk Besluit van den 
30sten Juli 1925, (Staatsblad n°. 341). 

M~j bekend, 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

30. Juli 1925. BESLUIT tot intrekking van het 
Koninklijk besluit van den 4den Juni 1924 

. (Staatsb/,ad n°. 270) houdende eene voor
loopige wijziging van het Koninklijk besluit 
van den 28 November 1922 (Staatsb/,ad 
n°. 638) tot vaststelling van de regûling 
bedoeld in artikel 36, 4de lid der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240). S. 342. 

1 Blijkens den aanhef van het Wijzigings
. besluit moeten de wijzigingen echter worden 
toegepast te rekenen met ingang van 1 Juli 1925. 

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

Financiën van 8 Juli 1925 n°. 124, Afdeeling 
Pensioenen en Eerediensten ; 

Overwegende, dat het als gevolg van de bij 
de wet van 28 Mei 1925 (Staatsb/,ad n°. 216) in 
artikel 150 der Pensioenwet 1922 (Staatsb/,ad 
no. 240) aangebrachte wijziging wenschelijk is 
Ons besluit van den 4den Juni 1924 (Staatsb/,ad 
no. 270) houdende eene voorloopige wijziging 
van Ons besluit van den 28sten November 1922 
(Staatsblad n°. 638) in te trekken: 

Den Raad van State gehoord ( advies van 
den 21 Juli 1925 n°. 46) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Financiën van den 25 Juli 1925 
no. 176, Afdeeling Pensioenen en Eerediensten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Ons aangehaald besluit is inge

trokken. 
2. Dit besluit treedt in werking met ingang 

van 1 September 1925. 
Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 

aangaat; belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsb/,ad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van F inanciën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 11 Aug. 1925.) 

30 Juli 1925. BESLUIT, houdende bekend
making van den tekst van het bij de wet 
van 15 Januari 1921 (Staatsb/,ad n°. 14) 
vastgestelde nieuwe Wetboek van Straf
vordering met de daarin bij de wetten 
van 29 Juni 1925 (Staatsbladen nos. 308 
en 314) gebrachte wijzigingen en aan
vullingen. S. 343. 

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

Justitie van den 25 Juli 1925, 2• Afdeeling A, 
n°. 899; 

Gezien artikel 2 van de Wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 308) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
gelasten: 
de artikelen van het bij de Wet van 15 Ja

nuari 1921 (Staatsblad n°. 14) vastgestelde 
nieuwe Wetboek van Strafvordering met de 
daarin bij de Wetten van 29 Juni 1925 (Staat8-
bladen nos. 308 en 314) gebrachte wijzigingen 
en aanvullingen, worden in eene doorloopende 
reeks van boeken, titels, afdeelingen, para
grafen, voor zoover noodig onder wijziging 
dienovereenkomstig van de aanhaling daarvan 
in de artikelen, door de zorg van Onzen Minister 
van Justitie in het Staatsblad geplaatst en wel 
door bijvoeging van den hiernevensgaanden 
tekst van het Wetboek van Strafvordering in 
zijn geheel bij dit besluit. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit bes1uit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, HEEMSKERK . 
(Uitgeq. 10 Aitg. 1925.) 
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Tekst van het Wetboek van Strafvordering 
vastgesteld bij de wet van 15 Januari 1921 
(Staa ,sblad no. 14) , zooals deze luidt volgens 
de daarin door of ten gevolge van de wetten 
van 29 Juni 1925 (Stu.tsbl 1d nos. 308 en 
314), gebrach 'e wijzigin~en en plaats gehad 

hebbende a"nvullingen. 

WETBOEK VAN STRAFVORDERING. 

EERSTE BOEK. 

Algemeene bepalingen. 

TITEL I . 

Strafvordering in het algemeen. 

EERSTE AFDEELING. 

INLEIDENDE BEPALING. 

Art. 1. trafvordering heeft a lleen plaats 
op de wijze bij de wet voorzien. 

TWEEDE AFDEELING. 

BETREKKELIJKE BEVOEGDHEID DER ARRON. 
DISSEJIIENTS -RECHTBANKEN E!if KANTONGERECH
TEN TOT KENNISNEllIING VAN STRAFBARE FEITEN. 

2. Van de rechtbanken zijn gelijkelijk 
bevoegd : 

die binnen welker rechtsgebied het feit i 
begaan; 

die binnen welker rechtsgebied de verdachte 
woont; 

die binnen welker rechtsgebied de verdachte 
zich bevindt ; 

die binnen welker rechtsgebied de verdachte 
zijne laatst bekende verblijfplaats heeft $ehad. 

In geval van gelijktijdige vervolging biJ meer 
dan ééne rechtbank blijft uitsluitend bevoegd 
de rechtbank die in deze rangschikking eerder 
is geplaatst, of, indien het rechtbanken betreft, 
welke in deze rangschikking dezelfde plaats 
innemen, de rechtbank bij wie de vervolging 
het eerst i aangevangen. 

3. Ten aanzien van d,e kantongerechten 
· vindt artikel 2 overeenkomstige toepassing. 

4. Strafbare feiten buiten het rijk in Europa 
aan boord van een Nederlandsch vaartuig 
be~aan, worden, ter bepaling van de bevoegd
h01d de rechters, geacht te zijn begaan binnen 
het rijk ter plaatse waar de eigenaar van het 
vaartui$ woont of de zetel van het scheep -
bedrijf 1s gevestigd. 

5. Onverminderd de bepalingen van de wet 
op de consulaire rechtsmacht, is, indien de 
voorgaande artikelen niet een bevoegden rech
ter aanwijzen, de rechtbank of het kanton
gerecht te Amsterdam bevoegd. 

6. Bij deelneming van meer dan één persoon 
aan hetzelfde strafbare feit brengt de bevoegd
heid ten aanzien van één der als daders of mede
plichtigen aansprakelijke personen de bevoegd
heid mede ten aanzien van de andere. 

In geval van gelijktijdige vervolging bij 
onderscheidene bevoegde rechtbanken of kan
tongerechten blijft uitsluitend bevoegd de 
rechter voor wien de als daders aansprakelijke 
personen worden vervolgd. Worden zoodanige 

persone~ nie_t vo?r hetzelfde gerecht vervolgd, 
dan bliJft wtslwtend bevoegd de rechter bij 
~vien de vervolging tegen één hunner het eerst 
1s aangevangen. 

DERDE AFDEELING. 
BEVOEGDHEID DER All1BTENAREN VAN RET 
OPENBAAR MINISTERIE TOT VERVOLGING VAN 

STRAFBARE FEITEN. 

7. De procureur-generaal bij den Hoogen 
Raad, is belast met do vervolging van die 
strafbare feiten waarvan de Hooge Raad in 
eersten aanleg kennis neemt. 

8. De procureur-generaal bij het gerPchtshof 
waakt voor dP richtige vervolging van die 
stra.fba.re feiten ,va.a.rva.n de rechtbanken en kan
tongerechten binnen het rechtsgebied van het 
gerechtshof wàarbij hij is geplaatst, kennis 
nemen. 

Hij geeft da.a.rtoe bevelen aa.n de officieren 
van justitie en aan de ambtenaren van het 
openbaar ministerie bij de kantongerechten. 

9. De officier van justitie is belast met de 
vervolging van die strafbare feiten waarvan de 
rechtbank waarbij hij is geplaatst, kennis 
neemt. 

Hij waakt voor de richtige vervolging van 
die strafbare feiten waarvan de kantongerechten 
binnen het rechtsgebied van de rechtbank 
waarbij hij is geplaatst, kennis nemen. Hij 
~eeft daartoe bevelen aan de ambtenaren van 
net openbaar mini terie bij de kantongerechten. 

10. De ambtenaar van het openbaar mini
sterie bij het kantongerecht is belast met de 
vervolging van die strafbare feiten waarvan het 
kantongerecht waarbij hij is geplaatst, kennis 
neemt. 

11. De officier van justitie geeft, op de wijze 
door den Minister van Justitie te bepalen, den 
procureur-generaal bij het gerechtshof bericht 
van de te zijner kennis gekomen strafbare 
feiten tot welker vervolging hij bevoegd is. 

Gelijke verplichting bestaat voor den ambte
naar van het openbaar ministerie bij het kan
tongerecht met betrekking tot de strafba.re 
feiten tot welker vervolging hij bevoegd is, 
tegenover den officier van justitie. 

VIERDE AFDEELING. 
BEKLAG OVER HET NIET VERVOLG}JN YAN 

STRAFBARE FEITEN. 

12. Wordt een strafbaar feit niet vervolgd 
of de vervolging niet voortgezet, dan kan de 
belanghebbende daarover beK.la.g doen bij het 
gerechtshof binnen welks rechtsgebied de ver
volging zou behooren plaats te vinden. Het 
gerechtshof kan den procureur-generaal op 
dragen te dien aanzien verslag te doen en kan 
voorts bevelen dat de vervolging zal worden 
ingesteld of voortgezet. 

Het gerechtshof kan het geven van zoodanig 
bevel ook weigP-ren op gronden aan het alge
meen belang ontleend. 

De leden van het gerechtshof die over het 
beklag hebben geoordeeld, nemen bij voorkeur 
geen deel aan de berechting. 

13. Betreft het beklag een strafbaar feit 
waarvan de Hooge Ra.ad in eersten aanleg 
kennis neemt, da.n geldt hetgeen in het voor
gaande artikel ten aanzien van het gerechtshof, 
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de leden en den procureur-generaal voorkomt, 
ten aanzien van den Hoogen Raad, de leden 
en den procureur-generaal bij dien Raad. 

VIJFDE AFDEEL! G. 
SCHORSING DER VERVOLGING. 

14. Indien de waardeering van het te laste 
gelegde feit afhangt van de beoordeeling van 
een geschilpunt van burgerlijk recht, kan de 
rechter, in welken stand der vervolging ook, 
de vervolging voor een bepaalden tijd scbor_sen, 
ten einde de uitspraak van den burgerhJken 
rechter over het geschilpunt af te wachten. 

De schorsing kan telkens voor een bepaalden 
tijd worden verlengd en te allen tijde worden 
opgeheven. 

15. Na de kennisgeving van verdere ver
volging of, indion deze niet heeft plaats gelrn.d, 
na het uitbrengen van de dagvaarding ter 
terechtzitting kan de verdachte de schorsing 
wegens het bestaan van een geschilpunt van 
burgerlijk recht enkel verzoeken, hetzij bij het 
bezwaarschrift hetwelk tegen die kennisgeving 
of dagvaarding kan worden ingediend, hetzij 
op de terechtzitting. 

16. Indien de verdachte na het begaan van 
het strafbare feit krankzinnig is geworden, 
schorst de rechter, in welken stand der vervol
ging ook, de vervolging. 

Zoodra van het herstel van den verdachte i s 
gebleken, wordt de schorsing opgeheven. 

17. Ingeval van schorsing der vervolging 
kan de rechter niettemin spoedeischende maat
regelen bevelen. 

Hij kan gelasten dat de schorsing zich niet 
zal uitstrekken tot hetgeen de voorloopige 
hechtenis betreft. 

18. Alvomns omtrent de schorsing te be
slissen, kan de rechter getuigen en deskundigen 
hooren. 

19. De beslissingen omtrent de schorsing 
worden genomen hetzij ambtshalve, hetzij Of 
de vordering van het openbaar ministerie, hetzij 
op het verzoek van den verdachte of zijn 
raadsman. Zij zijn met redenen omkleed en 
worden gegeven door het gerecht in feitelijken 
aanleg, waarvoor de zaak wordt vervolgd of 
anders het laatst werd vervolgd. 

Alle beschikkingen worden onverwijld aan 
den verdachte beteekend. 
· 20. Tegen beschikkingen omtrent de schor

sing staat het openbaar ministerie binnen drie 
dagen daarna en den verdachte binnen drie 
dagen na de beteekenin~ hooger beroep open. 
Is echter de hoofdzaak met voor hooger beroep 
vatbaar, dan is binnen gelijken termijn alleen 
beroep in cassatie toegelaten. Tegen beschik
kin~en in hooger beroep gegeven, staat binnen 
geliJken termijn beroep in cassatie open. 

De Hooge Raad, het gerechtshof of de recht
bank beslist zoo spoedig mogelijk. Artikel 19, 
laatste lid, is van toepassing. 

ZESDE AFDEELING. 
BEHANDELING DOOR DE RAADKAMER. 

21. In alle gevallen waarin niet de beslissing 
door het rechterlijk college op de terechtzitting 
is voorgeschreven of aldaar ambtshalve worr!t 
genomen, geschiedt de behandeling door de 
raadkamer. Echter geschieden op de terecht-

zitting onderzoek en beslissing omtrent alle 
vorderingen, verzoeken of voordrachten, aldaar 
gedaan. 

De raadkamer is, op straffe van nietigheid, 
samengesteld : 

bij de rechtbanken en gerechtshoven uit 
drie leden; 

bij den Hoogen Raad uit vijf leden. 
Indien door de raadkamer eene beslissing 

moet worden gegeven na den aanvang van het 
onder~oek op de terechtzitting, is zij zooveel 
mogelijk samengesteld uit de leden die op de 
terechtzitting over de zaak hebben gezeten. 

Het lid of plaatsvervangend lid dat als 
rechter- of raadsheer-commi saris eenig onder
zoek in de zaak heeft verricht, neemt, op straffe 
van nietigheid, aan de behandeling door de 
raadkamer geen deel. 

22. De l,oschikking vermeldt, vp atraffe 
van nietigheid , de namen der leden van het 
college, door ,vie, en den dag waarop zij is 
gewezen, en wordt onderteekend door ieder 
hunner en door den griffier die bij de beraad
slaging is tegenwoordig geweest. 

Zoo één of meer hunner daartoe buiten staat 
zijn, wordt hiervan aan het slot van de beschik
ki11g melding gemaakt. 

23. De raadkamer is bevoegd de noodige 
bevelen te geven, opdat het onderzoek hetwelk 
aan hare besli ssin~ moet voorafgaan, overeen
komstig de bepalingen van dit wetboek zal 
plaats vinden. 

De raadkamer zal, alvorens te beslissen, het 
openbaar ministerie hooren en kan zich door 
den rechter- of raadsheer-commissaris, die in 
de zaak is betrokken geweest, .. chriftelijk of 
mondeling doen inlichten. 

Zij is bevoegd de overlegging van proces
stukken en stukken van overtuiging te bevelen. 

Alle verhooren kunnen ook aan een der leden 
van het rechterlijk college of aan den kanton
rechter van de plaats waar de te verhooren 
persoon zich bevindt, worden opgedragen. Ten 
aanzien van een verhoor dat ingevolge zoodanige 
opdracht plaats vindt, is artikel 25 van overeen
komstige toepassing. 

24. De verdachte is bevoegd zich bij alle 
verhooren door zijn raad8man te doen bijstaan. 

De gegijzelde getuige en de belanghebbende 
die volgens artikel 103 of artikel p5 een 
verzoekschrift heeft ingediend, kunnen zich bij 
de verhooren door hun advocaat doen bijstaan. 

De raadsman of de advocaat wordt hij de 
verhooren in de gelegenheid gesteld de noodige 
opmerkingen te maken. 

25. Van het onderzoek der raadkamer 
wordt door den griffier een proces-verbaal 
opgemaakt, behelzende den zakelijken inhoud 
van de afgelegde verklaringt>n en van hetgeen 
verder bij dat onderzoek is voorgevallen. 

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

Het proces-verbaal wordt door den voorzitter 
of door een der andere leden van de raadkamer 
en den griffier vastgestela en zoo spoedig moge
lijk na den afloop van het onderzoek onder
teekend. Voor zoover de griffier tot een en 
ander buiten staat is, geschiedt dit zonder zijne 
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medewerking en wordt van zijne verhindering 
aan het slot van het proces-verbaal melding 
gemaakt. 

Het wordt met de beschikking en de verdere 
tijdens het onderzoek in de raadkamer in het 
geding gebrachte stukken bij de processtukken 
gevoegd. 

26. Ten aanzien van het kantongerecht 
vinden de artikelen 21-25 overeenkomstige 
toepassing. 

Alle verhooren kunnen ook aan den kanton
rechter van de i;>laats waar de te verhooren 
persoon zich bevindt, worden overgedragen. 

TITEL II. 
De verdachte. 

27. Als verdachte wordt vóórdat de ver
volging is aangevangen, aangemerkt degene te 
wiens aanzien uit feiten of omstandigheden 
een redelijk vermoeden van schuld aan eenig 
strafbaar feit voortvloeit. 

Daarna wordt a ls verdachte aangemerkt 
desene t"g,m wien de vervolging is gericht. 

28. De verdachte is bevoegd zich, overeen
komstig de bepalingen van den Derden Titel 
van dit Boek, door een of meer ~ekozen of 
toegevoegde raadslieden te doen biJstaan. 

Hem wordt daartoe, telkens wanneer hij dit 
ver,;oekt, zooveel mogelijk de gelegenheid ver• 
schaft om zich met zijn raadsman of met zijne 
raadslieden in verbinding te stellen. 

29. In alle gevallen waarin iemand als ver• 
<lachte wordt geboord, onthoudt de verhoorende 
recliter of ambtenaar zich van alles wat de 
strekking heeft eene verklaring te verkrijgen, 
waarvan niet gezegd kan worden dat ziJ in 
vrijheid is afgelegd. De verdachte is niet tot 
antwoorden verplicht. Hiervan wordt hem, 
behalve in het geval van behandeling zijner 
zaak ter terechtzitting, vóór het verhoor mede• 
deeling gedaan. Van deze mededeeling wordt 
in het proces-verbaal van het verhoor melding 
gemaakt. 

De verklaringen van den' verdachte, bepaal
delijk die welke eene bekentenis van schuld in• 
houden, worden in het proces-verbaal van het 
verhoor zooveel mogelijk in zijne eigen woorden 
opgenomen. . 

30. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 
staat de rechter-commissaris, en overigens 
t ijdens het voorbereidende onderzoek het open• 
baar ministerie, aan den verdachte op diens 
verzoek toe van de processtukken kennis te 
nemen. 
Niettemin kan de rechter-commissaris of het 
openbaar ministerie, indien het belang van het 
onderzoek dit vordert, den verdachte de kennis• 
neming van bepaalde processtukken onthouden. 
In dit geval wordt den verdachte schriftelijk 
medegedeeld dat de hem ter inzage gegeven 
stukken niet volledig zijn. 

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

a. de processen-verbaal van zijne verhooren; 
b. de procP.ssen-verbaal betreffende ver• 

hooren of handelingen van onderzoek, waarbij 
hij of zijn raadsman de bevoegdheid heeft gehad 
tegenwoordig te zijn, tenzij en voor zoover uit 
een proces-verbaal blijkt van eenige omstandig• 
heid waarvan hij in het belang van het onder• 
zoek tijdelijk onkundig moet blijven, en in 

verband daarmede een bevel als bedoeld in 
artikel 50, tweede lid, is gegeven ; 

c. de processen-verbaal van verhooren, van 
welker inhoud hem mondeling volledig mede
deeling is gedaan. 

32. Ingeval den verdachte de kennisneming 
van processtukken wordt onthouden, kan hij 
daartegen binnen drie dagen na de mededeeling 
vermeld in het tweede Jid v\l,n artikel 30, een 
bezwaarschrift indienen bij het gerecht waartoe 
het openbaar ministerie of de rechter-commis• 
saris behoort, dat binnen vijf dagen beslist. 

33. De kennisneming van alle processtukken 
in het oorspronkelijke of in afschrift mag den 
verdachte niet worden onthouden zoodia de 
beschikking tot sluiting van het gerechtelijk 
vooronderzoek overeenkomstig artikel 238 voor 
den officier van justitie onherroepelijk is ge• 
worden, of, indien een gerechtelijk vooronder• 
zoek niet heeft plaats genad, zoodra de kennis
geving van verdere vervolging of de dagvaar• 
ding ter terechtzitting in eersten aanleg i s 
beteekend. 

34. De wijze waarop de kennisneming van 
processtukken mag geschieden, wordt geregeld 
bij algemeenen maatregel van bestuur. 

De verdachte kan van de stukken waarvan 
hem de kenPisneming is toegestaan, ter griffie 
afschrift krijgen; doch het onderzoek m9.g 
daardoor niet worden op1;ehouden. 

1 Omtrent het verstrekken van afschrift en hot 
kosteloos bekomen daarvan worden regelen 
gesteld bij algemeenen maatre~el van bestuur. 

35. Het gerecht dat tot eenige be~lissing in 
de zaak is geroepen, is bevoegd den verdachte 
in de gelegenheid te stellen om te woroen ge• 
hoorcl. 

Aan een daartoe strekkend verzoek van den 
verdachte wordt gevolg ge~even, tenzij_ het 
belan~ van het onderzoek dit verbiedt. 

Art,kel 23, laatste lid, is van toepassing. 
36. Wordt eene vervolging niet voortgezet, 

dan kan het gerecht in feitelijken aanleg, voor 
hetwelk de zaak het laatst werd vervolgd, op 
het verzoek van den verdachte, verklaren dat 
de zaak geëindigd is. De verdachte wordt 
gehoord, althans opgeroepen. 

Het gerecht is bevoegd, de beslissing op het 
verzoek: telkens gedurende een bepaalden tijd 
aan te houden, indien het openbaar ministerie 
aannemelijk maakt dat alsnog verdere vervol
ging zal ;ilaats vinden. 

De beschikking wordt onverwijld aan den 
verdachte beteekend. 

TITEL 111. 

De raadsman. 

Algemeene bepaling. 
37. Als raadslieden worden slechts toe• 

gelaten advocaten binnen het rijk de praktijk 
uitoefenende. 

EERSTE AFDEELING. 

KEUZE VAN EEN RAADSMAN. 

38. De verdachte is te allen tijde bevoegd 
een of meer raadslieden te kiezen. · 

Tot de keuze van een of meer raadslieden is 
ook de wettige vertegenwoordiger van den 
verdachte bevoegd 
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Is de verdachte verhinderd van zijn wil te 
dien aanzien te doen blijken en ¾eeft hij geen 
wettigen vertegenwoordiger, dan i s zijn echt
genoot of de meest gereede der bloed- of aan
verwanten, tot den vierden graad ingesloten, 
tot die keuze bevoegd. 

De ingevolge het tweede of het derde lid 
gekozen raadsman treedt af, zoodra de vn
dachte zelf een raadsman heeft gekozen. 

39. De gekozen raadsman geeft van zijn 
optreden als zoodanig, wanneer de officier van 
justitie reeds in de zaak betrokken is, schriftelijk 
kennis aan den ~riffier. Is dat nog niet het 
geval, dan geeft hij van zijn optreden schriftelijk 
kennis aan den in de zaak betrokken hulp
officier. 

Indien hij een gekozen of toegevoegden raads
man vervangt, geeft hij ook daarvan overeen
koms• ig de 'bepaling van het voorgaande lid 
kennis. 

Van den inhoud eener overeenkomstig dit 
artikel tot den griffier gerichte kennisgeving 
verwittigt deze onverwijld schriftelijk het 
openbaar ministerie, bovendien, in geval van 
een gerechtelijk vooronderzoek, den rechter
commissaris, en, in geval van het voorgaande 
!.id, den vervangen raadsman. 

Door deze mededeeling neemt de werkzaam
heid van den vervangen toegevoegden of vroe
ger gekozen raadsman een einde. 

TWEEDE AFDEEL! G. 
TOEVOEGING VAN EEN RAADSMAN. 

§ 1. Algemeene bepalingen. 

40. De voorzitter der rechtbank of, indien 
de zaak voor het gerechtshof moet dienen, de 
voorzitter van het gerechtshof voegt ambtshalve 
een raadsman toe aan iederen verdachte die 
zich tijdens de kennisgeving van verdere ver
volging of de dagvaarding ter terechtzitting in 
voorloopige hechtenis bevindt, zoodra die 
kennisgeving is beteekend of de dag der 
terechtzitting wordt bepaald. Gelijke toe
voeging geschiedt, zoodra de verdachte na dat 
tijd stip, doch vóór de sluiting van het onderzoek 
op de terechtzitting, in voorloopige hechtenis 
wordt genomen. Het openbaar ministerie 
geeft den voorzitter onverwijld schriftelijk 
kennis dat toevoeging moet plaats ~den. 

De voorzitter van het gerechtshof voegt, 
zoodra hij den dag der terechtzittini; bepaalt, 
een raadsman toe aan den in vrijheid zijnden 
verdachte, indien deze zich tijdens het onderzoek 
op de terechtzitting in eersten aanleg in voor
loopige hechtenis bevonden heeft. De laatste 
zin van het voorgaande lid is van toepassing. 

In de in dit artikel bedoelde gevallen ge
schiedt de toevoeging mede, zoodra den voor
zitter blijkt van verhindering of ontstentenis 
van den ~ekozen raadsman. 

41. Op verzoek van den verdachte wordt 
hem een raadsman toegevoegd : 

a. door den voorzitter der rechtbank of, 
indien de zaak voor het gerechtshof dienen 
moet, door den voorzitter van het gerechtshof, 
indien de verdachte vóór de kennisgeving van 
verdere vervolging of de dagvaarding ter 
terechtzitting zich in voorloopige hechtenis 
bevindt of na de Rluiting van het onderzoek in 
voorloopige hechtenis wordt genomen; 

b. in alle andere gevallen, door den raad 

19:!5. 

van rechtsbijstand in artikel 42 genoemd, doch 
alleen, indien de raad voor de toevoeging vol
doenden grond aanwezig acht, en zonder dat de 
verdachte aan het verzoek het recht kan ont
leenen de behandeling der zaak op te houden. 

De toevoeging op verzoek geschiedt enkel 
aan verdachten wier onvermogen voldoende 
ge taafd wordt geoordeeld . 

42. Er bestaat in elke plaats waar een rech
terlijk college is gevestigd, een raad van rechts
uijstand in strafzaken. 

Bevoegdheid, samenstelling en taak der 
raden van rechtsbijstand worden, met inacht
neming van de bepalingen van dezen Titel, 
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

43. Eene toevoeging heeft enkel plaats, 
indien de verdachte geen raadsman heeft. 

Zij ieschiedt enkel aan personen verdacht 
van rmsdrijf, met uitzondering van dat vermeld 
in artikel 314 van het Wetboek van Strafrecht, 
of verdacht van de overtreding genoemd in 
artikel 432 n°. 3 van dat wetboek. 

Elke toevoeging geldt voor den geheelen 
aanleg gedurende welken zij heeft plaats ge
vonden. 

44. Omtrent zijne bevoegdheid om toevoe
ging van een raadsman te verzoeken, wordt de 
veraachte ingelicht: 

a. in geval van een gerechtelijk vooronder
zoek, door den rechter-commissaris of door 
hem die in opdracht van dezen met het verhoor 
is belast, bij het eerste verhoor ; 

b. in geval van toepassing van voorloopige 
hechtenis, door den rechter die het bevel daartoe 
heeft uitgevaardi~d, of, indien den verdachte 
niet ter gelegenheid van zijn verhoor mondeling 
is medegedeeld dat hij in voorloopige hechtenis 
zal worden genomen, door den rechter die den 
verdachte overeenkomstig artikel 77, eerste lid , 
hoort; 

c. in geval van aanteekening van hooger 
beroep of beroep in cassatie, door den griffier. 

De bevoegdheid van den verdachte om toe
voeging van een raadsman te verzoeken, wordt 
bovendien bij de beteekening van de dagvaar
din~ tot het eerste verhoor tijdens i>en gerech
telijk vooronderzoek, van een bevel tot voor
loopige hechtenis, van de da~va:1rding ter 
terechtzitting, van eene kennisgeving van ver
dere vervolging, van een door het openbaar 
ministerie ingesteld hooger beroep of beroep in 
cassatie, en van de kennisgeving van den dag 
der behandeling in cassatie, in het exploot van 
beteekening vermeld. 

§ 2. Vervanging van den toegevoegden raadsman . . 
45·, Bij verhindering of ontstentenis van den 

toegevoegden raadsman wordt, indien deze door 
den voorzitter is toegevoegd of in geval van die 
verhindeuing of ontstentenis eerst op de terecht
zitting blijkt, door den voorzitter, en in andere 
gevallen door den raad van rechtsbijstand den 
verdachte een andere raadsman toegevoegd. 

Op verzoek van den toegevoegden raad ~man 
of van den verdachte kan, indien de raadsman 
door den voorzitter is toegevoegd, de voorzitter, 
en anders de raad van rechtsbijstand den ver
dachte een anderen raadsman toevoegen. 

46. Do toegevoegde raadsman kan de waar
neming van bepaalde verrichtingen namens hem 
door een anderen advocaat doen geschieden, 
mits hij daarvan Rchriftelijk of mondeling 

47 
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keunis geeft aan den voorzitter van het rech
terlijk college, indien deze de toevoeging heeft 
gedaan, en anders aan den voorzitter van den 
raad van rechtsbijstand. 

Verstrekt de toegevoegde raadsman de in 
het voorgaande lid bedoelde opdracht, omdat 
hij zich andei:s ter verleening van bijstand zou 
moeten begeven naar een ander arrondissement 
dan dat waarbinnen ruj de praktijk uitoefent, 
en is de in zijne plaats optredende advocaat 
wel aldaar gevestigd, dan wordt deze laatste, 
met betrekking tot de vervanging, als toe
gevoegde raadsman aangemerkt. 

§ 3. Kennisgeving der toevoeging. 
47. Van elke door den voorzitter vóór den 

aanvang van het onderzoek op de terechtzitting 
gedane toevoeging geeft de griffier onvenvijld 
schriftelijk kennis aan het openbaar ministerie, 
den raadsman en den verdachte, en bovendien, 
in geval van een gerechtelijk vooronderzoek, 
aan den rechter-commissaris. 

De raad van rechtsbijstand geeft van elke 
door dien raad gedane toevoeging onverwijld 
schriftelijk kennis aan den griffier, den raadsman 
en den verdachte. De griffier venvittigt on
verwijld schriftelijk het openbaar ministerie, en 
in geval van een gerechtelijk vooronderzoek, 
den rechter-commissaris. 

§ 4. Belooning en vergoeding van kosten. 
48. Voor de belooning van den bijstand der 

toegevoegde raadslieden alsmede voor de 
vergoeding van door hen noodzakelijk gemaakte 
onkosten worden uit 's rijks kas middelen 
bescrukbaar gesteld naar regelen, te stellen bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

49. Indien een raadsman is toegevoegd, 
kunnen diens belooning en vergoeding op de 
goederen van den verdachte worden verhaald, 
voor zoover de Minister van Justitie dit wen
schelijk oordeelt. Met betrekking tot de bere
kening van het bedrag der belooning of ver
goeding kunnen regelen worden gesteld bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

1Iet verhaal gescruedt slechts na machtiging 
van dien Minister uit kracht van een bevel
schrift van tenuitvoerlegging, af te geven door 
den voorzitter van het college, aan te wijzen 
bij algemeenen maatregel van bestuur, op de 
daarbij te bepalen wijze. Het verhaal kan 
niet meer plaats vinden, indien sedert de dag
teekening van het bevelschrift drie maanden 
zijn verloopen. 

DERDE AFDEELING. 
BEVOEGDHEDEN VAN DEN RAADSMAN BETREF
FENDE HET VERKEER MET DEN VERDACHTE EN 

DE KENNISNEMING VAN PROCESSTUKKEN. 

50. De raadsman heeft vrijen toegang tot 
den verdachte die in verzekering is gesteld of 
zich in voorloopige hechtenis bevindt, kan hem 
alleen spreken en met hem brieven ,visselen 
zonder dat van den inhoud door anderen wordt 
kennis genomen, een en ander onder het ver
eischte toezicht, met inachtneming van de 
huishoudelijke reglementen, en zonder dat het 
onderzoek daardoor mag worden opgehouden. 

Indien uit bepaalde omstandigheden een 
ernstig vermoeden voortvloeit dat het vrije 
verkeer tusschen raadsman en verdachte hetzij 

zal strekken om den verdachte bekend te 
maken met eenige omstandigheid waarvan hij 
in het belang van het onderzoek tijdelijk on
kundig moet blijven, hetzij wordt misbruikt 
voor pogingen om de opsporing der waarheid 
te belemmeren, kan tijdens het gerechtelijk 
vooronderzoek de rechter-commi aris, en ove
rigens tijdens het voorbereidende onderzoek de 
officier van justitie, telkens bevelen dat de 
raadsman geen toegang tot den verdachte zal 
hebben of dezen niet alleen zal mogen spreken 
en dat brieven of andere stukken, tusschen 
raadsman en verdachte gewisseld, niet zullen 
worden uitgereikt. Het bevel omschrijft de 
bepaalde omstandigheden in den voorgaanden 
zin bedoPld ; het beperkt de vrijheid van ver
keer tusschen raadsman en verdachte niet meer 
en wordt voor niet langer gegeven, dan door 
die omstandigheden wordt gevorderd, en is in 
elk geval slechts gedurende ten hoogste zes 
dagen van kracht. Van het bevel geschiedt 
schriftelijke mededeeling aan den raadsman eu 
aan den verdachte. 

De rechter-commissaris of de officier van 
ju titie ondenverpt het bevel onverwijld aan 
het oordeel van de rechtbank, waartoe hij 
behoort. De rechtbank beslist zoo spoedig
mogelijk na den raadsman te hebben gehoord; 
althans schriftelijk opgeroepen. De rechtbank 
kan bij hare beslissing het bevel opheffen, wij
zigen of aanvullen. 

Alle belemmeringen van het vrij verkeer 
tusschen raadsman en verdachte, welke in
gevolge een der beide voorgaande leden bevolen 
zijn, nemen een einde zoodra de beschikking 
tot sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek 
overeenkomstig artikel 238 voor den officier 
van justitie onherroepelijk is geworden, of, 
ingeval een gerechtelijk vooronder-zoek niet 
heeft plaats gebad, zoodra de kennisgeving van 
verdere vervolging of de dagvaarding ter 
terechtzitting in eersten aanleg is beteekend. 

51. Ten aanzien van de bevoegdheid van 
den raadsman tot de kennisneming van proces
stukken en het bekomen van afschrift daarvan 
vinden de a rtikelen 30- 34 overeenkomstige 
toepassing. 

TITEL IV. 

Eenige bijzondere dwangmiddelen. 

EERSTE AFDEELING. 

AANHOUDING EN INVERZEKERINGSTELLING. 

52. Iedere opsporingsambtenaar is bevoegd 
den verdachte naar zijn naam, voornamen en 
woon- of verblijfplaats te vragen en hem daartoe 
staande te houden. 

53. In geval van ontdekking op heeter daad 
is ieder bevoegd den verdachte aan te houden. 

In zoodanig geval is de officier van justitie 
of de hulp-officier bevoegd den verdachte, na 
aanhouding, naar eene plaats van verhoor te 
geleiden ; hij kan ook diens aanhouding of 
voorgeleiding bevelen. 

Geschiedt de aanhouding door een anderen 
opsporingsambtenaar, dan draagt deze zorg 
dat de aangehoudene ten spoedigste voor den 
officier van justitie of een van diens hulp
officieren wordt geleid. 

Gescruedt de aanhouding door een ander, dan 
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levert deze den aangehoudene onverwijld aan 
een opsporingsambtenaar over die dan handelt 
overeenkomstig de bepaling van het voor
gaande lid. 

54. Ook buiten het geval van ontdekking 
op heeter daad is de officier van justitie bevoegd 
den verdachte van eenig strafbaar feit waarvoor 
voorloopige hechtenis is toegelaten, of van het 
strafbare feit omschreven in artikel 435 onder 
3°. van het Wetboek van Strafrecht, aan te 
houden en naar eene plaats van verhoor te 
geleiden; hij kan ook diens aanhouding of 
voorgeleiding bevelen. 

Kan het optreden van den officier van justitie 
niet worden afgewacht, dan komt gelijke be
voegdheid toe aan ieder zijner hulpofficieren. 
De hulpofficier geeft van de aanhoudini; onver
wijld schriftelijk of mondeling kennis aan den 
officier van justitie. 

Kan ook het optreden van een dier hulp
officieren niet worden afgewacht, dan is elke 
opsporing1 ambtenaar bevoegd den verdachte 
aan te houden, onder· verplichting zorg te 
dragen dat hij onverwijld voor den officier van 
justitie of een van diens hulpofficieren wordt 
geleid. Op den hulpofficier voor wien de ver
dachte wordt geleid, is de tweede zin van het 
voorgPandë lid van toepassing. 

55. In ~eva! van ontdekking op heeter daad 
van een nusdrijf kan ieder, ter aanhouding van 
den verdachte, elke plaats betreden, met uit
zondering van eene woning waarvan de toegang 
door den bewoner wordt geweigerd, en van de 
plaatsen in artikel 123 genoemd, op de tijden 
in dat artikel aangegeven. 

Zoowel in geval van ontdekking op heeter 
daad als buiten dat geval kan iedere opsporings
ambtenaar, ter aanhouding van den verdachte, 
elke plaats betreden. De artikelen 120- 123 
zijn van toepassing. 

56. De officier van justitie of de hulpofficier, 
voor wien de verdachte wordt geleid of die zelf 
den verdachte heeft aangehouden, kan, bij het 
bestaan van ernstige bezwaren tegen dezen, 
bepalen dat hij aan zijn lichaam of aan zijne 
kleeding zal worden onderzocht. 

De overige opsporingsambtenaren zijn be
voegd den aangehoudene t egen wien ernstige 
bezwaren bestaan, aan zijne kleeding te onder
zoeken. 

Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek geldt 
bovenaien de bepaling van artikel 195. 

57. De officier van justitie ai de hulpofficiet, 
voor wien de verdachte wordt geleid of die zelf 
den verdachte heeft aangehouden, kan, na hem 
verhoord te hebben, in het belang van het 
onderzoek beyelen dat hij tijdens het onderzoek 
ter beschikking der justitie zal blijven en 
daarvoor op eene in het bevel aan te duiden 
plaats in verzekering zal worden gesteld. 

De hulpofficier ~eeft van zijn bevel ten 
spoedigste schrifteliJk kennis -aan den officier 
van just,itie. 

Zoodra het belang van het ondeI"Zoek dit 
toelaat, gelast de officier van justitie de invrij 
heidstelling van den yerdachte. 

58. Het bevel tot · inverzekeringstelling 
wordt slechts verleend in geval van een st.raf
baar feit waarvoor voorloopige hechtenis is 
toegelaten. 

Het bevel tot in verzekeringstelliJ1g is slechts 
gedurende ten hoogste twee dagen van kracht· 

Bij dringende noodzakelijkheid kan het bevel 
door den officier van justitie éénmaal voor ten 
hoogste twee dagen worden verlengd. 

Zoodra het belang van het onderzoek dit 
toelaat, doet de hulpofficier den verdachte 
geleiden voor den officier van justitie of hem 
uit de verzekering ontslaan. 

59. Het bevel tot inverzekeringstelling of 
tot verlenging daarvan i s gedagteekend en 
onderteekend. 

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

De verdachte wordt in het bevel met name, 
of wanneer zijn naam onbekend i s, zoo duidelijk 
mogelijk aangewezen. 

Een afschrift van het bevel wordt hem on
verwijld uitgereikt. 

60. De officier van justitie voor wien de 
verdachte wordt geleid of die zelf den verdachte 
heeft aangehouden, doet hem, ingeval hij diens 
bewaring noodig oordeelt, onverwijld geleiden 
voor den rechter-commissaris. 

61. Wordt de verdachte noch overeen
komstig artikel 57 in verzekering gesteld, noch 
overeenkomstig artikel 60 voor den rechter
commissaris geleid, dan wordt hij, na te zijn 
verhoord, dadelijk in vrijheid gesteld. 

In geen geval mag de verdachte langer dan 
zes uren voor het verhoor worden opgehouden, 
met dien verstande dat de tijd tusschen midder
nacht en negen uur voormiddags niet wordt 
medegerekend. 

62. De in verzekering gestelde personen 
worden aan geen andere beperkingen onder
worpen dan die voor het doel hunner opsluiting 
of m het belang der orde volstrekt nood
zakelijk zijn. 

Onverminderd de bepaling van artikel 50, 
kunnen echter maatregelen in het belang van 
het onderzoek worden oevolen. 

De behandeling der in verzekering gestelde 
personen, de eischen waaraan de voor de in
verzekeringstelling bestemde plaatsen moeten 
voldoen, en de maatregelen welke in het belang 
van het onderzoek kunnen worden bevolen, 
worden, naar beginselen bij de wet te stellen, 
geregeld bij algemeenen maatregel van bestuur. 

TWEEDE AFDEELING. 
VOORLOOPIGE HECHTENIS. 

§ I. Bevelen tot voorloopige hechtenis. 
63. De rechter-commissaris kan, op de 

vordering van den officier van justitie, een 
bevel tot bewaring van den verdachte ver
leenen. 

Indien de rechter-commissaris reeds aan
stonds van oordeel is dat voor het verleenen 
van zoodanig bevel geen grond bestaat, wijst 
hij de vordering af. 

In het andere geval hoort hij, tenzij het 
voorafgaand verhoor van den verdachte niet 
kan worden afgewacht, alvorens te beslissen, 
dezen omtrent de vordering van den officier van 
justitie en kan hij te dien einde, zoo noodig 
onder bijvoeging van een bevel tot mede
brenging, diens dagvaarding gelasten. 

De verdachte is bevoegd zich bij het verhoor 
door een raadsman te doen bijstaan. Artikel . 
24, laatste lid, is van toepassing. 

47* 
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64. Het bevel tot bewaring wordt alleen 
gegeven, indien ernstige bezwaren tegen den 
verdachte zijn gerezen en tevens uit bepaalde 
omstandigheden blijkt van het bestaan van 
gevaar voor vlucht of van eene gewichtige 
reden van maatschappelijke veiligheid, welke 
de onverwijlde vrijheidsbeneming vordert. 

Het bevel kan worden verleend : 
a. in geval van een misdrijf waarvan de 

rechtbanken kennis nemen, waarop naar de 
wettelijke omschrijving gevangenisstraf is ge
steld, indien de verdachte hier te lande geene 
vaste woon- of verblijfplaats heeft ; 

b. in geval van een misdrijf waarop uaar 
de wettelijke omschrijving eene gevangenisstraf 
van vier jaren of mee" i s gesteld, van een der 
misdrijven omschreven in de artikelen 132, 
24.0, laatste lid, 250bis, 254bis, 285, eerste lid, 
318, 321, 326, 390 n°. 1, 391 n°. 1, 392 n°. 1, 
395 en 416 van het Wetboek van Strafrecht, 
of van eene der in de artikelen 432 en 433 van 
dat wetboek omschreven overtredingen. 

65. Het bevel tot bewaring is van kracht 
gedurende een termijn van zes dagen, welke 
ingaat op het oogenblik der tenuitvoerlegging. 

Op de vordering van den officier van justitie 
kan de rechter-commissaris in de gevallen en 
op de gronden in artikel 64 vermeld, het bevel 
éenmaal voor gelijken termijn verlengen. De 
verdachte wordt in de gelegenheid gesteld op 
de vordering te worden gehoord. Artikel 63, 
laatste lid, is van toepassing. 

De termijnen loopen niet gedurende den tijd 
dat de verdachte zich aan de verdere tenuit
voerlegging van het bevel heeft onttrokken. 

Zoodra de grond waarop het bevel tot be
waring werd verleend of verlengd, niet meer 
aanwezig i s, gelast de officier van justitie de 
invrijheidstel1ing van den verdachte. 

66. De rechtbank kan, in de gevallen en 
op de gronden, in artikel 64 vermeld, op de 
vordering van den officier van justitie, de 
gevangenhouding van den verdachte die zich 
in bewaring bevindt, bevelen, doch niet dan 
na hem te hebben gehoord. 

Na den aanvang van het onderzoek op de 
terechtzitting of indien dit noodig is om de 
uitlevering van den verdachte te verkriJgen, 
kan de iechtbank, ambtshalve of op de vorde
ring van den officier van justitie, in die gevallen 
en op die gronden, de gevangenneming van 
den verdachte bevelen. Desgeraden hoort de 
rechtbank dezen vooraf; zij is te dien einde 
bevoegd, zoo noodig onder bijvoeging van een 
bevel tot medebrenging, zijne dagvaarding te 
gelasten. 

67. Het bevel tot gevangenhouding is, vóór . 
den aanvang van het onderzoek op de terecht
zitting, slechts gedurende een termijn van 
dertig dagen van kracht, welke termijn ingaat 
op het oogenblik der tenuitvoerlegging. 

Dat bevel kan, vóór den aanvang van het 
onder•oek op de terechtzitting, op de vordering 
van den officier van justitie, in de gevallen en 
op de i.-ronden in artikel 64 yermeld, telkens 
van dertig tot dertig dagen worden verlengd. 
De verdachte wordt in de gelegenheid gesteld 
op de vordering te worden gehoord. 

Het bevel tot gevangenhouding, hetwelk 
vóór den afloop van den termijn van dertig da
gen door het onderzoek op de terechtzitting is 
gevolgd, is, evenals dat hetwelk tijdens of na dat 

onderzoek is verleend, geldig voor onbepaalden 
termijn en blijft van kracht totdat het is op
geheven. 

Artikel 65, derde lid, i s ten aanzien van alle 
voor een bepaalden termijn geldige bevelen tot 
gevangenhouding van toepassing. 

68. Het bevel tot gevangenneming, hetwelk 
na den aanvang van het onderzoek op de 
terechtzitting is verleend, is geldig voor on
bepaalden termijn en blijft van kracht totdat 
het is opgeheven. I s het eeraer verleend om 
de uitlevering van den verdachte te verkrijgen, 
dan is artikel 67 van overeenkomstige toepas
sing. 

69. Het bevel tot voorloopige hechtenis kan 
door de rechtbank worden opgeheven.. Zij 
kan dit doen ambtshalve, op de voordracht 
van den rechter-commissaris met het gerechte
lijk vooronderzoek belast, op het verzoek van 
den verdachte, of, voor zoover een bevel tot 
gevangenneming of gevangenhouding betreft, 
ook op de vordering van den officier van justitie. 

De verdachte die voor de eerste maal.de op
heffing verzoekt, wordt, tenzij de rechtbank 
reeds aanstonds tot inwilliging besluit, op het 
verzoek gehoord, althans opgeroepen. 

70. In geval de officier van justitie den 
verdachte kennis geeft dat hij hem ter zake 
van een feit waarvoor yoorloopige hechtenis is 
toegepast, niet verder zal vervolgen, wordt 
daardoor elk bevel tot voorloopige hechtenis 
van rechtswege opgeheven en daarvan in de 
kennisgeving melding gemaakt. 

Geschiedt de kennisgeving uitsluitend op 
grond dat de officier van justitie de rechtbank 
onbevoegd acht en is naar zijne meening een 
ander college wel bevoegd, dan kan hij bepalen 
dat het bevel nog gedurende drie dagen na die 
kennisgeving van kracht zal blijven. In de 
kennisgeving wordt daarvan melding gemaakt. 

71. Uiterlijk drie dagen na de tenuitvoerleg
ging kan de van misdrijf verdachte van de 
beschikkino der rechtbank, houdende bevel tot 
gevange1m~ming of gevangenhouding bij het 
gerechtshof in hooger beroep komen. · 

Het gerechtshof beslist zoo spoedig mogelijk. 
De verdachte wordt gehoord, al thans op
geroepen. 

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

a. in geval van onbevoegdverklaring of 
buitenvervolgingstelling, tenziJ in het laatste 
geval tevens de plaatsing in een krankzinnigen
gesticht wordt bevolen ; 

b. behoudens het bepaalde bij artikel 17, 
tweede lid, indien op den verdachte bij de 
einduitspraak ter zake van het feit, waarvoor 
de voorloopige hechtenis is beYolen, geen straf 
of maatregel of wel de maatregel, bedoelä bij 
artikel 38 van het Wetboek van Strafrecht, 
wordt toegepast ; 

c. indien wordt veroordeeld tot eene andere 
dan vrijheidsstraf of artikel 14a, 39bis a of 
39oclies van het Wetboek van Strafrecht wordt 
toegepast. 

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

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

74. Indien het gerechtshof of de Hooge Raad 
tot het geven van eenige bes lissing is geroepen, 
vóórdat beroep van àe einduitspraak is aan
ueteekend, wordt daarbij de opheffing van het 
'6evel tot voorloopige hechtenis gelast, indien 
dit uit de beslissing voortvloeit. 

75. Na de aanteekening van beroep van de 
einduitspra.ak worden de in de artikelen 66-69 
bedoelde bevelen met overeenkomstige toe
passing van die artikelen gegeven door den 
rechter in hoogsten feitelijken aanleg, met dien 
verstande dat dan de bevelen tot gevangen
neming ook vóór den aan vang van het onderzoek 
op de terechtzitting kunnen worden verleend. 

76. Ten aanzien van de voorloopige hech
tenis is artikel 62 van overeenkomstige toe
passing. 

§ 2. Het hooren van den in voorloopige hechtenis 
gestelden verdachte. 

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

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

Van het verhoor wordt, ook indien dit door 
het daartoe aangewezen lid der rechtbank of 
van . het gerechtshof wordt afgenomen, met 
overeenkomstige toepa sing van de artikelen 
171-176, proces-verbaal opgemaakt. 

§ 3. I nhoud der bevelen en hunne beteekening. 

78. H et bevel tot voodoopige hechteni of 
tot verlenging daarvan is gedagteekend en 
onderteekend. 

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

De verdachte wordt in het bevel, met name, 
of, wanneer zijn naa m onbekend is, zoo duidelijk 
mogelijk aangewezen. 

Het bevel vermeldt voorts de plaats waarin 
de voorloopige hechtenis zal worden ondergaan. 

Het wordt vóór of bij de tenuitvoerlegging 
a.an den verdachte beteekend. 

79. De bevelen tot opheffing va.n een bevel 
tot voorloopige hechtenis en de beslissingen 
waarbij zoodanige opheffing wordt geweigerd, 
zijn met redenen omkleed. H etzelfde geldt 
ten aanzien van beslissingen waarbij eene vor
dering van het openbaar ministerie tot toe
passing van voorloopige hechtenis of tot verlen
ging van een bevel tot voorloopige hechtenis is 
a fgewezen. 

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

§ 4. Schorsing der voorloopige hechtenis. 
80. De rechter kan, op het verzoek van den 

verdachte, bevelen dat de voorloopige hechtenis 
zal worden geschorst, zoodra deze, al of niet 
onder zekerheidstelling, zich, in den vorm door 
den rechter te bepalen, bereid heeft verklaard 
tot nakoming van de aan de schorsing te ver
binden voorwaarden. 

Onder de voorwaarden der schorsing wordt 
steeds opgenomen : 

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

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

De zekerheidstelling voor de nakoming der 
voorwaarden bestaat l1etzij in de storting van 
geldswaarden door den verdachte of een derde, 
hetzij in de verbintenis van een derde als waar
borg. In het laatste geval wordt bij het verzoek 
overgelegd eene schriftelijke bereidverklaring 
van den waarborg. 

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

De verdachte en de waarborg worden op het 
verzoek gehoord. 

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

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

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

82. De rechter kan ambtshalve of op de 
vordering van het openbaar ministerie te allen 
tijde de opheffing der chorsing bevelen. 

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

83. Geschiedt de opheffing wegens het niet 
nakomen van voorwaarden, dan kan bij de 
besli ssing tot opheffing tevens de zekerheid 
worden vervallen verklaard aan den Staat. 
Bestaat de zekerheid in eene verbintenis van 
d en waarborg, dan wordt deze alsdan bij die 
beslissing veroordeeld tot betaling van het als 
zekerheid gestelde bedrag aan den Staat, ook 
bij lijfsdwan~ op hem te verhalen. 

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

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

Indien d e verdachte nà de o·pheffing der 
schorsing zich aan de tenuitvoerlegging van 
het bevel tot voorloopige hechtenis onttrekt, 
wordt, indien dit nog niet mocht zijn geschied, 
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de zekerheid vervallen verklaard aan den Staat. 
De zekerh eid wordt eveneens, ook zonder dat 
de opheffing der schorsing mocht zijn bevolen, 
vervallen verklaard aan den Staat, indien de 
verdachte de voorwaarde bedoeld in artikel 80, 
tweede lid, n°. 2, niet nakomt. De beslissing 
wordt gegeven ambtshalve of op de vordering 
van het openbaa r ministerie. De voorgaande 
leden zijn van toepassing. 

84. Indien de verdach te de voorwaarden 
niet naleeft, of indien uit bepaalde omstandig
heden blijkt van het bestaan van gevaar voor 
vlucht, kan zijne aanhouding worden bevolen 
door het openbaar ministerie, tot het vorderen 
"Van de opheffing der schorsing bevoegd, door 
h et hoofd der gemeentepolitie van de plaa ts 
waar de verdachte zich bevindt, en door den 
o fficier van j ustitie van het arrondissement 
waartoe die plaats behoor t, onder verplichting, 
wat de beide laatstgenoemde ambtenaren be
treft, tot on verwijlde schriftelijke kennisgeving 
aan eerstgenoemd openbaar ministerie. 

Indien dit de gedane aanhouding noodzakelijk 
blijft achten, dient het onverwijld zijne vorde
ring bij den rechter in, d ie binnen tweemaal 
vier en twintig uren daarna beslist . 

85. Indien het voortduren der zekerheid 
niet langer noodzakelijk is, beveelt de rechter, 
zoo noodig na verhoor van den verdachte en 
diens waa rborg, ambtshalve, op de vordering 
van het openbaar ministerie, of op het verzoek 
van den verdachte of d iens waarborg, dat de 
gestor te geldswaarden aan dengene d ie de 
zekerheid heeft gesteld, zullen worden terug
gegeven, of da t diens verbintenis zal worden op
geheven. 

86. Alle rechterlijke beslissingen ingevolge 
deze parag raaf genomen, zijn met redenen 
omkleed en worden gegeven door het rechterl ijk 
college dat tot het geven de r in artikel 66 
bedoelde bevelen bevoegd i s. Betreft echter 
de schorsing een bevel t ot bewaring, dan 
worden zij, zoolang het onderzoek ter terecht
zitting nog niet is aangevangen, ge~even door 
den rechter -commissari s. Ten aanzien van het 
verhoor van den verdachte door den rechter
commissaris is a rtikel 63, laatste lid , van 
toepassing. 

In geval van opheffing van het bevel tot 
voorloopige hechtenis wordt daarbij tevens het 
bevel vermeld in het voorgaande a rtikel ge
geven. 

De beslis 'ingen " ·orden onverwijld aan den 
verdachte en di ens waarborg beteekend. 

De besliss ingen tot schorsing, t ot opheffing 
daarvan, en die t ot wijziging van beslissingen 
tot schorsing zijn dadelijk uitvoerbaar. 

87. Tegen de beschikkingen van den rechter
commissari s of de rechtbank tot schorsing o f 
tot wijziging van besliss ingen tot schorsing 
staat in geval van misdrijf den officier van 
justitie binnen drie dagen daarna hooger beroep 
open. De rechtbank of het gerechtshof beslist 
zoo spoedig mogelijk. 

88. Waar in deze paragraaf wordt gesproken 
van schorsing, wordt daaronder begrepen op 
schorting. 

§ 5. Schadevergoeding voor ondergane voor
loopige hechtenis. 

89. Indien de zaak eindigt zonder oplegging 
van straf of maatregel of met zooclanige op-

legging, doch op grond van een feit waarvoor 
voorloopige hechtenis niet is toegelaten, kan 
de rechter, op verzoek van den gewezen ver 
dachte of van zijne erfgenamen, hem of zijne 
erfgenamen eene geldelijke tegemoetkoming ten 
laste van den Staat toekennen voor de schade 
welke hij ten gevolge van ondergane voorloopige 
hechtenis werkelijk heeft geleden. Tot deze 
toekenning is bevoegd het gerecht in feitelijken 
aanleg, w&arvoor de zaak t ijdens de beëindi
ging daarvan werd ver volgd of anders het 
laatst werd vervolgd, of , indien dat gerecht 
is een kantongerecht, de rechtbank van het 
a rrondissement . 

De raadkamer is zooveel mogelijk samen
gesteld uit de leden die op de t erechtzitting 
over de zaak hebben gezeten. 

H et verzoek kan slechts worden ingediend 
binnen drie maanden na de beëindiging der 
zaak. De gewezen verdachte of zijne erf
genamen worden op het verzoek gehoord, al
thans opgeroepen en kunnen zich oij het ver
hoor door hun advocaat doen bijstaan . Artikel 
24, laatste lid, is van toepassing. 

90. De toekenning eener tegemoetkoming 
heeft steeds plaats, indien en voor zoover daar
toe, naar het oordeel van den rechter, gronden 
van billijkheid aanwezig zijn. H et vroegere 
levensgedrag van den verdachte en zijne hou 
ding vóór en tijdens de voorloopige hechtenis 
worden bij de besli ssing in aanmerking ge
nomen. 

Bij de bepaling van het bedrag wordt ook 
rekening gehouden met de levensomstandig
heden van den gewezen verdachte. 

De beslissing is met redenen omkleed. De 
beschikking wordt onverwijld aan den gewezen 
verdachte of aan zijne erfgenamen beteekend, 
doch, indien het eene afwij zende beslissing 
bet reft, met weglating van de redenen. In dat 
geval kan de gewezen verdachte of kunnen 
zijne erfgenamen van de redenen t er griffie 
inzage bekomen. 

91. Tegen de door de recht bank genomen 
beslissing staat den officier , an justitie binnen 
veertien dagen daarna en den gewezen ver
dachte of zijne erfgenamen ·binnen eene maand 
na de beteekening hooger beroep open bij het 
gerechtshof. 

Ten aanzien van den gewezen verdachte of 
zijne erfgenamen vinden de artikelen 447--455 
overeenkomstige toepassing, met dien verstande 
dat hetgeen in die ar tikelen met betrekking 
tot den raadsman is bepaald, geldt voor hun 
advocaat. 

H et gerechtshof beRlist na den gewezen ver
dachte of zijne erfgenamen te hebben gehoord , 
alth11.ns opgeroepen. De gewezen verdachte of 
zijne erfgenamen kunnen 1ich bij het verhoor 
door hun advocaat rloen bijstaan . Artikel 24, 
laatste lid , is van t oepas~ing. 

Artikel 90, laatste lid , is van toepassing. 
92. Indien de gewezen verdachte na het 

inrlienen van zijn verzoek of na de instelling 
van hooger beroep overleden is, geschiedt de 
t oekenning ten behoeve zijner erfgenamen. 

93. Voor het bedrag der tegemoetkoming 
wordt. door den voorzit t er van het co llege een 
bevelschrift van tenuitvoerleg~ing afgegeven. 

Omtrent die t enuitvoerleggmg worden bij 
a!gemeenen maatregel \ "at1 bestuur de noodige 
voorschri ften gegeven. 
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DERDE AFDEELING. 
INBESLAGNEMING. 

§ 1. Algemeene bepaling. 

94. Vatbaar voor inbeslagneming zijn alle 
voorwerpen die kunnen dienen om de waarheid 
aan den dag te brengen, of welker verbeurd
verklaring, vernietiging of onbruikbaarmaking 
kan worden bevolen. 

§ 2. Inbeslagneming door opsporingsa,nbtenaren 
of bijzondere personen. 

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

Met betrekking tot het onderzoek aan het 
lichaam of de kleeding van den aangehouden 
verdachte geldt de bepaling van artikel 56, 
eerste en tweede lid . 

96. In geval van ontdekking op heeter daad 
kunnen de opsporingsambtenaren voorinbeslag
nemfog vatbare voorwerpen op elke plaats 
volgen en in beslag nemen. De o,rtikelen 
120-123 zijn van toepassing. 

97. In geval van ontdekking op heeter daad 
of van een misdrijf waarvoor voorloopige hech
tenis is toegelaten, kan de officier van justitie 
die de in artikel 181, eerste lid, bedoelde vor
dering doet, in afwachting van het optreden van 
den rechter-commissaris, bij dringende nood 
zakelijkheid : 

1 °. ter inbeslagneming huiszoeking doen op 
elke plaats waar het feit is begaan of sporen 
heeft achtergelaten, in de woning en in de 
verblijfplaats van den verdachte en in her
bergen, koffiehuizen en openbare plaatsen ; 

2°. ter gelegenheid eener schouw elders, 
voor inbeslagneming vatbare voorwerpen, voor 
zoover deze voor de hand worden aangetroffen, 
in beslag nemen. 

Kan het optreden van den officier van justitie 
niet worden afgewacht, dan komt de bevoegd
heid toe aan ieder zijner hulpofficieren, onder 
verplichting om van de ondernomen handeling 
onverwijld schriftelijk kennis te geven aan den 
officier van justitie. 

98. Bij personen met bevoegdheid tot ver
schooning, als bedoeld bij artikel 218, worden, 
tenzij met hunne toestemming, niet in beslag 
genomen brieven of andere geschriften, tot 
welke hun plicht tot geheimhouding zich uit 
strekt. 

Geschiedt bij zoodanige personen huiszoeking, 
dan vindt zij, tenzij met hunne toestemming, 
alleen plaats, voor zoover zij zonder schending 
van het stands-, beroeps- of ambtsgeheim kan 
geschieden, en strekt zij zich niet uit tot o,ndere 
brieven of geschriften dan die welke het voor
werp van het strafbare feit uitmaken of tot het 
begaan daarvan gediend hebben. 

99. Tenzij het belang van het onderzoek dit 
vordert, wordt tot inbeslagneming in eene 
woning niet overgegaan dan nadat de bewoner 
of, indien hij afwezig i , een zijner aanwezige 
huisgenooten is gehoord en vruchteloos tot 
vrjj,villige afgifte uitgenoodigd. 

Voorzoover het belang van het onderzoek 
zich daartegen niet verzet, stelt de opsporende 
ambtenaar den bewoner of, indien deze afwezig 
is, een zijner aanwezige huisgenooten in de 

gelegenheid, zich omtrent de ter plaatse in
beslaggenomen voorwerpen te verklaren. Het
zelfde geldt ten aanzien van ct~n verdachte, 
indien deze tegenwoordig is 

De verdachte is bevoegd zich tijdf'n~ Pen 
huiszoeking door zijn raadsman te doen bij
staan. 

100. In geval van ontdekking op heeter 
daad of van een misdrijf waarvoor voorloopige 
hechtenis is toegelaten, kan de officier van 
justitie die de in artikel 181, eerste lid, bedoelde 
vordering doet, in afwachting van het optreden 
van den rechter-commissaris, bij drmgende 
noodzakelijkheid, ter inbeslagneming de uit
levering tegen ontvangbewijs bevelen van_ de 
pakketten, brieven, stukken en andere berich
ten, welke aan de post, de telegraphie __ of aan 
eene andere instelling van vervoer 7·1Jll toe
vertrouwd ; een en ander voor zoover ziJ klaar
blijkelijk voor den verdachte bestemd of van 
hem afkomstig zijn. 

Iedez die ten behoeve van dat vervoer zoo
danige zaken onder zich het:ft of krijgt,_ i;;eeft 
dienaangaande aan den offimer van iust1t10 of 
aan den hulpofficier op diens vordering de door 
dezen gewenschte inlichtingen. 

Ieder die werkzaam is bij eene instelling van 
telephonie, geeft in het geval van het eerste i id 
ter zake van alle verkeer hetwelk door tusschen
komst van die instelling is geschied, aan den 
officier van justitie op diens vordering de door 
dezen gewenscbte inlichtin_sen. . 

De artikelen 217-219 zun ten aanz1011 van 
per·sonen, bedoeld in de voorgaande twee leden 
van overeenkomstige toepassing. 

101 . De officier van justitie 11,eeft inbeslag
genomeo pakketten, brieven, stukken en andere 
berichten, welke aan de post, de telegraphie of 
aan eene andere insteJling van vervoer waren 
toevertrouwd en welker inbeslagneming niet 
wordt gehandhaafd, onverwijld aan den ver
voerder ter verzending terug. 

Tot de kennisneming van den inhoud der 
overige zaken, voorzoover deze gesloten zijn, 
gaat de officier van justitie niet over dan na 
daartoe door den rechter-commissaris na den 
aanvang van het gerechtelijk vooronderzoek te 
zijn gemachtigd. Wordt tot een gerechteliJk 
vooronderzoek niet overgegaan, dan geeft de 
officier van justitie de inbeslaggehouden zaken 
onverwijld aan den vervoerder ter verzendin~ 
terug. 

102. Blijken de zaken na opening van belang 
voor het onderzoek, dan voegt ·de officier van 
justitie deze bij de processtukken of de stukken 
van overtuiging. In het tegenover~estAlde 
geval worden zij, na door den officrnr van 
justitie te zijn gesloten, door dezen onverwijld 
naar hunne bestemming verzonden. 

Voorzoover het belang van het onderzoek 
dit niet verbiedt, worden zij vooraf door den 
officier van justitie gewaarmerkt. 

De inhoud van de door den officier van justitie 
geopende zaken, voorzoover deze niet bij de 
processtukken of de stukken van overtuiging 
zijn gevoegd, wordt door hem geheim gehouden. 
Gelijke geheimhouding wordt door hem en door 
den hulpofficier van justitie in acht genomer 
ter zake van de inlichtingen in artikel 100, 
tweede en derde lid, vermeld, voor zoover 
daarvan I\Îet uit de processtukken blijkt. 

Van de inbeslagneming, de teruggave, de 
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opening en de vel'zending wordt door den 
officier van justitie proces-verbaal opgemaakt 
dat bij de processtuk.ken wordt gevoegd. 

103. Elke belanghebbende kan bij bezwaar
schrift tegen de inbeslagneming of het gebruik 
van bepaalde inbeslaggenomen zaken of tegen 
het gebruik van ingevolge artikel 100 gedane 
mededeelingen bezwaar maken op grond dat 
de inbeslagneming of het gebruik in strijd is 
met de wet of niet of niet meer door het belang 
van de strafvordering wordt gevorderd. Het 
bezwaarschrift wordt ingediend bij het gerecht 
in feitelijken aanleg, waarvoor de zaak wordt 
vervolgd of anders het laatst werd vervolgd. 
Is de vervolging nog niet aangevangen, dan 
wordt het bezwaarschrift ingediend bij het 
gerecht op welks griffie de voorwerpen zijn 
overgebracht, of, indien het geldt het gebruik 
van mededeelingen, bij het gerecht, tot de 
kennisneming der zaak in het algemeen bevoegd , 
binnen welks rechtsgebied de mededeelingen 
zijn gedaan. 

Het gerecht geeft binnen drie dagen, na zoo 
noodig den belanghebbende te hebben gehoord, 
a lthans opgeroepen, zijne met redenen omkleede 
beschikking welke onverwijld aan den belang
hebbende wordt beteekend. 

Tegen de beschikking kan door het openbaar 
ministerie binnen drie dagen daarna en door 
den belanghebbende binnen drie dagen na de 
beteekening beroep in cassatie wordt:n inge
steld. De Hoogè Raad beslist zoo spoedig 
mogelijk. 

§ 3. Inbeslagneming door den rechter-commis
saris tijdens het gerechtelijk vooronderzoek. 
104. De rechter-commissaris is tijdens het 

gerechtelijk vooronderzoek tot inbeslagneming 
van alle daarvoor vatbare voorwerpen be
voegd. 

Artikel 98, eerste lid, is van toepassing. 
105. De rechter-commissaris kan bevelen 

dat hij die redelijkerwijs moet worden vermoed 
houder te zijn van eenig bepaald voor inbeslag
neming vatbaar voorwerp, dit ter inbeslagne-
1n.ing aan hem zal uitleveren of op de griffie van 
de rechtbank overbrengen, een en ander binnen 
den termijn en op de wijze bij het bevel te 
bepalen. 

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

Indien de voorwerpen aan den rechter
commissaris zijn uitgeleverd, draagt deze zorg 
voor de overbrenging op de griffie. 

106. Ieder tot wien het bevel wordt gericht, 
is verplicht daaraan te voldoen. 

Niettemin bestaan geldige redenen van 
weigering op grond van bevoegdheid tot ver
schooning voor : 

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

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

3°. de personen bedoeld bij artikel 219, 
voorzoover de uitlevering of overbreI!gin/$ hen 
of een hunner daarin genoemde betrekkinl$en 
aan het gevaar eener strafrechtelijke vervolgmg 
zou blootstellen. 

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

Ten aanzien van brieven of andere geschriften 

kan het bevel alleen worden gegeven, ind ien 
deze van den verdachte afkomstig zijn, voor 
hem zijn bestemd of hem toebehooren, of wel 
indien zij het voorwerp van het strafbare feit 
uitmaken of tot het begaan daarvan gediend 
hebben. 

108. De rechter-con::misearis kan op verzoek 
van den belanghebbende bevelen dat deZ(n 
d<>9r a en griffier kosteloos een gewaarmerkt 
afschrift der uitge,everdc of overgebrachte 
brieven of geschriften zal worden gegeven. 

Betrf'ft het een authentiek stuk ouder be
waring van een openbaren bewaarder, dan kan 
het afschrift in de plaats van het oorspronke
lijke stuk strekken, zoolang clit niet is terug 
ontvangen. 

109. Indien het over te brengen stuk een 
gedeelte uitmaakt van een register, ,vaarvan 
het niet kan worden afgescheiden, kan de 
rechter-commissaris bevelen dat het register, 
voor den tijd bij het bevel te bepalen, te1· 
inzabe zal worden overgebracht. 

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

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

111. De rechter-commissaris is bevoegd 
huiszoeking ter inbeslagneming te doen met 
verlof van de rechtbank, op zijn verzoek of 
op de vordering van den officier van justitie 
verleend. In het laatste gevsl kan de officier 
van justitie vorderen dat aan het verlof tot 
huiszoeking door den rechter-e<>mmissaris ge
volg zal worden gegeven. 

Bij dringende noodzakelijkheid kan echter 
de rechter-commissaris, ambtshalve of op de 
vordering van den officier van justitie, zonder 
dat verlof huiszoeking doen in de woringen, 
lokalen en plaatsen, bij artikel 97, eerste lid 
no. 1 aangewezen. 

112. Huiszoeking geschiedt door den rechter
C<>mmissaris in tegenwoordigheid van den 
officier van justitie. Artikel 110, tweede lid, 
is van toepassing. 

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

In geval de huiszoeking moet geschi eden 
buiten het arrondissement, draagt de rechtbank 
haar op aan den rechter-commissaris bij de 
rechtbank binnen welker rechtsgebied zij moet 
plaats hebben. 

Van het binnentreden eener woning tegen 
den wil van den bewoner wordt binnen twee
maal vier en t,,intig uren proces-verbaal op
gemaakt. 

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

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

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

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

De rechter-commissaris is bevoegd te bepalen 
dat van den inhoud van inbeslaggenomen ge
sloten pakketten, brieven, stukken en andere 
berichten, welke aan de post, de telegraprue 
of eene andere instell ing van vervoer waren 
toevertrouwd, zal worden kennis genomen, 
voor zoover z~j klaarblijkelijk voor den ver
dachte bestemd of van hem afkomstig zijn. 

. 115. Artikel 103 is van toepassing ten aan
zien van voorwerpen, door dèn rechter-com
missaris inbesla~genomen, aan hem uitgeleverd 
of ir.gevolge ziJn bevel op de griffie overge
bracht, en ten aanzien van hem ingevolge 
artikel 114 in verband met artikel 100 gedane 
mededeel ingen. 

§ 4. Bewar·ing van inbeslaqgenomen voorwerpen. 

116. Inbeslaggenomen voorwerpen worden 
zooveel mogelijk gesloten en verzegeld in een 
omslag waarop eene mededeeling van den dag 
der inbeslagneming en eene vermelding van 
dengene bij wien zij zijn inbeslagi:,enomen, met 
eene korte opgave van den inhoud wordt ge
steld en onderteekend. Indien de voorwerpen 
niet geschikt zijn om in een omslag te worden 
gesloten, wordt daaraan eene strook gehecht, 
waarop gelijke mededeeling en vermelding met 
eene kfJrte aanduidmg van het voorwerp wordt 
gesteld en onderteekend. Kan aan een of 
ander niet worden voldaan, dan worden de 
voorwerpen zooveel mogelijk gewaarmerkt. 
Zooveel mogelijk wordt aan dengene bij wien 
zij zijn inbeslaggenomen, een bewijs van ont
vangst afgegeven. 

De inbeslaggenomen voorwerpen worden, 
zoodra het belang van het onderzoek het toe
laat, overgebracht op de griffie van de rechtbank 
of, zoo het geldt een strafbaar feit waarvan het 
kantongerecht kennis neemt, op de griffie van 
het kantongerecht. 

117. Ingeval door den rechter-commissaris 
de overbrenging op de griffie van de rechtbank 
1s bevolen, geeft de griffier dengene die aan 
het bevel heeft voldaan, een bewijs van de 
overbrenging af en handelt met de overge
brachte voorwerpen op de wijze als bij het 
eerste lid van het voorgaande artikel ten 
aanzien van inbeslaggenomen vo01·werpen is 
voorgeschreven, met dien verstande dat de 
dag der overbrenging op den omslag of de 
strook wordt aangeteekend. 

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

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

VIERDE AFDEELING. 
BINNENTREDEN VAN WONINGEN EN BETREDEN 

VAN ENKELE BIJZONDERE PLAATSEN. 

120. De opsporingsambt enaar of deurwaar
der, ingevolge eenige bepaling van dit wetboek 

tot het binnentreden in eene woning tegen den 
wil van den bewoner bevoegd, oefent zijne 
bevoegdheid niet uit, tenzij vergezeld van den 
kantonrechter, van een commissaris van polit ie 
of van den burgemeester der gemeente, of wel 
voorzien van een algemeenen of b1Jzonderen 
schriftelijken last van den procureur-generaal 
bij het gerechtshof, of van den officier van 
justitie of van een bijzonderen schriftelijken 
last van een zijner hulpofficieren. 

Van het binnentreden eener woning tegen den 
wil van den bewoner wordt binnen tweemaal 
vier en twintig uren proces-verbaal opgemaakt. 
Daarin wordt mede van het tijdstip van het 
binnentreden en van het daarmede beoogde 
doel melding gemaakt. 

121. De schriftelijke last wordt slechts 
gegeven in eene bepaalde zaak en behelst de 
machtiging om ter verwezenlijking van eenig 
daarbij omschreven bijzonder doel hetzij, in 
geval van een algemeenen last, alle woningen, 
hetzij, in geval van een bijzonderen last, be
paald aangewezen woningen binnen te treden. 

122. De opsporingsambtenaar of deurwaar
der, in eene woning tegen den wil van den 
bewoner binnentredende, kan zich daarbij doen 
vergezellen van bepaalde door hem aangewezen 
personen. In dat geval wordt daarvan in het 
proces-verbaal melding gemaakt. 

123. In de gevallen waarin krach tens dit 
wetboek het betreden van plaatsen is toegelaten, 
geschiedt dit, buiten het geval van ontdekking 
op heeter daad, niet : 

1°. in de vergaderzaal van de Staten-Gene
raal, van de staten eener provincie of van den 
raad eener gemeente, gedurende de vergadering; 

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

3°. in de lokalen waarin terechtzittingen 
worden gehouden, gedurende de terechtzittin
gen. 

VIJFDE AFDEELING. 
HANDHAVING DER ORDE TER GELEGENHEID VAX 

AMBTSVERRICHTINGEN. 

124. Voor de handhaving der orde ter ge
legenheid van ambtsverrichtingen draagt zorg 
de voorzitter van het college, of de rechter oI 
ambtenaar, die met de leiding dier verrichtingen 
is belast. 

Deze neemt dB noodige maatregelen opdat 
die ambtsverrichtingen zonder stoornis zullen 
kunnen plaats v inden. 

Indien daarbij iemand de orde verstoort of 
op eenigerlei wijze hinderlij k is, kan de betrok
ken voorzitter, rechter of ambtenaar, na hem 
zoo noodig te hebben gewaarschuwd, bevelen 
dat hij zal vertrekken en, ingeval van weigering, 
hem doen verwijderen en tot den a floop der 
ambtsverrichtingen in verzekering doen houden. 

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

ZESDE AFDEELING. 

MAATREGELEN TER GELEGENHEID VAN EENE 
SCHOUW OF EENE HUISZOEKING. 

125. In geval van schouw of huiszoeking 
kan de daarmede hela te rechter of ambtenaar 
de noodige maatregelen tot bewaking of af
sluiting nemen en bevelen d_at niemana zich , 
zonder zijne uitdrukkelijke bewilliging, van de 
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plaats der schouw of der huiszoeking zal ver
wijderen, zoolang het onderzoek aldaar niet is 
afgeloopen. 

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

TITEL V. 
Beëediglng. 

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

T I TEL VI. 

Beteekenis van sommige in het Wetboek 
voorkomende uitdrukkingen. 

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

128. Ontdekking op heeter daad heeft plaats, 
wanneer het strafbare feit ontdekt wordt, terwijl 
het begaan wordt of terstond nadat het begaan 
is. 

Het geval van ontdekking op heeter daad 
wordt niet langer aanwezig geacht dan kort na 
het feit dier ontdekking. 

129. Waar van misdrijf in het algemeen of 
van eenig misdrijf in het bijzonder gesproken 
wordt, wordt daaronder medeplichtigheid aan 
en poging tot dat misdrijf begrepen, voor zoover 
n iet uit eenige bepaling het tegendeel vol~t. 

130. Waar een termijn in dagen is mtge
drukt, wo rden daaronder verstaan vrije dagen, 
voor zoover niet uit eenige bepaling het tegen
deel volgt. 

131 . Onder maatregel worden mede verstaan 
de teruggave aan ouders of voogd zonder toe
passing van eenige straf en de plaatsing in een 
krankzinnigengesticht overeenkomstig artikel 
37, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht. 

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

133. Onder voorloopige hechtenis wordt 
verstaan de vrijheidsbeneming ingevolge eenig 
bevel van bewaring, gevangenneming of ge 
vangenhouding. 

134. Onder inbeslagneming van eenig voor
werp wordt verstaan het onder zich nemen of 
gaan houden van dat voorwerp ten behoeve 
,,au de strafvordering. 

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

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

137. Onder de bevoegdheid tot kennis
neming van processtukken wordt begrepen d ie 
tot het maken van aanteekeningen daaruit. 

138. Worden verstaan: 
onder rechterlij ke beslissingen zoowel cle 

beschikkingen a ls de uitspraken ; 

onder beschikkingen de niet op cle terecht
zitting gegeven beslissingen ; 

onder uitspraken de op de terechtzitting 
gegeven beslissingen ; 

onder einduitspraken de uitspraken tot 
schorsing der vervolging of tot verklaring van 
onbevoegdheid, niet-ontvankelijkheid of nietig
heid van dagvaarding, en die welke na afloop 
van het geheele onderzoek op de terechtzitting 
over de zaak worden gedaan. 

TWEEDE BOEK. 

Strafvordering in eersten aanleg. 

TITEL I. 
Het opsporingsonderzoek. 

EERSTE AFDEELING. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

139. De procureur-generaal bij den Hoogen 
Raad is belast met de opsporing van misdrijven 
betloeld bij artikel 93 der wet op de rechterlijke 
organisatie. 

Hij geeft daartoe bevelen aan de procureurs
generaal bij de gerechtshoven, aan de officieren 
van justitie en aan de overige opsporingsamb
tenaren. 

140. De procureur-generaal bij het gerechts
hof waakt binnen het rechtsgebied van het 
gere!lhtshof waarbij hij is gep1aatst, voor de 
richtige opsporing van de strafbare feiten waar
van de rechtbanken of kantongerechten kennis 
nemen. 

Hij geeft daartoe bevelen aan de officieren 
van justitie. 

141 . Met de opsporing der strafbare feiten 
zijn belast : 

1 o. de officieren van justitie; 
20. de kantonrechters in zaken welke niet 

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

waterschouten; 
40_ de burgemeesters in gemeenten waar 

geen commissaris van politie is ; 
50_ de officieren en de onderofficieren der 

marechaus ee ; 
60. de rijksveldwachters, de gemeentevelcl

wachters en de door Onzen Minister van Justitie 
aanaewezen militairen der marechaussee bene
den° den rang van onderofficier. 

142. Met de opsporing van strafbare feiten 
zijn ook belast zij, aan wier waakzaamheid bij 
bijzondere wetten of verordeningen de hand
having of de zorg voor de naleving daarvan of 
de opsporing van de daarin bedoelde strafbare 
feiten is toevertrouwd, een en ander voor zoo
veel die feiten betreft. 

143. De ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij het kantongerech t i s bevoegd in 
de zaken waarvan hem de vervolging is op
gedragen, naar aanleiding van hem t er vervol
ging toegezonden processen-verbaal of van door 
hem ontvangen klachten, nasporingen te doen 
of een nader onderzoek in te stellen. 

H ij kan die nasporingen of dat nader onder
zoek opdragen aan de ambtenaren genoemd in 
artikel 141 onder de nummers 3, 4, 5 en 6, en 
aan de personen genoemd in artil!:el 142. 

Zoo de nasporing of het nader onderzoek 
door den ambtenaar van het openbaar ministerie 
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bij het kantongerecht persoonlijk geschiedt, 
doet hij van zijne bevinding blijken bij proces
verbaal opgemaakt op zijn ambtseed; daarbij 
moeten tevens zooveel mogelijk uitdrukkelijk 
worden opgegeven de redenen van wetenschap. 

144. Wanneer de zaak aanvankelijk niet 
tot klaarheid kan worden gebracht of dit om 
andere redenen raadzaam is, kan de ambtenaar 
van het openbaar ministerie bij het kanton
gerecht, zoolang het onderzoek ter terecht
zitting nog niet i s aangevangen, de stukken 
vergezeld van eene toelichtende schriftuur in 
handen stellen van den officier van justitie, 
met verzoek dat deze het instellen van een 
gerechtelijk vooronderzoek zal vorderen. . 

De officier van justitie, dit noodig oordeelen
de, stelt de stukken in handen van den rechter
commi saris, met vordering tot het instellen 
van een gerechtelijk vooronderzoek. 

Indien tot het instellen van het onderzoek 
wordt overgegaan, zijn de bepalingen van den 
Tweeden en den Derden Titel van dit Boek 
van toepassing, met uitzondering van de arti 
kelen 195, 201, eerste lid, en 206. 

Nadat de sluiting van het onderzoek onher
roepelijk is geworden, doet de officier van 
justitie de stukken toekomen aan den ambte
naar van het openbaar ministerie bij het kanton
gerecht. 

145. De :Minister van Justitie is bevoegd 
een persoon, tot wederopzegging t oe, aan te 
stellen tot vervanger van een commissaris van 
politie bij di ens verhindering of ontstentenis. 

Bij gebreke van zoodanige aanstelling of bij 
verhindering van den aangestelde, wordt de 
commissaris van politie zoo noodig vervangen 
door den burgemeest er. 

146. De bevoegdheid van: ambtenaren met 
de opsporing van strafbare feiten belast, is 
beperkt tot het grondgebied waarvoor zij zijn 
aangesteld. 

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

Deze zijn verplicht aan de vordering onmid
dellijk te voldoen. 

147. Naar regelen, te stellen bij algemeenen 
maatregel van bestuur, kan het openbaar 
ministerie in het belang van het onderzoek in 
strafzaken de medewerking inroepen van per
sonen en lichamen, welke op het gebied der 
reclasseering of der kinderbesJherming of op 
dergelijk gebied werkzaam zijn, en aan deze 
de noodige opdrachten geven. 

TWEEDE AFDEELING. 
DE OFFICIEREN VAN JUSTITIE. 

148. De officier van justitie is meer bepaal
delijk belast met de opsporing van de strafbare 
feiten waarvan de rechtbanken kennis nemen, 
en wa~kt binnen het rechtsgebied van de recht
bank waarbij hij is geplaatst, voor de richtige 
opsporing van de strafbare feiten waarvan de 
kantongerechten kennis nemen. 

Hij geeft daartoe bevelen aan de overige 
personen met de opsporing belast. 

Zoo de opsporing door hem persoonlijk 
~eschiedt, doet hij van zijne bevinding blijken 
oij proces-verbaal opgemaakt op zijn ambtseed ; 
aarbij moeten tevens zooveel mogelijk uit-

drukkelijk worden opgegeven de redenen van 
wetenschap. 

149. Wanneer de officier van justitie kenni s 
heeft gekregen van een strafbaar feit met welks 
vervolging hij is belast, stelt hij het noodige 
opsporingsonderzoek in en vordert, zoo daartoe 
termen zijn, dat tot het instellen van een ge
rechtelijk vooronderzoek worde overgegaan. 

150. De officier van justitie is te allen tijde 
bevoegd ten einde eenigen plaatselijken toe
stand of eenig voorwerp te schouwen, met de 
personen door hem aangewezen, elke p laats te 
betreden met uitzondering van eene woning, 
waarvan de toegang door den bewoner wordt 
geweigerd. 

151 . In geval van ontdekking op heeter 
daad of van een misdrijf waarvoor voorloopige 
hechtenis is toegelaten, kan de officier van 
justitie die de in artikel 181, eerste lid, bedoelde 
vordering doet, in afwachting van het optreden 
van den rechter-commissaris, bij dringende 
noodzakelijkheid : 

1 °. ten einde een plaatselijken toestand of 
een voorwerp te schouwen, elke plaats betreden 
waar de daad begaan is of sporen heeft achter
gelaten; 

2°. ambtshalve of op het verzoek van den 
verdachte een of meer deskundigen benoemen 
ten einde hem voor te lichten of bij te staan en, 
zoo noodig, met opdracht het door hem gevor
derde onderzoek in te stellen en hem een met 
redenen omkleed verslag uit te brengen. De 
bepalingen van de vijfde afdeeling van den 
Derden Titel vinden overeenkomstige toe
passing. 

DERDE AFDEELING. 
ÜVERIGE AMBTENAREN MET DE OPSPORING 

BELAST. 

152. De ambtenaren bij de nummers 2, 3, 4, 
5 en 6 van artikel 141 vermeld, maken ten 
spoedigste proces-verbaal op van het door hen 
opgespoorde strafbare feit of van hetgeen door 
hen tot opsporing is verricht of bevonden. 

153. Het proces-verbaal wordt door hen 
opgemaakt op hun ambtseed of, voorzoover zij 
dien niet hebben afgelegd, door hen binnen 
tweemaal vier en twintig uren beëedigd voor 
een hulpofficier van justitie die daarvan eene 
verklaring op het proces-verbaal stelt. 

Het wordt door hen persoonlijk opgemaakt, 
gedagteekend en ondel'teekend ; daarbij moeten 
tevens zooveel mogelijk uitdrukkelijk worden 
opgegeven de redenen van wetenschap. 

154. De kantonrechters, de commissarisren 
van politie, de water chouten, de officieren en 
de onderofficieren der marechaussee en in 
gemeenten waar geen commissaris van politie 
is, de burgemeesters, zijn hulpofficieren van 
justitie ter p laatse waar zij tot opsporing be
voe"'d zijn. 

155. De hulpofficieren van justitie doen de 
processen-verbaal, bij hen ingekomen of door 
hen opgemaakt, en de inbeslaggenomen voor
werpen onverwij ld toekomen aan den officier 
van justitie. Betreft het echter een strafbaar 
feit waarvan het kantongerecht kennis neemt, 
dan geschiedt de toezending onverwijld aan 
den ambtenaar van het openbaar ministerie 
bij het kantongerecht. 

156. Kan het optreden van den officier van 
justitie niet worden afgewacht, dan heeft ook 
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ieder zijner hulpofficieren de bevoegdheden bij 
de artikelen 150 en 151 omschreven. 

157. De rijksveldwachters en de gemeente
veldwachters doen hunne processen-verbaal, de 
aangiften of berichten ter zake van strafbare 
feiten, met de inbeslaggenomen voorwerpen, 
onverwijld toekomen aan den commissaris van 
polit ie of, in gemeenten waar geen commissari s 
van politie is, aan den burgemeester, t enzij de 
officier van justitie of de ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij het kantongerecht in 
bijzondere gevallen gelast dat een en ander 
hem rechtstreeks zal worden toegezonden. 

De militairen der marechaussee beneden den 
rang van onderofficier, die krachtens artikel 141, 
n°. 6, belast zijn met de opsporing van strafbare 
feiten, dienen een en anaer in aan den onder
officier van dat wapen, onder wiens recht
streeksch bevel zij staan. 

158. Na overeenkomstig de drie vooraf
gaande artikelen te hebben gehandeld, wachten 
de hulpofficieren van justitie alsmede de op
sporingsambtenaren, bedoeld bij ar tikel 141, 
n°. 6, de nadere bevelen van den officier van 
justit ie af ; gedoogt het belang van het onder
zoek zoodanig afwachten niet, dan zetten zij 
het onderzoek inmiddels voort en winnen zij 
de narichten in, die de zaak tot meer klaarheid 
kunnen brengen. 

Van dit onderI1oek en de ingewonnen narichten 
doen zij blijken bij proces-verbaal waarmede zij 
handelen overeenkomstig de artikelen 155of 157. 

159. De bepalingen van de artikelen 152, 
153, 157, eerste lid, en 158 zijn ook van toe
passing op de personen bedoeld bij artikel 142. 

VIERDE AFDEELING. 

AANGIFTEN EN KLACHTEN. 

160. Ieder die kennis draagt van een der 
misdrijven omschreven in de artikelen 92-110 
van het Wetboek van Strafrecht, in Titel VII 
van het Tweede Boek van dat Wetboek, voor 
zoover daardoor levensgevaar is veroorzaakt, 
of in de artikelen 287-299 van dat wetboek, 
van menschenroof of van verkrachting, is 
verplicht daarvan onverwijld aangifte te doen 
bij een opsporingsambtenaar. 

De bepaling van het eerste lid is niet van 
toepassing op hem die door de aangifte gevaar 
zou doen ontstaan voor eene vervolging van 
zichzelven of van iemand bij wiens vervolging 
hij zich van het afleggen van getuigenis zou 
kunnen verschoonen. 

Evenzoo is ieder die kennis draagt dat iemand 
gevangen gehouden wordt op eene plaats die 
niet wettig daarvoor bestemd is, verplicht 
daarvan onverwijld aangifte te doen bij een 
opsporingsambtenaar. 

161. I eder die kennis draagt van een begaan 
strafbaar feit is bevoegd daarvan aangifte of 
klachte te doen. 

162. Openbare colleges of ambtenaren, die 
in de uitoefening hunner bediening kennis 
bekomen van een strafbaar feit met welks op
sporing zij niet zijn belast, zijn verplicht daar
van onverwijld aangifte te doen, met afgifte 
van de tot de zaak betrekkelijke stukken, aan 
den offi cier van justitie of aan een zijner hulp
officieren, of wel, indien het betreft een straf· 
baar feit waar van het kantongerecht kennis 
neomt, aan den ambtenaar van het openbaar 
ministerie bij het kantongerecht. 

163. De aangifte van eenig strafbaar feit 
ieschiedt mondeling of schriftelijk bij den 
l>evoe~den ambtenaar, hetzij door den aan
gever m persoon, hetzij door een ander, daartoe 
door hem van eene bijzondere schriftelijke vol
macht voorzien. 

De mondelinge aangifte wordt door den 
ambtenaar die haar ontvangt, in geschrifte 
gesteld en na voorlezing door hem met den 
aan~ever of diens gemachtigde onderteekend. 
Indien deze niet kan teekenen, wordt de reden 
van het beletsel vermeld. 

De schriftelijke aangifte wordt door den 
aangever of diens gemachtigde onderteekend. 

De schriftelijke volmacht, of, zoo zij voor 
een notaris in minuut is verleden, een authen
t iek afschrift daarvan, wordt aan de akte ge
hecht. 

Tot het ontvangen van de aangiften bedoeld 
in de artikelen 160 en 161, zijn de opsporings
ambtenaren, en tot het ontvangen van de aan
giften bedoeld in artikel 162, de daarbij ge 
noemde ambtenaren verplicht. 

Artikel 155 is van toepassing. 
164. Bij strafbare feiten alleen op klachte 

vervolgbaar, geschiedt deze klachte mondeling 
of schriftelijk bij den bevoegden ambtenaar, 
hetzij door den tot de klachte gerechtigde in 
persoon, hetzij door een ander , daartoe door 
hem van eene bijzondere chriftelijke volmacht 
voorzien. De klachte bestaat in eene aangifte 
met verzoek tot vervolging. 

Het tweede, derde en vierde lid van het 
voorgaande artikel zijn van toepassing. 

Alles op straffe van nietigheid. 
165. Tot het ontvangen der klachte is elke 

officier van ju titie en elke hulpofficier van 
justitie bevoegd en verplicht. 

Betreft de klachte een strafbaar feit waarvan 
het kantongerecht kennis neemt, dan zijn ook 
alle ambtenaren van het openbaar nünisterie 
bij de kantongerechten tot het ontvangen der 
klachte bevoegd en verplicht. 

Artikel 155 i s van toepassing. 
166. De intrekking der klachte geschiedt 

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

Artikel 155 is van toepassing. 

VIJFDE AFDEELING. 
BESLISSINGEN OMTRENT VERVOLGING . 

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

Van vervolging kan worden afgezien op 
gronden aan het algemeen belang ontleend. 

TITE L II. 

De rechter-commissaris belast met de behan
ling van strafzaken. 

EERSTE AFDEELING. 
BENOEMING EN ONTSLAG . 

168. In elke rechtbank zijn één of meer 
rechters-commissarissen belast met de beh.an 
deling van strafzaken. 

Zij worden uit de leden der rechtbank door 
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het gerechtshof voor <len tijd van twee jaren 
benoemd, nadat de procureur-generaal en de 
voorzitter der rechtbank zijn gehoord, en zijn 
op hun verzoek steeds weder dadelijk benoem
baar. 

Zij kunnen op hun verzoek om gewichtige 
redenen vóór den afloop van hun diensttijd 
door het gerechtshof worden ontslagen, nadat 
de procureur-generaal en de voorzitter der 
rechtbank zijn gehoord. 

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

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

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

TWEEDE AFDEELING. 
VERRICHTINGEN VAN DEN RECHTER-COMMISSARIS 

IN HET ALGEMEEN. 

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

Bij verhindering of ontstentenis van dezen 
kan de rechter-commissaris in dringende geval
len een persoon aanwijzen, ten einde voor 
bepaald aan te wijzen verrichtingen als griffier 
op te treden. Deze plaatsvervangende griffier 
wordt vóór den aanvang zijner werkzaamneden 
door den rechter-commissaris beëedigd dat hij 
zijne taak naar behooren zal vervullen. 

172. De rechter-commissaris doet door den 
griffier een nauwkeurig proces-verbaal opmaken 
van hetgeen bij het onderzoek is verklaard, 
verricht en voorgevallen of door hem i s waar
genomen ; daarbij moeten tevens zooveel moge
lijk uitdrukkelijk worden opgegeven de redenen 
van wetenschap. 

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

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

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

174. Iedere getuige, deskundige of verdachte 
onderteekent zijne verklaring, nadat die hem 
1s voorgelezen of door hem is gelezen, en hij 
verklaard ·heeft daarbij te volharden. 

Bij gebreke van onderteekening wordt de 
weigering of de oorzaak van het fieletsel ver
meld. 

175. Tusschen de regels van het proces
verbaal wordt niet gesch reven. 

De doorhalingen en verwijzingen worden 
onderteekend of gewaarmerkt door den rechter
commissaris en den griffier, en door hem op 
wiens verklaring de doorhaling of verwijzing 

betrekking heeft. Bij gebreke van ondertee
kening of waarmerking wordt de weigering of 
de oorzaak van het beletsel vermeld. 

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

176. Het proces-verbaal wordt door den 
rechter-commissaris met den griffier onder
teekend. 

177. De rechter-commissaris kan, zooveel 
mogelijk in overleg met den officier van justitie, 
in het belang van het onderzoek, het doen van 
nasporingen opdragen en bevelen geven aan d e 
hulpofficieren van justitie en aan de ambtenaren 
genoemd in de artikelen 141 n°. 6 en 14.2. 

De rechter-commissaris heeft gelijke bevoegd
heid als in artikel 147 aan het openbaar mi
nisterie is toegekend. 

178. Indien bij afwezigheid van den officier 
van justitie gedurende het onderzoek eenig 
strafbaar feit wordt begaan, doet de rechter
commissaris daarvan een proces-verbaal op 
maken en dat toekomen aan het bevoegde 
openbaar ministerie. Hij kan tevens, in de 
gevallen en op de gronden in artikel 64 vermeld, 
ambtshalve een bevel van bewaring tegen den 
verdachte uitvaardigen. De bepa1ingen van 
de tweede afdeelin~ van den Vierden Titel van 
het Eerste Boek ziJn dan van toepassing . 

179. Indien gedurende of na het gerechtelijk 
vooronderzoek de rechter-commisearis onbe
voegd blijkt te zjjn, blijft niettemin het gevoerde 
onderzoek van kracht. 

180. De rechtbank waakt tegen noodelooze 
vertraging van het onderz·~ek. 

Zij kan, hetzij ambtshalve, hetzij op de 
vordering van den officier van justitie of op 
het verzoek van den verdachte, zich de proces
stukken doen overleggen en de onverwijlde of 
spoedige beëindiging van het onderzoek bevelen. 

TITEL l!I. 
Gang van het gerechtelijk vooronderzoek. 

EERSTE AFDEELING. 

D E VORDERING VAN DEN OFFICIER VA1' JUSTITIE. 

181. Indien de officier van justitie overeen
komstig de bepaling van artikel 149 ten aan
zien van een strafbaar feit een gerechtelijk 
vooronderzoek noodig acht, vordert hij dat 
door den rechter-commissaris onverwijld daar
toe za; w,,rd'ln overgegaan. 

1n de vordering wordt het feit omschreven 
zoo nauwkeurig als '.n dezen stand der zaak 
mogelijk is. 

Die vordering of, zoo de verdachte eerst 
later bekend wordt, eene onverwijld in te 
dienen nadere vordering wijst den verdachte 
aan. 

182. De officier van justitie dient ook eene 
nadere vordering in, zoodra het gerechtelijk 
vooronderzoek tot andere strafbare feiten moet 
worden uitgebreid, en, zoodra het belang van 
het onderzoek de indiening toelaat, wanneer 
eene meer nauwkeurige omschrijving van het 
feit mogelijk is geworden. 

Zoodra de rechter-commissaris, al of niet na 
verzoek van den verdachte, oordeelt dat eene 
nadere vordering noodig is, geeft hij daarvan 
schriftelijk kennis aan den officier van justitie. 

183. De rechter-commissaris deelt den 
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offi_cier van justitie de stukken van het gerech
tehJk vooronderzoek mede, zoo dikwijls deze dit 
verlangt. 

Indien de medegedeelde stukken den officier 
van justitie daartoe aanleiding geven, doet hij 
de vereischte vorderingen t ot nader onderzoek. 

184. Indien de rechter-commissaris oordeelt 
dat tot het gerechtelijk vooronderzoek geen 
grond bestaat, verklaart hij dit bij eene met 
redenen omkleede beschikking. 

TWEEDE AlWEELING. 
INSTELLEN VAN HET GERECHTELIJK VOOR

ONDERZOEK. 

185. Indien tot het instellen van het onder
zoek ·wordt overgegaan, ,vorden zoo spoedig en 
zoo dikwijls het belang der zaak dit vordert, 
verdachten, getuigen en deskundigen gehoord. 

Op uitnoodiging van den rechter-commissaris 
of voor zoover deze op een schriftelijk daartoe 
~edaan verzoek verklaard heeft daartegen geen 
bezwaar te hebben, kan de officier van justitie 
de verhooren geheel of gedeeltelijk bijwonen. 
Hij i s daartoe steed s bevoegd, indien de raads
man bij het verhoor tegenwoordig is. In dit 
~eva! bevordert de rechter-commissaris, op 
net verzoek van den officier van justitie, dat 
deze bij de verhooren tegenwoordig kan zijn, 
zonder dat het onderzoek daardoor mag worden 
opgehouden. 

De officier van justitie kan, ook wanneer hij 
de verhooren niet bijwoont, de vragen opgeven, 
d ie hij wenscht te zien gesteld. 

186. Voor zoover het belang van het onder
zoek dit naar het oordeel van den rechter
commissaris niet verbiedt, is de raadsman 
bevoe$d de verhooren bij te wonen. De rechter
commrnsaris bevordert, op het verzoek van den 
raadsman, dat deze bij de verhooren tegen
woordig kan zijn, zonder dat het onderzoek 
daardoor mag worden opgehouden. 

Indien de raadsman het verhoor bijwoont, 
noodigt de rechter-commissaris hem uit om in 
of buiten t egenwoordigheid van den te ver
hooren persoon de vragen op te gev.en, die hij 
wenscht te zien gesteld. 

Indien de raadsman het verhoor niet bij 
woont, kan hij de vragen opgeven, die h~ 
wenscht te zien gesteld. 

Het eerste lid is niet van toepassing ten 
aanzien van den raadsman van een verdachte 
die zich naar het oordeel van den rechter
commi ss~ris desbewust en zonder dat van eene 
geldige reden van verhindering blijkt, aan zijne 
verschijning in het gerechtelijk voorondeF,soek 
onttrekt . 

187. Indien er naar zijn oordeel gegrond 
vermoeden bestaat dat de getuige of de des
kundige niet ter terechtzitting zal kunnen 
verschijnen, noodigt de rechter-commissaris den 
officier van justitie, den verdachte en den 
raadsman tot bijwoning van het verhoor uit, 
tenzij het belang van het onderzoek geen uitst el 
van het verhoor gedoogt. 

188. De rechter-commissaris neemt de 
noodige maatregelen om te beletten dat de 
ten verhoore verschenen verdachten, getuigen 
en deskundigen zich vóór of tijdens hun verhoor 
met elkander onderhouden. 

189. De verdachten, getuigen en deskun
digen worden ieder afzonderlijk verhoord. 

De rechter-commissaris kan hen echter, hetzij 
ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of op het verzoek van den 
verdachte of diens raadsman, tegenover elkan
der stellen of in elkanders tegenwoordigheid 
verhooren . 

190. De rechter-commissaris vraagt den 
verdachten, getuigen en deskundigen naar 
naam en voornamen, leeftijd, beroep en woon
of verblijfplaats ; voorts den verdachten naar 
geboorteplaats. Indien de verdachte bekend 
is, vrnagt de rechter-commissaris den getuigen 
en den deskundigen, of zij diens bloedverwanten 
of aangehuwden zijn en, zoo ja, in welken graad. 

191. Indien een verdachte, getuige of des
kundige de Nederlandsche taal niet verstaat, 
is de rechter-commissaris bevoegd, een tolk t e 
benoemen, die den leeftijd van achttien jaren 
moet hebben bereikt. 

Indien een verdachte of getuige niet of slechts 
zeer gebrekkig hooren of spreken kan, bepaalt 
de rechter-commissaris dat de vra$en of de 
antwoorden schriftelijk zullen . geschieden. 

Kan de in het voorgaande lid bedoelde ver
dachte of getuige niet of slechts zeer gebrekkig 
lezen of schrij ven, dan kan de rechter-commis
saris een daartoe geschikten persoon tot tolk 
benoemen. 

De tolk wordt, zoo noodig, op bevel van den 
rechter-commissaris gedagvaard en wordt be
eedigd dat hij zijne taak naar zijn gewet en zal 
vervullen. Artikel 216, tweede en derde lid , 
betreffende de vervanging der beëediging door 
eene aanmaning, is van overeenkomstige toe
passing. 

192. De rechter-commissaris kan, hetzij 
ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of op het verzoek van den 
verdachte of diens raadsman, ten einde eenigen 
plaatselijken toestand of eenig voorwerp te 
schouwen. met de personen door hem aan
gewezen, elke plaats betreden met uitzonderin

0 

van eene woning waarvan de toegang door den 
bewoner wordt geweigerd. 

I s de plaats eene woning waarvan de toegang 
door den bewoner wordt geweigerd, dan wordt 
voor het binnentreden het verlof van de recht
bank vereischt. 

Bij dringende noodzakelijkheid kan echter de 
rechter-commissaris zonder dat verlof binnen
t reden, mits vergezeld door den ,,ffici er van 
justitie. 

Van het binnentreden wordt binnen tweemaal 
vier en twintig uur proces-verbaal opgemaakt. 

De rechter-commissaris kan bepalen dat de 
verdachte, de getuigen en deskundigen op de 
plaats zullen worden verhoord. 

193. De rechter-commissaris geeft tijdig 
schriftelijk kennis van de voorgenomen schouw 
aan den officier van justitie en, voor zoover het 
belang van het onderzoek dit niet verbiedt, 
aan den verdachte en diens raadsman. 

De officier van justitie kan bij iedere schouw 
tegenwoordig zijn. De verdachte en zijn 
raadsman worden, voorzoover het belang van 
het onderzoek dit niet verbiedt, door den 
rechter-commissari s toegelaten de schouw ge
heel of gedeeltelijk bij t e wonen ; zij kunnen 
verzoeken dat zij aanwijzingen mogen doen of 
inlichtingen mogen geven of dat bepaalde op
merkin~en in het proces-verbaal rnllen worden 
vermelct . · 
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194. Ingeval de schouw moet geschieden 
buiten het arrondissement, draagt de rechter
commissaris haar over aan den rechter-com
missaris bij de rechtbank binnen welker rechts
gebied zij moet plaats hebben. 

195. De rechter-commissaris kan, ambts
halve of op de vordering van den officier van 
justitie, bevelen dat de verdachte tegen wien 
ernstige bezwaren bestaan, en, in geval van 
dringende noodzakelijkheid, bovendien degenen 
ten aanzien van wie vermoed wordt dat zij 
sporen van het strafbare feit aan het lichaam 
of aan de kleeding dragen, aan hun persoon 
zullen worden onderzocht. 

Het bevel wordt niet gegeven dan nadat de 
betrokken persoon daarover is gehoord ; indien 
deze tegen het onderzoek aan het lichaam be
zwaar maakt, vindt dat onderzoek niet plaats 
dan na bekomen machtiging der rechtbank. 

Niettemin kan, in geval van ontdekkinv: op 
heeter daad, het bevel ten aanzien van ' den 
verdachte onmiddellijk worden tenuitvoer
gelegd. 

196. Indien het noodzakelijk is dat een 
onderzoek naar de geestvermogens van den 
verdachte tegen wien voorloopige hechtenis i~ 
bevolen, zal worden ingesteld en dit niet vol
doende op eene andere wijze kan plaats vinden, 
beveelt de rP,chter-commissaris hetzij ambts
halve, hetzij op de vordering van den officier 
van justitie of op het verzoek van den ve~
dachte of diens raadsman, dat de verdachte 
ter waarneming zal worden over~ebracht naar 
eene in het bevel aan te duiden mrichting tot 
verpleging of genezing bestemd. 

197. Het bevel bedoeld bij artikel 196, is 
met redenen omkleed en wordt niet gegeven 
dan nadat het oordeel van een of meer des
kundigen is ingewonnen en de verdachte en 
zijn raadsman, indien hij er een heeft, ter zake 
zijn gehoord of opgeroepen. De rechter
commissaris noodigt den officier van justitie 
uit bij het verhoor tegenwoordig te zijn. 

Het bevel houdende last tot overbrenging, 
en dat waarbij een daartoe strekkend verzoek 
van den verdachte is afgewezen, worden dezen 
onverwijld beteekend. 

De verdachte kan van die bevelen binnen 
drie daoen na de heteekening in hooger beroep 
komen bij de r·echthank die zoo spoedig mogelijk 
beslist. 

De rechtbank kan, ook in geval van hooger 
heroep van den officier van justitie, alvorens te 
beslissen, door den rechter-commissaris een 
nader onderzoek doen instellen en zich daartoe 
betrekkelijke stukken doen overleggen. 

198. Het verblijf in de inrichting geldt als 
voorloopige hechtenis, mag den termijn van 
zes weken niet te hoven gaan, en eindigt zoodra 
de verdachte in vrijheid moet worden gesteld. 

De rechter-commissaris kan, hetzij ambts
halve, hetzij op de vordering van den officier 
va,n justitie of op het verzoek van den verdachte 
of diens raadsman, te allen tijde bevelen dat 
het verblijf in de inrichting een einde zal 
nemen. 

De inrichtingen naar welke verdachten 
krachtens een bevel als bedoeld hij het voor
gaande artikel, kunnen worden overgebracht, 
worden aangewezen door den ?lfinister van 
.Justitie, nadat hare besturen zich hebben 
onderworpen aan van Regeeringswege overeen-

kom tig algemeenen maatregel van bestuur te 
stellen voorwaarden. 

199. Indien den rechter-commissaris blijkt 
dat hij het instellen van het gerechtelijk voor
onderzoek vormen zijn verzuimd, op straffe 
van nietigheid voorgeschreven, beveelt hij, 
hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier van juijtitie of op het verzoek van 
den verdachte of diens raadsman, zoo mo~elijk 
het herstel van het verzuim, onder aanwijzing 
van de verrichtingen welke daartoe opnieuw 
zullen geschieden. 

Bij het verzuim van vórmen waarop geen 
nietigheid is gesteld, kan hij op gelijke wijze 
bevelen dat het verzuim worde hersteld. 

Bij verzuim of nietigheid van eene wettelijk 
voorgeschreven beteekening beveelt hij op 
gelijke wijze, zoo mogelijk, dat de beteekening 
alsnog zal ge~chieden. 

DERDE AFDEELI G. 
HET VERHOOR VAN DEN VERDACHTE. 

200. De rechter-commissaris doet, zoo dik
wijls hij dit noodig oordeelt, den verdachte, 
zoo deze in verzekerde bewaring is, voor r.ich 
verscbijnen. Hij kan de dagvaarding van den 
verdachte die in vrijheid is, bevelen. 

In geen geval wordt het gerechtelijk voor
onderzoek gesloten voordat de verdachte is 
gehoord, althans opgeroepen. 

201. Indien de verdachte zich ophoudt in 
hetzelfde arrondisrnment, maar in een ander 
kanton dan waartoe de gemeente behoort, 
waar de rechtbank is gevestigd, kan de rechter 
commissaris den kantonrechter opdragen den 
verdachte te hooren. De kantonrechter wordt 
in zijne ambtsverrichting bijgestaan door den 
griffier hij het kantongerecht ; de artikelen 171, 
tweede lid, en 172--176 zijn van toepassing. 

Houdt de verdachte zich op in een ander 
arrondissement, dan kan de rechter-commis
saris het verhoor overdragen aan zijn ambt

.genoot in dat arrondissement. Het voorgaande 
lid is alsdan van toepassing. 

De overige artikelen dezer afdeeling zijn 
van t oepa. sing op den rechter met het verhoor 
belast. · 

202. Indien de verdachte verhinderd is te 
verschijnen, kan zijn verhoor geschieden op de 
plaats waar hij zich ophoudt. 

De rechter-commissaris kan daartoe met de 
personen door hem aangewezen, en met inacht
neming van de bepalingen van artikel 192, 
elke plaats betreden. 

203. Indien de verdachte zich ophoudt in 
eene der koloniën of bezittingen des rijks in 
andere werelddeelen, kan de rechter-commis
saris het verhoor opdragen aan den bevoegden 
rechterlijken ambtenaar aldaar. 

204. Het proces-verbaal van een verhoor 
van den verdachte, hetwelk in opdracht van 
den rechter-commissaris heeft plaats gevonden, 
wordt dezen gesloten en verzegeld toegezonden. 

205. Indien de verdachte in vrijheid is en 
niet op de dagvaarc'ing verschijnt, kan de 
rechter-commissaris hem andermaal doen da5-
vaarden en daarbij voegen een bevel tot mede
hrenging of zoodanig bevel later uitvaardigen. 

206. Indien dit in het belang van het onder
zoek dringend noodzakeljjk is, kan de rechter
commissaris bevelen dat de overeenkomstig het 
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voorgaandb artikel medegebrachte verdachte 
gedurende ten hoogste vier en twintig uren in 
eene door hem aan te wijzen plaats in verzeke
ring zal worden gesteld. 

Het bevel vermeldt de redenen welke tot de 
inverzekeringstelling hebben i;:eleid. 

207. Telkens ter gelegenheid van het eerste 
verhoor van den verdachte, nadat eene vorde
rincr van den officier van justitie, als vermeld 
in de artikelen 181 en 182, is ingekomen, wordt 
hem door den rechter-commissaris een afschrift 
dier vordering ter hand gesteld. 

De rechter-commissaris kan echter bevelen 
dat de vordering reeds vóór het verhoor aan den 
verdachte zal worden beteekend. 

208. De verdachte kan bij zijn verhoor 
mondeling getuigen en deskundi$en alsmede 
feiten ten onderzoek opgeven. BiJ het proces
verbaal wordt, voor zoover de opgave redelijke 
grenzen niet overschrijdt, van een en ander 
melding gemaakt, met korte aanduiding van 
hetgeen de getuigen en deskundigen volgens 
de opgave van den verdachte zouden kunnen 
verklaren. 

Indien de rechter-commissaris bezwaar heeft, 
hetzij tegen het vermelden van een en ander 
in het proces-verbaal, hetzij tegen het hooren 
van de opgegeven getuigen of deskundigen, 
hetzij tegen het onderzoek naar de opgegeven 
feiten, deelt hij zijne weigering om tot een of 
ander over te gaan, bij het verhoor of het eerst
volgend verhoor aan den verdachte mede. 

De verdachte kan binnen drie dagen daarna 
te~en die weigering een bezwaarschrift indienen 
biJ de rechtbank die zoo spoedig mogelijk be
slist. 

209. Den verdachte wordt bij zijn verhoor 
mondeling mededeeling gedaan van de ver
klaringen van getuigen en deskundigen, die 
buiten zijne tegenwoordigheid zijn gehoord, 
voor zoover naar het oordeel van den rechter
commissaris het belang van het onderzoek dit 
niet verbiedt. Wordt den verdachte de weten
schap vat1 bepaalde opgaven onthouden, dan 
geeft de rechter-commissaris hem dit mondeling 
te kennen. 

VIERDE AFDEELING. 
HET VERHOOR VAN DEN GETUIGE. 

210. De rechter-commissaris verhoort den 
getuige wiens verhoor door hem wenschelijk 
worat geoordeeld, door den rechter wordt 
bevolen of door den officier van justitie wordt 
gevorderd. Hij kan diens dagvaarding bevelen. 

211. De eerste twee leden van artikel 201 
alsmede de artikelen 203 en 204 vinden ten 
aanzien van het verhoor van getuigen, die zich in 
een ander kanton of ~rrondissement of in eene 
der koloniën of bezittingen des rijks in andere 
werelddeelen ophouden, overeenkomsti~e toe
passing. Op den verhoorenden rechter oinnen 
het rijk zijn dan de artikelen dezer afd,eeling 
van toepassing, met uitzondeiing van de rrti 
kelen 221-225. 

Houdt-de getuige zich op in een ander arron
dissement, dan beveelt de rechter-commissaris 
diens dagvaarding alleen, indien hij eene over
komst noodzakelijk of in het belang van den 
getuige oordeelt. Het bevel wordt gegeven, 
hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek van 

den verdachte of diens raadsman. In de dag
vaarding wordt van de noodzakelijkheid der 
overkomst of van het belang van den getuige 
melding gemaakt. 

212. Indien de getuige verhinderd is te 
verschijnen, kan zijn verhoor geschieden op de 
plaats waar hij zich ophoudt. 

De rechter-commissaris kan daartoe met de 
personen door hem aangewezen, en met inacht
neming van de bepalingen van artikel 192 elke 
plaats betreden. 

213. Ieder die als getuige is gedagvaard, te 
verplicht voor den rechter-commissaris t,e 
verschijnen. 

Indien de getuige niet op de dagvaarding 
verschijnt, kan de rechter-commissaris hem 
andermaal doen dagvaarden en daarbij voegen 
een bevel tot medebrenging of zoodanig bevel 
later uitvaardigen. 

214. Indien dit in het belang van het onder
zoek dringend noodzakelijk is, kan de rechter
commissaris bevelen dat de overeenkomstig het 
voorgaan .e &rtikel medegebrachte getuige ge
durende ten hoogste vier en twintig uren in 
eene door hem aan te wijzen plaats in verzeke
ring zal worden gesteld. 

Het bevel vermeldt de redenen die tot de 
inverzekeringstelling hebben geleid . 

215. De getuige verklaart de gebeele waar
heid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. 

216. De rechter-commissaris beëedigt, in
dien er naar zijn oordeel gegrond vermoeden 
bestaat dat de getuige niet op de te,·echtzitting 
zal kunnen verschijnen, of in geval de over
legging van beëedigde getuigenissen noodig is 
om de uitlevering van den verdachte te ver
krijgen, den getuige dat bij de geheele waarheid 
en niets dan de waarheid zal zeggen. 

Indien een getuige met gebrekkige ontwik
keling of ziekelijke storing zijner geestvermo
gens, naar het oordeel van den rechter, de 
beteekenis van den eed niet voldoende beseft, 
of indien een getuige den leeftijd van zestien 
jaren nog niet heeft bereikt, wordt hij, op 
straffe van nietigheid, niet beëedigd, doch 
aangemaand de geheele waarheid en niets dan 
de waarheid te zeggen. 

Van de reden der beëediging of aanmaning 
wordt in het proces-verbaal melding gemaakt. 

217. Van het geven van getuigenis of van 
het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen 
zich verschoonen : 

1 °. des verdachten of mede-verdachten 
bloed- of aanverwanten in de rechte lijn; 

2°. des verdachten of mede-verdachten 
bloed- of aanverwanten in de zijlijn tot den 
derden graad ingesloten; 

3°. des verdachten of mede-verdachten 
echtgenoot of vroegere echtgenoot. 

218. Van het geven van getuigenis of van 
het beantwoorden van bepaalde vragen kunnen 
zich ook verschoonen zij die uit hoofde van 
hun stand, hun beroep of hun ambt tot geheim
houding verplicht zijn, doch alleen omtrent 
hetgeen waarvan de wetenschap aan hen als 
zoodanig is toevertrouwd. 

219. De getuige kan zich verschoonen van 
het beantwoorden eener hem gestelde vraag, 
indien hij daardoor of zichzelf of een zijner bloed
of aanverwanten in de rechte lijn of in de zijlijn 
in den tweeden of derden graad of zijn echt
genoot of vroegere echtgenoot aan het gevaar 
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eener strafrechtelijke veroordeeling zou bloot
stellen. 

220. De getuige legt zijne verklaring af, 
zonder zich van een schriftelijk opstel te mogen 
bedienen. 

De rechter-commissaris kan echter om bij
zondere redenen den getuige toestaan, bij zijne 
verklaI"ing zoodanig gebruik te maken van 
geschriften of schriftelijke aanteekeningen als 
hij veroorloven zal. 

221. Indien de getuige bij zijn verhoor zon
der wettigen grond weigert op de gestelde 
vragen te antwoorden of de van hem gevorderde 
verklaring, eed of belofte af te leggen, beveelt 
de rechter-commissaris, zoo dit in het belang 
van het onderzoek dringend noodzakelijk is, 
hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek van 
den verdachte, dat de getuige in gijzeling zal 
worden gesteld totdat de rechtbank daaromtrent 
zal hebben beslist. 

De rechter-commissaris doet binnen vier en 
twintig uren nadat de gijzeling is aangevangen, 
verslag aan de rechtbank, tenzij de getuige 
reeds eerder uit de gijzeling mocht zijn ont
slagen. De rechtbank beveelt binnen tweemaal 
vier en twintig uren daarna, na verhoor van 
den getuige, dat deze in gijzeling zal worden 
gehouden of daaruit zal worden ontslagen. 

222. Het bevel der rechtbank dat de 
getuige in gijzeling zal worden gehouden, is 
voor niet langer dan twaalf dagen geldig. 

De rechtbank kan echter gedurende het 
gerechtelijk vooronderzoek, op verslag van den 
rechter-commissaris of op de vordering van den 
officier van justitie, telkens, nadat de getuige 
opnieuw door haar is gehoord, dat bevel van 
twaalf tot twaalf dagen verlengen. 

223. De rechter-commissaris beveelt het 
ontslag van den getuige uit de gijzeling, zoodra 
deze aan zijne verplichting heeft voldaan of 
zijne getuigenis niet meer noodig is. 

De rechtbank kan te allen tijde, hetzij ambts
halve, hetzij op het verslag van den rechter
commissaris, op de vordering van den officier 
van justitie of op het ve1zoek van den getuige, 
diens ontslag uit de gijzeling bevelen. De 
getuige wordt gehoord, althans opgeroepen. 

Ingeval zijn verzoek tot ontslag uit de gijze
ling wordt afgewezen, staat den getuige binnen 
drie dagen na de beteekening der beschikking 
hooger beroep, en na afwijzing in hooger beroep, 
binnen gelijken termijn beroep in cassatie open. 
De artikelen 447--455 zijn van overeenkom
stie.e toepassing. 

fu ieder geval gelast de officier van justitie 
het ontslag uit de gijzeling, zoodra dt> sluiting 
van het geiechtelijk vooronderzoek onherroepe
lijk is geworden. 

224. Alle beschikkingen waarbij gijzeling 
wordt bevolen of verlengd, of ~aarbij een 
verzoek van den getuige tot ontslag uit de 
gijzeling wordt afgewezen, zijn met redenen 
omkleed en worden binnen vier en twintir, uren 
aan den getuige beteekend. 

225. Gedurendl' de gijzeling kan de getuise 
zich beraden met een advocaat binnen het riJk 
de praktijk uitoefenende. 

Deze heeft vrijen toegang tot den getuige, 
kan hem alleen spreken en met hem brieven 
wisselen zonder dat van den inhoud door 
anderen wordt kennisgenomen, een en ander 
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onder het vereischte toezicht, met inachtne
ming van de huishoudelijke reglementen, en 
zonder dat het onderzoek daardoor mag worden 
opgehouden. 

De rechter-commissaris staat den advocaat op 
diens verzoek toe van de processen-verbaal 
betreffende de verhooren van den getuige kennis 
te nemen. 

Hij kan, voor zoover het belang van het 
onderzoek dit niet verbiedt, den advocaat op 
d iens verzoek toestaan ook van de overige 
processtukken kennis te nemen. 

226. De leden van het koninklijk huis wor
den niet als getuigen verhoord, tenzij zij bij 
koninklijk besluit tot het afleggen van getuige
nis zijn gemachtigd. 

Eene regeling van vormen welke bij het 
verhoor zijn in acht te nemen, wordt bij het 
besluit gegeven. 

VIJFDE AFDEELING. 

DESKUNDIGEN, 

227. De rechter-commissaris kan, hetzij 
ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of het verzoek van den 
verdachte, een of meer deskundigen benoemen, 
ten einde hem voor te lichten of bij te staan en, 
zoo noodig, met opdracht het door hem gevor
derde onderzoek in te stellen en hem een met 
redenen omkleed verslag uit te brengen. H ij 
kan hunne dagvaarding bevelen. 

De verdachte is bevoegd te verzoeken dat 
een of meer door hem aanbevolen personen als 
deskundigen zullen worden benoemd. Indien 
het belang van het onderzoek dit niet verbiedt, 
kiest de rechter-commissaris een of meer der 
deskundigen uit de door den verdachte aan 
bevolen persone.n. 

Ten aanzien van de deskundigen en hun 
verhoor vinden de artikelen 211-213 alsmede 
de artikelen 217-220 overeenkomstige toe
passing. 

Ieder die tot deskundige is benoemd, i s 
verplicht de door den rechter-commissaris ge
vorderde diensten te bewijzen. 

228. De deskundige wordt door den rechter
commissaris beëedigd dat hij zijne taak naar 
zijn geweten zal vervullen. 

229. De rechter-commissaris bepaalt het 
tijdstip waarop het onderzoek der deskundigen 
zal worden aangevangen, en den termijn binnen 
welken dit zal moeten zijn afgeloopen; deze 
termijn kan door den rechter-commissaris wor
den verlengd. 

230. De rechter-commissaris geeft den offi
cier van justitie schriftelijk of mondeling kennis 
van de aan de deskundigen verleende opdracht, 
van tijd en plaats van hun ondèrzoek en van 
den uitslag daarvan. 

Indien het belang van het onderzoek zich 
daartegen niet verzet, geeft de rechter-commis
saris den verdachte en diens raadsman schrifte
lijk kennis van de aan de deskundigen verleende 
opdracht en van tijd en plaats van hun onder
zoek. 

Van den uitslag daarvan geschiedt gelijke 
kennisgeving, zoodra het belang van het 
onderzoek dit toelaat. 

231. Het onderzoek der deskundigen ge
schiedt in tegenwoordigheid van den rechter
commissaris, indien deze dat noodig oordeelt. 

48 
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De rechter-commissari s kan, indien het 
belang van het onderzoek zich daartegen niet 
verzet, bepalen dat de verdachte wien van de 
opdracht aan deskundigen gedaan, is kennis 
gegeven, en diens raadsman, net onderzoek der 
deskundigen geheel of gedeeltelijk zullen kunnen 
bijwonen. De officier van justitie kan bij het 
onderzoek tegenwoordig zijn. 

De officier van justitie, de verdachte en diens 
madsman, hebben, ook indien het onderzoek 
der deskundigen buiten hunne tegenwoord ig
heid geschiedt , de bevoegdheid met betrekking 
tot dat onderzoek aanwijzingen te doen en op
merkingen te maken. Desverlangd wordt aan 
de deskundigen en aan den verdachte de ge
legenheid gegeven om ten overstaan of, voor 
zoover zulks in het belang van het onderzoek 
noodzakelijk schijnt, door bemiddeling van den 
rechter-commissaris een onderhoud te hebben. 
Ten aanzien van den officier van justitie en den 
raadsman is daarbij het tweede lid van artikel 
193 van overeenkomstige toepassing. 

De rechter-commissaris stelt de deskundigen 
van de opmerkingen en aanwijzingen, voor 
zoover deze geschied zijn buiten hunne tegen
woordigheid, mondeling of schriftelijk in kennie. 

232. De verdachte aan wien van de opdracht 
aan deskundigen gedaan, is kennisgegeven, is 
bevoegd zijnerzijds een deskundige aan te wijzen 
die het recht heeft bij het onder-wek der door 
den rechter -commissaris benoemde deskundigen 
tegenwoordig te zijn, daarbij de noodige aan
WiJzingen te doen en opmerkingen te maken. 

De rechter-commissaris kan om redenen in 
den persoon gelegen, de toelating van een 
bepaalden aangewezen deskundige tot het 
onderzoek weigeren. 

Hij onderwerpt alsdan onverwijld zijne wei
gering aan het oordeel der rechtbank die alsnog 
de toelating kan hevelen. 

In geen geval mag, tenzij de rechter-commis
saris h ierin bewilligt, door de aanwijzing ver
t raiing in den aanvang of den loop van het 
oncterzoek plaats hebben. 

233. De verdachte aan wien van den uitslag 
van het onderzoek is kennis gegeven, is bevoegd 
zijnerzijds een deskundige aan te wijzen, die 
het recht heeft het verslag der door den rechter
commissaris benoemde deskundigen te onder
zoeken. Het tweede en derde lid van het voor
gaande artikel zijn van overeenkomstige toe
passing. 

In geen geval mag, tenzij de rechter-commis
saris hierin bewilligt, door de aanwijzing ver
traging in den loop van het gerechtelijk voor
onderzoek plaats hebben. 

De rechter-commi sa.ris verleent aan den 
aange\Vezen deskundige inzage of afschrift van 
het verslag, bedoeld in het eerste lid. 

234. Ket betrekking tot den door den 
verdachte overeenkomstig een der beide voor
gaande artikelen aangewezen deskundige zijn 
de artikelen 211-213, 228-230 en 231, derde 
en viërde lid, van overeenkomstige toepassing. 

Die deskundige brengt aan den rechter
commi ~saris een met redenen omkleed verslag 
ui t . Het verslag wordt schriftelijk of monde
ling uitgebracht, naar gelang de rechter-com
missaris dit vordert. 

Die deskundige ontvangt uit 's rijks kas 
vergoeding op denzelfden voet als de deskun
d igen door den rechter-commissaris benoemd. 

235. Ingeval hetzij de wijze waarop het 
onderzoek door de deskundigen is geschied, 
hetzij het verschil van de deskundigen omtrent 
de feiten, hetzij het verschil in oordeelvelling, 
daartoe aanleiding geeft, kan de rechter
commissaris, hetziJ ambtshalve, hetzij op de 
vordering van den officier van justitie of op 
het verzoek van den verdachte, het onderzoek 
aan andere deskundigen opdragen. De voor
gaande artikelen dezer afdeeling en artikel 236 
zijn van toepassing. 

236. De rechter-commissaris kan den des
kundigen geheimhouding opleggen. 

ZESDE AFDEELING. 
SLUITING VAN IIE'.l' GERECHTELIJK VOOR

ONDEltZOEK.. 

237. Indien de rechter-commissaris oordeelt 
dat het gerechtelijk vooronderzoek is voltooid 
of dat tot voortzetting daarvan geen grond 
bestaat, of wel indien de officier van justitie 
hem schriftelijk mededeelt dat van verdere 
vervolging wordt afgezien, sluit hij het onder
zoek bij eene beschikking waarin de reden der 
sluiting is vermeld, en doet hij deze toekomen 
aan den officier van justitie. 

Heeft de officier van justitie de mededeeling 
in het eerste lid genoemd, niet gedaan, dan is 
hij bevoegd binnen een termijn van veertien 
dagen ter aanvulling of voortzetting de her
opening van het gerechtelijk vooronderzoek te 
vorderen. 

Indien de rechter-commi sari s oordeelt dat 
tot heropening van het gerechtelijk vooronder
zoek geen grond bestaat, verklaart hij dit bij 
eene met redenen omkleede beschikking. 

238. Zoodra de termijn in het voorgaande 
artikel bedoeld, is verstreken, doet de officier 
van justitie, zoo hij de mededeeling in dat 
artikel genoemd, niet heeft gedaan, de be
schikking tot sluiting van het gerechtelij k 
vooronderzoek aan den verdachte beteekenen ; 
hij kan niettemin de beteekening reeds eerder 
doen plaats vinden, in welk geval de beschik
king aanstonds voor hem onherroepelijk wordt. 

De verdachte is bevoegd binnen acht dagen 
na de beteekening ter aanvulling of voortzetting 
de heropening van het gerechtelijk vooronder
zoek te verzoeken. De verdachte kan in het 
exploot van beteekening de verklaring doen 
opnemen dat hij van deze bevoegdheid afstand 
doet. Zoo hij zijne verklaring niet kan tee
kenen, wordt daarvan in het exploot melding 
gemaakt. 

Indien de rechter-commissaris oordeelt dat 
tot heropening van het gerechtelijk vooronder
zoek geen grond bestaat, verklaart hij dit bij 
eene met redenen omkleede beschikking. 

De beschikking tot afwijzing van het verzoek 
wordt onverwijld aan den verdachte beteekend. 

Deze kan van die beschikking binnen drie 
dagen na de beteekening in hooger beroep 
komen bij de rechtbank die ten spoedigste 
beslist. De besliseing is met redenen omkleed 
en wordt onverwijld aan den verdachte be
teekend. 

239. Indien het gerechtelijk vooronderzoek 
is heropend, vinden de artikelen 237 en 238 
wederom toepassin$· 

240. Indien het mstellen of voortzetten der 
vervolging krachtens artikel 12 door het_ ge-
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rechtshof is bevolen, vindt de mededeeling in 
artikel 237, eer te lid, genoemd, niet plaats, 
dan nadat het gerechtshof daarin heeft be
willigd. 

De officier van justitie doet te dien einde de 
processtukken, vergezeld van een verslag hou
dende de gronden voor zoodanige mededeeling, 
toekomen aan het gerechtshof. 

ZEVENDE AFDEELING. 
HANDELINGJIN VAN DEN RECHTER-COMMISSARIS 
NA DE SLITTTING VAN HET GEREC:kTELIJK VOOR

ONDERZOEK. 

241. Indien de beschikking tot sluiting van 
het gerechtelijk vooronderzoek onherroepelijk 
is geworden, doch het onderzoek op de terecht
zitting nog niet is aangevangen, kan de recht
bank, op de vordering van den officier van 
justitie of op het verzoek van den verdachte, 
den rechter-commissaris het verrichten van 
bepaalde handelingen van nader onderzoek 
opdragen. 

Het onderzoek geldt als een gerechtelijk 
vooronderzoek en wordt overeenkomstig de 
bepalingen van de tweede tot en met de vijfde 
afdeeling van dezen Titel gevoerd. 

Van de beëindiging van het onderzoek wordt 
door den rechter-commissaris aan den officier 
van justitie en aan den verdachte schriftelijk 
kennis gegeven. 

TITE L IV, 

Beslissingen omtrent verdere vervolging. 
242. Indien naar aanleiding van het inge

stelde voorbereidende onderzoek het openbaar 
ministerie van oordeel is dat verdere vervolging 
moet plaats hebben, gaat het daartoe zoo 
spoedig mogelijk over. 

Zoolang het onderzoek op de terechtzitting 
nog niet is aangevangen, kan van verdere 
vervolging worden afgezien, ook op gronden 
aan het algemeen belang ontleend. 

243. In geval van de mededeeling genoemd 
in artikel 237, eerste lid, doet de officier van 
justitie den verdachte onverwijld kennis geven 
dat hij hem ter zake van het feit waarop het 
gerechtelijk vooronderzoek betrekking had, 
niet verder zal vervolgen. 

244. Indien een gerechtelijk vooronderzoek 
heeft plaats gehad, doet de officier van justitie, 
buiten het geval van het voorgaande artikel, 
uiterlijk binnen eene maand nadat de beschik
king tot sluiting daarvan voor den verdachte 
onherroepelijk is geworden, hetzij dezen kennis 
geven dat hij hem ter zake van het feit waarop 
dat onderzoek betrekking had, niet verder zal 
vervolgen, of dat in verband met dat onderzoek 
tot verdere vervolging van eenig bepaald om
schreven feit zal worden overgegaan, hetzij hem 
dagvaarden ter terechtzitting. 

De termijn kan op de vordering van den 
officier van justitie door de rechtbank telkens 
voor een bepaalden tijd worden verlengd. 

De officier van justitie kan, op het _verzoek 
van den verdachte, en al dan niet onder het 
stellen van bepaalde voorwaarden, voor het doen 
van kennisgeving overeenkomstig het eerste lid 
een bepaalden langeren termijn nemen. 

245. Indien een gerechtelijk vooronderzoek 
niet heeft plaats gehad, doch voorloopige hech-

tenis is toegepast, doet de officier van justitie, 
zoodra de zaak tot klaarheid is gebracht, hetzij 
den verdachte kennis geven dat hij hem ter 
zake van het feit, waarvoor de voorloopige 
hechtenis is toegepast, niet verder zal vervolgen, 
of dat tot verdere vervolging van eenig bepaald 
omschreven feit zal worden overgegaan, hetzij 
hem dagvaarden ter terechtzitting. 

De rechtbank stelt, op het verzoek van den 
verdachte, den officier van justitie een termijn 
binnen welken deze tot kennisgeving of dag
vaarding overeenkomstig de bepaling van het 
voorgaande lid moet overgaan. 

De verdachte wordt op het verzoek gehoord, 
althans opgeroepen. 

De laatste twee leden van het voorgaande 
artikel zijn van toepassing. 

De verplichting tot kennisgeving of dagvaar
ding vervalt, indien binnen den gestelden of 
verlengden termijn een g"rechtelijk vooronder
zoek is geopend. 

246. Door eene kennisgeving van niet 
verdere vervolging eindigt de zaak. 

Ingeval van onbevoegdheid der rechtbank 
kan het onderzoek echter voor een ander gerecht 
worden voort((ezet. 

Indien het mstellen of voortzetten der ver
volging krachtens artikel 12 door het gerechts
hof is bevolen, vindt eene kennisgeving van 
niet verdere vervolging, tenzij daaraan eene 
mededeeling als in artikel 237, eerste lid, 
bedoeld, is voorafgegaan, niet plaats, dan nadat 
het gerechtshof daarin heeft be,villigd. Arti
kel 240, tweede lid, is van toepassing. 

247. Indien de zaak niet verder wordt 
vervolgd op grond van onbevoegdheid van de 
rechtbank tot kennisneining van het feit, van 
niet-ontvankelijkheid van den officier van 
justitie, van niet-strafbaarheid van het feit of 
van den verdachte of van onvoldoende aan
wijzing van schuld, wordt van dien grond in 
de kennis$.eving melding gemaakt. 

248. Bij eene kennisgeving van verdere 
vervolging wordt de verdachte opmerkzaam 
gemaakt op d0 voorschriften van artikel 250, 
eerste lid. 

249. Indien de officier van justitie van 
oordeel is dat artikel 37, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht toepasselijk is, doch 
dat tevens de last, in het tweede lid van dat 
artikel genoemd, moet worden gegeven, wordt 
daarvan in de kennisgeving van verdere ver
volging melding gemaakt. 

In dat geval is de officier van justitie bevoegd 
eene behandeling door de raadkamer te vor
deren. Artikel 250, tweede tot en met laatste 
lid, is van toepassing. 

250. Tegen de kennisgeving van verdere 
vervolging kan de verdachte binnen acht dagen 
een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. 
Het bezwaarschrift doet van rechtswege de 
reeds uitgebrachte dagvaarding vervallen. 

De verdachte wordt bij het onderzoek ge
hoord, althans opgeroepen. 

De rechtbank kan, alvorens te beslissen, 
door den rechter-commissaris een onderzoek 
doen instellen en zich de daartoe betrekkelijke 
stukken doen overleggen. Dit onderzoek geldt 
als een gerechtelijk vooronderzoek en wordt 
overeenkomstig de bepalingen van de tweede 
tot en met de vijfde afdeeling van den Derden 
Titel van dit Boek gevoerd. 
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Indien het feit niet tot de kennisneming der 
rechtbank behoort, verklaart zij zich onbe
voegd. 

Is de officier van justitie niet ontvankelijk, 
het feit waarop de kennisgeving van verdere 
vervolging betrekking had, of de verdachte 
niet strafbaar, of onvoldoende aanwijzing van 
schuld aanwezig, dan stelt zij den verdachte 
buiten vervolging. In het geval, bedoeld bij 
artikel 37, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafrecht, kan tevens de last worden gegeven, 
in het tweede lid van dat artikel genoemd. 

In alle andere gevallen verwijst zij den ver
dachte ter zake van een in de beschikking 
bepaald omschreven feit waarop de kennis
geving van verdere vervolging betrekking had, 
naar de terechtzitting. 

251. Is bij de beschikking tot buitenvervol
gingstelling tevens de last gegeven, in artikel 37, 
tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht 
genoemd, dan kan de verdachte of d iens raads
man daartegen bezwaar maken door middel 
van eene verklaring ter griffie van de rechtbank, 
af te leggen uiterlijk binnen zes dagen nadat 
de beschikking in kracht van gewijsde is gegaan. 
Alsdan vervalt de beschikking en verwijst de 
rechtbank den verdachte ter zake van een in de 
beschikking tot verwijzing bepaald omschreven 
feit waarop de kennisgeving van verdere ver
volging betrekking had, alsnog naar de terecht
zitting. 

252. In geval van onbevoegdverklaring of 
buitenvervolgingstelling staat den officier van 
justitie binnen drie dagen na de beschikking 
en in geval van onbevoegdverklaring of ver
wijzing den van misdrijf verdachte binnen 
drie dagen na de beteekening der beschikking 
hooger beroep open bij het gerechtshof dat zoo 
spoedig mogelijk beslist. 

Tegen de beschikkingen van het gerechtshof 
en tegen die van de rechtbank in hoogsten 
aanleg staat, naar de onderscheidingen en 
binnen de termijnen bij het voorgaande lid 
bepaald, het openbaar ministerie en den ver
dachte beroep in cassatie open. De Hooge 
Raad beslist zoo spoedig mogelijk. 

253. Indien de officier van justitie heeft 
kennis gegeven de zaak verder te zullen ver
volgen of indien daarna de verdachte naar de 
terechtzitting is verwezen, doet hij dezen zoo 
spoedig mogelijk dagvaarden ter terechtzitting. 
Ziet de officier van justitie alsnog van verdere 
vervolging af, dan doet hij den verdachte on
verwijld kennis geven dat hij hem ter zake 
van het feit waarop de kennisgeving van verdere 
vervolging of de verwijzing betrekking had, 
niet verder zal vervolgen. 

Indien de officier van justitie in gebreke 
blijft tot dagvaarding over te gaan, kan hem 
op verzoek van den verdachte door de rechtbank 
een termijn worden gesteld binnen welken, 
hetzij tot dagvaarding, hetzij tot kennisgeving 
van niet verdere vervolging moet worden over
gegaan. De verdachte wordt op het verzoek 
gehoord, althans opgeroepen. 

De termijn kan op de vordering van den 
officier van justitie door de rechtbank telkens 
voor een bepaalden tijd worden verlengd. 

254. Alle rechterlijke beschikkingen inge
volge dezen Titel genomen, zijn met redenen 
omkleed en worden onverwijld aan deri verdach
te beteekend. 

255. Behoudens het bepaalde bij artikel 246, 
tweede lid, kan de verdachte na zijne buiten
vervolgingstelling, na de hem beteekende 
kennisgeving van niet verdere vervolging of 
na de hem beteekende beschikking, houdende 
verklaring dat de zaak geëindigd is, ter zake 
van hetzelfde feit niet weder in rechten worden 
betrokken, tenzij nieuwe bezwaren zijn bekend 
geworden. 

Als nieuwe bezwaren kunnen enkel worden 
aangemerkt verklaringen van getuigen of van 
den verdachte en stukken, bescheiden en 
processen-verbaal, welke later zijn bekend 
geworden of niet zijn onderzocht. 

In dat geval kan de verdachte niet ter terecht 
zitting van de rechtbank worden gedagvaard, 
dan na een ter zake dier nieuwe bezwaren in
gesteld gerechtelijk vooronderzoek. 

Bij verzuim van een termijn voor verdere 
vervolging of kennisgeving van niet verdere 
vervolging kan de verdachte ter zake van 
hetzelfde feit niet weder in rechten worden 
betrokken dan onder de voorwaarden, in de 
voorgaande leden bepaald. Echter kan het 
gerecht, voor hetwelk de zaak het laatst werd 
vervolgd, op de vordering van het openbaar 
ministerie, dit alsnog éénmaal een nieuwen 
termijn stellen, indien het algemeen belang dat 
dringend eischt. De verdachte wordt op de 
vordering gehoord, althans opgeroepen. Arti 
kel 244, tweede lid, is van toepassing. 

Verzuim van een termijn voor verdere ver
volging of kennisgeving van niet verdere ver
volging wordt niet aanwezig geacht, indien 
eene tijdi$ uitgebrachte dagvaarding om ter 
terechtzittmg te verschijnen, vervalt of wordt 
ingetrokken of nietig verklaard. 

SLOTBEPALINGE BETREFFENDE HET 
' VOORBEREIDEND ONDERZOEK. 
256. Indien aan de rechtbank blijkt dJ'bij 

het voorbereidend onderzoek vormen zijn 
verzuimd of verzuim of nietigheid van eene 
wettelijk voorgeschreven beteekening heeft 
plaats gehad, is artikel 199 van overeenkom
stige toepassing. 

Is het onderzoek op de terechtzitting aan
gevangen, dan kan, behoudens het be~'.1-alde 
bij artikel 257, verzuim van vormen b1J het 
voorbereidende onderzoek niet meer tot nietig
heid leiden. 

257. Bij verzuim of nietigheid van eenige 
beteekening voorgeschreven bij artikel 238, 
wordt, op het verzoek van den verdachte, mits 
gedaan onmiddellijk na de ondervraging be
doeld bij artikel 278, de dagvaarding waarbij 
hij ter terechtzitting is opgeroepen, nietig 
verklaard. 

T IT EL V. 

Aanhan~ig maken der zaak ter terechtzitting. 
258. De zaak wordt ter terechtzitti~ aan

hangig gemaakt door eene dagvaarding van
wege den officier van justitie aan den verdachte 
beteekend ; het rechtsgeding neemt hierdoor 
een aanvang. 

Indien eene kennisgeving van verdei·e ver
volging of eene verwijzing naar de_te:echtzitting 
i s voorafgegaan, moet de omschnJvmg van het 
feit in de dagvaarding. op straffe van nietigheid, 
woordelijk overeenstemmen met de omschrij-
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ving van het feit in de kennisgeving of in de 
beschikking tot verwijzing. 

Indien ten aanzien van eenig telastegelegd 
feit eene kennis~eving van verdere vervolging 
of eene verwijzmg naar de terechtzitting is 
voorafgegaan, wordt dit in de dagvaarding 
,~ermeld. 

De voorzitter der rechtbank bepaalt, op het 
verzoek en de voordracht van den officier van 
justitie, den dag der terechtzitting. 

259. Strafbare feiten welke op dezelfde 
terechtzitting worden aangebracht en waar
tusschen verband bestaat of welke door den
zelfden persoon zijn begaan, worden gevoegd 
aan de kennisneming van de rechtbank onder
worpen, indien dit in het belang van het onder
zoek is. 

260. De officier van justitie is bevoegd 
getuigen en deskundigen ter terechtzitting te 
doen dagvaarden of schriftelijk te doen op
roepen. 

Bij de dagvaarding van den verdachte worden 
tevens oygegeven de namen, het beroep en de 
woon- o verblijfplaats, of, bij onbekendheid 
van een of ander, de aanduiding, zoo nauwkeurig 
mogelijk, van de getuigen en deskundigen, die 
vanwege den officier van justitie zullen worden 
gedagvaard of opgeroepen. 

Den verdachte wordt daarbij kenbaar ge
maakt dat hij het recht heeft getuigen en des
kundigen te doen dagvaarden of op de terecht
zitting mede te brengen ; hij wordt daarbij 
tevens opmerkzaam gemaakt op de voorschrif
ten der artikelen 262, eerste lid, en 272, eerste 
lid. 

261. De dagvaarding behelst eene opgave 
van het feit dat te laste wordt gelegd, met 
vermelding omstreeks welken tijd en waar ter 
plaatse het begaan zou zijn ; alles op straffe 
van nietigheid. 

Zij behelst tevens de vermelding van de om
standigheden waaronder het feit zou zijn begaan. 

262. Tegen de dagvaarding, voor zoover deze 
betreft een feit ten aanzien waarvan eene kennis
geving van verdere vervolging of eene verwijzing 
naar de terechtzitting niet is voorafgegaan, kan 
de verdachte binnen acht dagen na de beteeke
ning een bezwaarschrift indienen bij de recht
bank 

De artikelen 250-252 betreffende het be
zwaarschrift tegen de kennisgeving van verdere 
vervolging, alsmede de daarop volgende drie 
artikelen zijn van overeenkomstige toepassing. 

Het bezwaarschrift doet van rechtswege de 
dagvaarding in haar geheel vervallen. 

263. De verdachte is bevoegd getuigen en 
deskundigen ter terechtzitting te doen dag
vaarden. 

De verdachte geeft ten minste tweemaal 
vier en twintig uren vóór de terechtzitting, met 
inachtneming der bepaling van artikel 260, 
tweede lid, aan den officier van justitie kennis 
van de getuigen en deskundigen, van zijnent
wege gedagvaard of te dagvaarden. 

264. Op verzoek van den verdachte kan de 
voorzitter der rechtbank de dagvaarding van 
bepaalde getuigen en deskundigen gelasten. 

265. Op straffe van nietigheid moet tusschen 
den dag waarop de dagvaarding aan den ver
dachte is beteekend, en dien der terechtzitting 
een termijn van ten minste tien dagen of, 
mgeval door den rechter-commissaris overeen-

komstig den Zevenden Titel van het Vierde 
Boek bevelen tot handhaving der openbare orde 
zijn gegeven, van ten minste vier dagen ver
loopen. 

Met toestemming van den verdachte kunnen 
deze termijnen worden verkort, mits in het 
exploot zijne vedtlaring van die toestemming 
worde opgenomen en door hem onderteekend. 
Zoo de verdachte zijne verklaring niet kan 
teekenen, wordt daarvan in het exploot melding 
gemaakt. 

Vrijwillige yerschijning van den verdachte 
op eene dagvaarding beteekend in strijd met 
de voorschriften van dit artikel, dekt de nietig
heid. 

In dat geval beveelt echter de rechtbank op 
verzoek van den verdachte schorsing van het 
onderzoek tot een bepaalden dag. 

266. Zoo!ang het onderzoek op de terecht
zitting nog niet is aan$evangen, kan de dag
vaarding door den officier van justitie bij ex
ploot aan den verdachte worden ingetrokken. 

De officier van justitie draagt zorg dat de 
gedagvaarde getuigen en deskundigen tijdig 
schriltelijk met de intrekking worden bekend 
gemaakt. 

Wordt bij of na de intrekking der dagvaarding 
van verdere vervolging afgezien, dan doet de 
officier van justitie den verdachte onverwijld 
kennis geven dat hij hem ter zake van het feit 
waarop de dagvaarding betrekking had, niet 
verder zal vervolgen. De artikelen 246, 24 7 
en 255 zijn van toepassing. · 

267. Indien de dagvaarding is ingetrokken, 
zonder dat den verdachte eene kennisgeving 
van niet verdere vervolging is beteekend, stelt 
de rechtbank, op het verzoek van den verdachte, 
den officier van justitie een termijn binnen 
welken hetzij tot dagvaarding, hetzij tot kennis
geving van niet verdere vervolging moet wor
den overgegaan. De verdachte wordt op het 
verzoek gehoord, althans opgeroepen. Artikel 
255, vierde en vijfde lid, is van toepassing. 

De termijn kan op de vordering van den 
officier van justitie door de rechtbank telkens 
voor een bepaalden tijd worden verlengd. 

TITEL VI. 

Behandeling door de rechtbank ter terecht
zitting. 

EERSTE .AFDEELING. 
ONDERZOEK DER ZAAK OP DE 'l'ER1':CHT· 

ZITTING. 

268. De rechter die als rechter-commissaris 
eenig onderzoek in de zaak heeft verricht, 
neemt, op straffe van nietigheid, aan het onder
zoek op de terechtzitting geen deel. 

De rechtbank is bij voorkeur samengesteld 
uit rechters die nog niet over de zaak in het 
voorbereidende onderzoek hebben geoordeeld. 

269. Tot bijwoning van eene openbare 
terechtzitting worden, tenzij in bijzondere 
gevallen, ter beoordeeling van den voorzitter, 
als toehoorders niet toegelaten minderjarige 
personen die den leeftijd van achttien jaren 
nog niet hebben bereikt. 

In geval van twijfel omtrent den leeftijd 
moet ten genoegen van den voorzitter aan
nemelijk worden gemaakt, dat de persoon die 



1925 30 JULI. 758 

toelating verlan$t, den leeftijd van achttien 
jaren heeft bereikt. 

270. In zaken betreffende strafbare fe iten 
op welke geene gevangenisstraf is gesteld, kan 
·de verdachte zich doen vertegenwoordigen door 
een advocaat bepaaldelijk daartoe door hem 
-gevolmachtigd, ten ware de rechtbank ver
tegemrnordiging niet mocht toelaten; in het 
laatste geval schorst zij het onderzoek voor 
een bepaalden tijd. 

271 . Tegen den verdachte die in gebreke 
blijft op de aan hem gedane dagvaarding op 
de terechtzitting te verschijnen of zich, in de 
gevallen bij de wet voorzien, door een gemach
tigde te laten vertegenwoordigen, wordt verstek 
verleend, tenzij de rechtbank bij den aanvang 
van het onderzoek het bevel geeft, bedoeld bij 
artikel 272, eerste lid; het onderzoek wordt 
daarna voortgezet, onverminderd de bepaling 
van at·tikel 277. 

272. Indien de verdachte niet op de terecht
zitting tegenwoordig is, kan de rechtbank 
zoowel bij den aanvang als gedurende den loop 
van het onderzoek bevelen dat hij op een door 
haar te bepalen tijdstip ter terechtzitting aan
wezig zal zijn, en kan zij daartoe tevens zijne 
medebrenging gelasten. 

Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip 
op de terechtzitting is verschenen, wordt het 
verstek dat tegen hem verleend mocht "zijn, 
vervallen verklaard en het onderzoek op de 
terechtzitting opnieuw aangevangen. 

Indien de verdachte op het bepaalde tijdstip 
niet op de terechtzitting is verschenen, verleent 
de rechtbank, tenzij zij de medebrenging tegen 
een nader tijdstip gelast, verstek, indien dit 
nog niet had plaats gehad ; het onderzoek 
wordt daarna voortgezet. 

273. Het bevel 6edoeld bij artikel 20 van 
de wet op de rechterlijke organisatie, bett-ef
fende de sluiting der deuren, wordt door de 
rechtbank gegeven, hetzij ambtshalve, hetzij 
op de vordering van den officier van justitie 
of op het ver-mek van den verdachte. Het 
bevel kan ook worden gegeven op het verzoek 
van een getuige op grond dat het in het open
baar afleggen van zijne verklaring voor hem 
zelven, voor een zijner bloed- of aanverwanten 
in de rechte lijn of in de zijlijn in den tweeden 
of derden graad of voor zijne echtgenoot of 
vroegere echtgenoot eene ernstige krenking 
van eer of goeden naam zou ten gevolge hebben. 
Teien du uitspraak is geen beroep toegelaten. 

v e rechtbank geeft het bevel niet dan na 
den vei·zoeker en in elk geval den officier van 
justitie en den verdaclite, zoo noodig met 
gesloten deuren, te hebben gehoord. 

Tot bijwoning van de niet openbare zitting 
kan de voorzitter bijzonderen toegang ver
leenen. 

274. De voorzitter heeft de leiding van het 
onderzoek op de terechtzitting en geeft daa rtoe 
de noodige bevelen. 

Hij draagt zorg dat geene vragen worden 
gedaan, welke de strekking hebben verklaringen 
te verkrijgen, waarvan niet gezegd kan worden 
dat zjj in vrijheid zijn afgelegd. 

275. Behalve de rechters en den griffier 
neemt aan de tafel der rechtbank niemand 
plaats. 

276. \Vorden strafbare feiten waarvan de 
voeging had behooren te geschieden, op de-

zelfde terechtzitting afzonderlijk aangebracht, 
dan beveelt de rechtbank dat de voeging alsnog 
zal plaats vinden. 

De rechtbank beveelt de splitsing van ge
voegde zaken, indien haar blijkt dat geen ver
band t usschen die zaken bestaat of dat de 
voeging niet in het belang van het onderzoek is. 

277. Het onderzoek wordt onafgebroken 
voortgezet. 

Onderbrekingen van het onder-mek kunnen 
echter wegen de uitgebreidheid of den duur 
daarvan of voor het nemen van rust door de 
rechtbank worden bevolen. 

De rechtbank is voorts bevoegd, indien dit 
door het belang van het onderzoek wordt 
gevorderd, de schorsing van het onderzoek, met 
of zonder tijdsbepaling, om door haar te ver
melden redenen te gelasten. 

De schorsing met tijdsbepaling kan zoo 
noodig telkens voor een bepaalden tijd worden 
verlengd. 

De redenen der onderbreking of schorsing 
worden in het proces-verbaal vermeld. 

278. De voorzitter doet het onderzoek een 
aanvang nemen door het doen uitroepen der 
zaak ; hij vraagt daarop den verdachte of, zoo 
er meer verdachten zijn, ieder hunner, in de 
volgorde waarin zij zijn gedagvaard, naar naam 
en voornamen, leeftijd, geboorteplaats, beroep 
en woon- of verblijfplaats. Hij vermaant hem 
oplettend te zijn op hetgeen hij zal hooren. 

279. In de gevallen waarin van nietigheid 
der dagvaarding, niet-ontvankelijkheid van 
den officier van justitie of onbevoegdheid van 
de rechtbank zonder onderzoek der zaak zelve 
kan blijken, is de verdachte bevoegd die ver
wering reeds dadelijk na de ondervraging in het 
voorgaande artikel vermeld, voor te dragen en 
toe te lichten. 

De officier van justitie kan daarop antwoor
den. 

De verdachte kan andermaal en, zoo de 
officier van justitie daarna weder het woord 
voert, nogmaals het woord voeren. 

De rechtbank gaat tot beraadslaging over en 
doet uitspraak. 

Wordt de verwering ontijdig of ongegrond 
bevonden, dan wordt net onderzoek der zaak 
zelve onmiddellijk voortgezet. 

Ook ambtshalve kan de rechtbank zonder 
onderzoek der zaak de nietigheid der da,gvaar
ding, de niet-ontvankelijkheid ~an den officier 
van justitie of hare onbevoegdheid uitspreken, 
na den officier van justitie en den verdachte t e 
hebben gehoord. 

Indien de officier van justitie, hetzij naar 
aanleiding van eene verwering als bedoeld in 
het eerste lid, hetzij door de rechtbank gehoord 
ingevolge het voorgaande lid, van oordeel i s 
dat de dagvaarding behoort te worden gewij
zigd, zijn de artikelen 313 en 314 van toepassing. 

280. De officier van justitie draagt de zaak 
voor en legt eene lijst over van de getuigen. 

De voorzitter doet deze lijst door den griffier 
voorlezen. 

Op de vordering van den officier van justitie 
of op het verzoek van den verdachte worden 
alsnog op de lijst gebracht getuigen niet op de 
lijst voorkomende, doch op de terechtzitting 
tegenwoordig. 

Alle verscnenen getuigen worden gehoord , 
tenzij door de rechtbank met t oestemming van 
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den officier van justitie en van den verdachte 
van hun verhoor wordt afgezien. 

281 . De voorzitter kan, met toestemming 
van den officier van justitie en van den ver
dachte, den getuige vergunnen zich vóór het 
a fleggen zijner verklaring tot een bepaald tijd
stip te verwijderen. 

282. Indien een op de lijst voorkomende 
getuige niet is verschenen, beveelt de rechtbank, 
tenzij met toestemming van den officier van 
justitie en den verdachte van zijn verhoor wordt 
afgezien, dat hij tegen een door haar t e bepalen 
t ijdstip ter terechtzitting zal worden gedag
vaard of schriftelijk opgeroepen en kan zij 
daarbij tevens zijne medebrenging gelasten. 

283. De voorzitter beveelt dat de getuigen 
zich zullen begeven naar het voor hen bestemde 
vertrek, met uitzondering van den eersten dien 
hij voor de rechtbank doet verschijnen. 

Nadat deze zijne verklaring heeft afgelegd, 
worden achtereenvolgens de overigen, in de 
orde bij de lijst aangewezen, ieder afzonderlijk 
voorgeroepen, eerst zij die ten verzoeke van 
den officier van justitie, daarna zij die ten 
verzoeke van den verdachte moeten worden 
gehoord. 

De bij de lijst aangewezen orde kan echter 
door den voorzitter worden veranderd, hetzij 
ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of op het verzoek van den 
verdachte. 

De voorzitter neemt, zoo noodig, maatregelen 
om de getuigen te beletten dat ziJ zich vóór het 
afleggen van hunne getuigenis met elkander 
onderhouden. 

284. De voorzitter vraagt den getuige naar 
naam en voornamen, leeftijd, beroep en woon 
on verblijfplaats; of hij bloed- of aanverwant 
i s van den verdachte en, zoo ja, in welken 
graad . 

De voorzitter beëedigt daarna den getuige 
dat hij de geheele waarheid en niets dan de 
waarheid zal zeggen. Artikel 216, tweede lid, 
betreffende de vervanging der beëediging door 
eene aanmaning, is van overeenkomstige toe
passing. 

Daarop wordt de getuige door den voorzitter 
ondervraagd. Indien echter de getuige tijdens 
het voorbereidende onderzoek nog niet is 
gehoord en van wege of ten verzoeke van den 
verdachte gedagvaard i s of ingevolge a rt ikel 
280, det"de lid, op diens verzoek wordt gehoord, 
wordt hij eerst door den verdachte en daarna 
door den voorzitter ondervraagd. 

Met betrekking tot het hooren van den 
getuige en diens recht van versohooning vinden 
de artikelen 217-220 toepassing. 

285. Nadat de getuige zijne verklaring heeft 
afgelegd, kunnen de reobters en daarna achter
eenvolgens de officier van justitie en de ver
dachte of, indien de getuige door of ten verzoeke 
van den verdachte gedagvaard is of ingevolge 
artikel 280, derde lid, op diens verzoek wordt 
gehoord, de verdachte en de officier van justitie 
hem vragen doen. Is de getuige ingevolge 
artikel 284, derde lid, reeds door den verdachte 
of diens raadsman ondervraagd, dan kan aan
stonds na de rechters de officier van justitie 
hem vragen doen. 

De voorzitter geeft voorts aan den verdachte 
en diens raadsman de gelegenheid om tegen 
den getuige en diens verklaring in te brengen, 

wat tot verdediging kan dienen, en aan den 
officier van justitie die tot het maken van op
merkingen ten opzichte van de door den 
getuige afgelegde verklaring. 

281>. Gedurende den verderen loop van het 
onder-,:oek kunnen den getuige door den voor
zitter, de rechters, den officier van justitie en 
den verdachte nog vragen worden gedaan. 
Artikel 285, tweede lid, i s van toepassing. 

287. De getuige moet bij zijne verhlaring 
zooveel mogelijk uitdrukkelijk opgeven zijne 
redenen van wetenschap. 

288. De rechtbank kan ambtshalve of op 
het verzet van den officier van justitie of van 
den verdachte beletten dat aan eenige vraag 

· door den verdachte of diens raadsman of door 
den officier van justitie gedaan, wordt gevolg 
gegeven. De officier van justitie en de ver
dachte zijn bevoegd met betrekking tot 
eenige vraag opmerkingen te maken, voordat 
deze beantwoord wordt. 

289. Indien de getuige bij zijn verhoor 
zonder wettigen grond weigert op de hem 
gestelde vragen te antwoorden of wel den eed 
of de belofte die van hem gevorderd wordt, af te 
leggen, beveelt de rechtbank, indien dit in het 
belang van het onderzoek dringend noodzakelijk 
is, dat hij in gijzeling zal worden gesteld en op 
een bepaald tijdstip weder voor haar zal worden 
gebracht. 

Het bevel wordt niet gegeven dan nadat de 
getuige in zijne verdediging, door hem of zijn 
advocaat voorgedragen, is gehoord. Het is 
voor niet langer dan dertig dagen geldig. 
Tegen dit bevel is geen rechtsmiddel t oegelaten. 

De rechtbank gelast het ontslag van den 
getuige uit de gijzeling, zoodra hij aan zijne 
verplicht ingen heeft voldaan of het onderzoek 
op de terechtzitting gesloten is. Zij is echter 
bevoegd dat ontslag in elken stand van het 
onderzoek te bevelen, ook op verzoek van den 
getuige. Artikel 223, derde lid, is van toe
passing. 

De artikelen 224 en 225 zijn van toepassing. 
290. Na het afleggen zijner verklaring blijft 

de getuige in de gehoorzaal, tenzij de rechtbank, 
met toestemming van den officier van justitie 
en van den verdachte, hem vergunt zich te 
verwijderen, zoo noodig met bevel om op een 
te bepalen tijd weder in de gehoorzaal aanwezig 
te ZIJn. 

291. De voorzitter kan, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van den officier van 
justitie of op het verzoek van den verdachte, 
getuigen tegenover elkander stellen. 

Op gelijke wijze kan hij bevelen dat, na 
afgelegde getuigenis, een of meer der getuigen 
de gehoorzaal zullen verlaten en dat een of 
meer hunner opnieuw zullen worden binnen
gelaten, ten einde hetzij afzonderlijk, hetzij in 
elkanders bijzijn, nogmaals te worden gehoord. 

292. Op gelijke wijze als bij het voorgaand 
artikel bedoeld, kan de voorzitter bevelen dat 
een of meer verdachten de $ehoorzaal zullen 
verlaten, opdat een getuige buiten hunne tegen 
woordigheid zal worden ondervraagd. 

In dat geval wordt, op straffe van nietigheid, 
de verdachte onmiddellijk onderricht van 
hetgeen in zijne afwezigheid is voorgevallen en 
eerst daarna met het onder-,:oek voortgegaan. 

293. Indien een getuige verdacht wordt 
zich op de terechtzitting aan het misdrijf van 



1925 30 JULI. 760 

meineed te hebben schuldig gemaakt, kan de 
rechtbank dienaangaande onderzoek bevelen. 

In dat geval wordt door den griffier dadelijk 
een proces-verbaal opgemaakt en dit door den 
voorzitter, de rechters en hem zelf onderteekend. 
Het proces-verbaal bevat de afgelegde ver
klaring van den getuige. 

De verklaring van den getuige wordt hem 
voor~elezen ; da.ama. wordt hem gevraagd, of 
hij bij zijne verklaring blijft volharden, in welk 
geval deze door hem wordt onderteekend. Bij 
gebreke van onderteekening vermeldt het 
proces-verbaal de weigering of de reden van 
verhindering. 

De rechtbank kan daarop het instellen van 
een gerechtelijk vooronderzoek bevelen. · 

Het proces-verbaal wordt door de rechtbank 
in handen gesteld van den officier van justitie. 

294. Met betrekking tot het hooren als 
getuige van een lid van het koninklijk huis is 
artikel 226 van toepassing. 

295. Indien een getuige, tijdens het gerech
telijk vooronderzoek beëedigd of overeenkom
stig artikel 216, tweede lid, aangemaand, over
leden is of, naar het oordeel der rechtbank, 
niet op de terechtzitting heeft kunnen ver
schijnen, zal zijne vroegere verklaring, mits ter 
terechtzitting voorgelezen, als aldaar afgelegd 
worden aangemerkt. 

296. Alle bepalingen in dezen Titel ten 
aanzien van getuigen en hunne verklaringen 
voorkomende, zijn ook van toepassing ten aan
zien van deskundigen en hunne verklaringen, 
behoudens: 

1°. dat de deskundige wordt beëed.igd dat 
hij zijne taak na.ar zijn geweten zal vervullen ; 

2°. dat artikel 287 niet van toepassing is ; 
3°. dat gijzeling niet is toegelaten. 
De verklaringen en verslagen van deskun

digen zijn met redenen omkleed. 
De deskundigen zijn verplicht de door de 

rechtbank gevorderde diensten te bewijzen. 
297. Processen-verbaal, verslagen van des

kundigen of andere stukken worden op last van 
den voorzitter, wanneer deze of een der rechters 
of wel de officier van justitie dit verlangt, 
voorgelezen. 

Gelijke voorlezing heeft plaats op verzoek 
van den verdachte, tenzij de rechtbank ambts
halve of op het verzet van den officier van 
justitie anders beveelt. 

In alle gevallen waarin de verdachte verzoekt 
dat eene getuigenverklaring op de terechtzitting 
zal worden voorgelezen, ten einde als aldaar 
afgelegd te worden aangemerkt, zal die voor
lezing moeten geschieden. 

De voorlezing van stukken kan, tenzij de 
officier van justitie of de verdachte zich daar
tegen verzet, worden vervangen door eene 
mondelinge mededeeling van den korten inhoud 
door den voorzitter. 

Ten bezware van den verdachte wordt, op 
straffe van nietigheid, op geene stukken acht 
geslagen, dan voor zoover Z\Î zijn voorgelezen 
of hun korte inhoud overeenkomstig het voor
gaande lid is medegedeeld. 

298. Nadat alle getuigen en deskundigen 
zijn ~ehoord, wordt de verdachte door den 
voorzitter ondervraagd. 

Is er meer dan één verdachte, dan geschiedt 
de ondervraging in de orde, waarin zij zijn 
gedagvaard. 

De orde kan door den voorzitter worden 
veranderd, hetzij ambtshalve, hetzij op de 
vordering van den officier van justitie of op 
het verzoek van een der verdachten. 

299. Nadat de verdachte zijne verklaring 
heeft afgelegd, kunnen de rechters en daarna 
achtereenvofgens de raadsman, de mede
verdachte en de officier van justitie hem vragen 
doen. 

Gedurende den verderen loop van het onder
zoek kunnen den verdachte door den voorzitter, 
de rechters, den officier van justitie, den raads
man en den mede-verdachte vragen worden 
gedaan. 

Artikel 288 is van overeenkomstige toepas
sing. 

300. Reeds vóór de ondervraging van den 
verdachte overeenkomstig artikel 298 kunnen 
de voorzitter, de rechters, de officier van justitie, 
de raadsman en de mede-verdachte hem vragen 
doen. Artikel 288 is van overeenkomstige 
toepassing. 

De voorzitter kan, mits met goedvinden van 
de rechtbank, bepalen dat eenige ondervraging 
van den verdachte tot diens ondervraging 
overeenkomstig artikel 298 zal worden aan
gehouden. 

301. Bij het verhoor van den verdachte 
wordt zooveel mogelijk onderzocht, of zijne 
verklaring op eigen wetenschap steunt. 

302. Noch de voorzitter noch een der 
rechters geeft op de terechtzitting blijk van 
eenige overtuiging omtrent schuld of onschuld 
van den verdachte. 

303. Zoo de verdachte de stilte of de orde 
op de terechtzitting stoort en vruchteloos door 
den voorzitter is gewaarschuwd, kan de recht
bank zijne verwijdering uit de gehoorzaal 
bevelen en, zoo noodig, bepalen dat hij geduren
de het geheel of een gedeelte der zitting in 
verzekering zal worden gesteld. De behande
ling der zaak wordt voortgezet en de uitspraak 
geschiedt even als ware de verdachte tegen
woordig. 

304. De voorzitter kan, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van den officier van 
justitie of op het verzoek van den verdachte, 
bepalen dat vragen met betrekking tot de geest
vermogens van den verdachte buiten diens 
tegenwoordigheid zullen worden gesteld en 
behandeld, dat de officier van justitie of de 
raadsman buiten tegenwoordigheid van den 
verdachte betreffende diens geestvermogens 
het woord zal voeren of dat de verdachte 
buiten tegenwoordigheid van een of meer 
mede-verdachten zal worden gehoord. 

Het laatste lid van artikel 292 is van toe
passing. 

305. Na de ondervraging van den verdachte 
kunnen, op den voet van artikel 286, aan de 
getuigen opnieuw vragen worden gedaan of 
stukken worden voorgelezen. 

306. Indien een verdachte of getuige de 
Nederlandsche taal niet verstaat, heeft het 
onderzoek niet plaats zonder bijstand van een 
~k. 1 . 

Indien een verdachte of getuige niet of slechts 
zeer gebrekkig hooren of spreken kan, geschie
den de vragen of de antwoorden schriftelijk. 

Kan de in het voorgaande lid bedoelde ver
dachte of getuige niet of slechts zeer gebrekkig 
lezen of schrijven, dan wordt de bijstand van 
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een da.artoe geschikten persoon als tolk ge
vorderd. 

De tolk wordt, zoo noodig, vanwege den 
officier van justitie gedagvaard. 

Indien op de terechtzitting de bijstand van 
een tolk blijkt noodig te zijn, kan de rechtbank 
de dagvaardrng van een tolk bevelen. 

Bij niet -verschijning van een tolk is artikel 
282 van overeenkomstige toepassing. 

De verdachte kan den tolk wraken, mits 
daarvoor rerlenen gevende. De rechtbank doet 
daarover terstond uitspraak. 

307. De tolk wordt, alvorens met zijne 
werkza.am.heden aan te vangen, beëedigd dat hij 
zijne taak na.ar zijn geweten zal vervullen. 
Artikel 216, tweede lid, betreffende de vervan
ging der beëediging door eene aanmaning, is van 
overeenkomstige toepassing. 

Geen der getuigen of rechters wordt als tolk 
toegelaten. 

308. In de gevallen waarin de bijstand van 
een tolk wordt gevorderd, wordt, op straffe van 
nietigheid, ten bezware van den verdachte geen 
acht geslagen op hetgeen ter terechtzitting is 
gesproken of voorgelezen, zonder voor hem 
vertolkt te zijn. 

309_ De voorzitter vertoont zoo noodig den 
verdachte en den getuigen de voorwerpen die 
als stukken van overtmging dienen, en hoort 
hen daaromtrent. 

310. De rechtbank heeft gelijke bevoe~dheid 
als in artikel 14 7 aan het open baar ministerie 
is toegekend. Zij oefent die uit hetzij ambts
halve, hetzij op vordering van den officier van 
justitie of op verzoek van den verdachte. 

311. Nadat, behoudens het bepaald!' bij 
artikel 305, de ond!)rvraging van den verdachte 
heeft plaats gehad, kan de offimer van justitie 
het woord voeren en legt hij zijne vordering, 
na voorlezing, aan de rechtbank over. De 
vordering omschrijft de straf of den maatregel, 
indien oplegging daarvan wordt geëischt, en 
vermeldt in dat geval tevens, welk bepaald 
strafbaar feit zou z~jn begaan. 

De verdachte kan hierop antwoorden. 
De officier van justitie kan daarna andermaal 

het woord voeren. 
Aan den verdachte wordt echter, op straffe 

van nietigheid, het recht gelaten om het laatst 
te spreken. 

Ook da.ama is artikel 305 van toepassing en 
kan ook de verdachte nader worden onder
vraagd. In dat geval kunnen de officier van 
justitie en de verdachte nogmaals, op den 
hiervoren vermelden voet, het woord voeren. 

312. Indien uit het onderzoek omstandighe
den zijn bekend geworden die, niet in de dag
vaarding vermeld, volgens de wet tot verzwaring 
van straf grond opleveren, i s de officier van 
justitie bevoegd deze alsnog mondeling ten laste 
te leggen. 

313. Indien buiten het geval van het 
voorgaande artikel de officier van justitie oor
deelt dat de telastelegging behoort te worden 
gewijzi~, legt hij den inhoud van de door hem 
noodzaTcelijk geachte wijzigingen schriftelijk 
aan de rechtbank over, voordat hij voor de 
eerste maal overeenkomstig artikel 311 het 
woord voert, met vordering dat die wijzigingen 
zullen worden toegelaten. 

Indien de rechtbank de vordering toewijst, 
doet zij den inhoud van de aangebrachte wijzi-

gingen in het proces-verbaal ter terechtzitting 
opnemen. In geen geval worden wijzigingen 
toegelaten, als een gevolg waarvan de telast
legging niet langer hetzelfde feit, in den zin 
van artikel 68 van het Wetboek van Strafrecht 
zou inhouden. 

314. Indien de telastlegging overeenkomstig 
artikel 313 is gewijzigd, wordt aan den verdachte 
door den griffier een gewaarmerkt afschrift der 
gewijzigde telastlegging op de terechtzitting 
zelve ter hand gesteld, tenzij de rechtbank 
oordeelt dat met de uitreiking van een door 
den griffier gewaarmerkt afschrift der wijzigin
gen kan worden volstaan. I s de verdachte 
niet ter terechtzitting aanwezig, dan wordt 
hem de gewijzigde telastlegging zoo ~poed ig 
mogelijk beteekend. 

De rechtbank schorst het onderzoek voor 
een bepaalden tijd ; met toestemming van den 
verdachte kan echter het onderzoek aanstonds 
worden voortgezet. 

315. Indien aan de rechtbank de nood
zakelijkheid blijkt van het verhoor van op de 
terechtzitting nog niet gehoorde getuigen of 
deskundigen, of van de overle~ging van be
scheiden of stukken van overtmging, die niet 
op de terechtzitting aanwezig zijn, beveelt zij, 
zoo noodig onder bijvoeging van een bevel tot 
medebrenging, tegen een door haar te bepalen 
tijdstip de dagvaarding of schriftelijke oproeping 
dier getuigen of deskundigen of de overlegging 
van die bescheiden of die stukken van over
tuiging. 

316. Indien eenig onderzoek door den 
rechter-commissaris noodzakelijk blijkt, stelt 
de rechtbank met schorsing der zaak tot na 
den afloop daarvan, onder aanduiding van 
het onderwerp van het onderzoek en, zoo 
noodig, van de wijze waarop dit zal zijn in te 
stellen, de stukken in handen van den rechter
commissaris. 

Het onderzoek geldt al.- een gerechtelijk 
vooronderzoek en wordt overeenkomstig de 
bepalingen van de tweede, derde, vierde en 
vijfde afdeeling van den Derden Titel van dit 
Boek gevoerd. 

317. Indien het noodzakelijk is dat een 
onderzoek naar de geestvermogens van den 
verdachte tegen wien voorloopige hechtenis is 
bevolen, wordt ini:esteld en dit niet voldoende 
op eene andere wiJze kan plaats vinden, beveelt 
de rechtbank bij eene met redenen omkleede 
beslissing dat de verdachte ter waarneming zal 
worden overgebracht naar eene in het bevel 
aan te duiden inrichting tot verpleging of 
genezing bestemd. 

Het bevel wordt niet gegeven dan nadat het 
oordeel van een of meer deskundigen is in
gewonnen en de officier van justitie, de ver
dachte en zijn raadsman in de gelegenheid zijn 
gesteld om ter zake te worden gehoord. 

Artikel 198 i s van toepassin~, met dien 
verstande dat het bevel bedoeld bij het tweede 
lid van dat artikel, slechts door de rcclitbank 
kan worden gegeven. 

318. Indien de rechtbank het houden van 
eene schouw of het hooren van getuigen of 
verdachten elders dan in de gehoorzaal doch 
binnen haar rechtsgebied noodzakelijk acht. 
kan zij te dien einde, met schorsing der zaak, 
bevelen dat de terechtzitting tijdelijk zal worden 
verplaatst. 
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De rnchtbank is bevoegd daartoe met de 
personen door haar aangewezen e11~'l plaats te 
betreden. Artikel 146, tweede en derde lid, is 
te haren aanzien van toepassing. Van het 
binnentreden in eene woning tegen den wil van 
den bewoner wordt binnen tweemaal vier en 
twintig uren proces-verbaal opgemaakt. 

De rechtbank i bevoegd, naar aanleiding 
van de gesteldheid der plaats waar de tijdelijke 

·terechtzitting zal worden gehouden, de noodige 
voorschriften te geven voor de wijze van 
behandeling der zaak op die terechtzitting. 

319. In alle gevallen waarin het onderzoek 
wordt onderbroken of voor een bepaalden tijd 
geschorst, wordt door den voorzitter aan den 
aanwezigen verdachte en aan de aanwezige 
getui1;1en, deskundigen en tolken mondeling 
het tiJdstip aangezegd, waarop zij op de terecht
zitting zullen moeten aanwezig zijn. Die aan
zeggin~ geldt als dagvaarding. Bij niet
verschijning van getuigen, deskundigen of 
tolken op het aangewezen tijdstip is artikel 282 
van toepassing. 

De getuigen, deskundigen en tolken, die bij 
de in het eerste lid bedoelde aanzegging niet 
op de terechtzitting aanwezig zijn, worden, 
in geval van schorsing, voor de nadere behan
deling opnieuw gedagvaard of opgeroepen. 

~Iet toestemming van den officier van justitie 
en den verdachte kunnen door de rechtbank 
bepaalde getuigen, deskundigen en tolken 
worden aangewezen, wier tegenwoordigheid bij 
de nadere behandeling niet meer wordt ver
eischt. 

320. In alle gevallen waarin het onderzoek 
voor eenen onbepaalden tijd is geschorst, 
wordt, zoodra de oorzaak der schorsing is ver
vallen, de verdachte opgeroepen en warden de 
getuigen, deskundigen en tolken opnieuw ter 
terechtzitting voor de nadere behandeling be 
paald, gedagvaard of opgeroepen. 
• Artikel 319, laatste lid, is van toepassing. 

Hetgeen bij artikel 265 ten opzichte van de 
dagvaarding van den verdachte is bepaald, 
i:;eldt hier ten aanzien van de oproeping van 
eten verdachte. 

321 . In alle gevallen waarin, na schorsing, 
het onderzoek op eene nadere terechtzitting 
wordt hervat, geschiedt beteekening van de 
dagvaarding of oproeping van nieuw bij te 
brengen, nog niet gehoorde getuigen of des
kundigen overeenkomstig artikel 260 of het 
laatste lid van artikel 263. 

De artikelen 263, eerste lid, en 264 zijn van 
toepassing. 

De nieuw bijgebrachte getuigen worden op 
de getuigenlijst gebracht. 

Artikel 280, derde lid, is van toepassing. 
322. Onverminderd het bepaalde bij het 

volgende artikel, wordt in alle gevallen waarin 
schorsing van het onderzoek plaats heeft, de 
zaak op de nadere terechtzitting hervat in den 
stand waarin zij zich op het tijdstip der schor
sing bevond. De rechtbank is bevoegd te 
bevelen dat het onderzoek op de terechtzitting 
opnieuw worde aangevangen. 

Indien, in het geval dat het onderzoek op
nieuw wordt aangevangen, een getuige, bij het 
voorgaand onderzoek gehoord, overleden is, of 
naar het oordeel der rechtbank, op de nadere 
terechtzitting niet heeft kunnen verschijnen, 
of verschenen zijnde, weigert getuigenis te 

geven, wordt de verklaring van dien getuige, 
mits op de terechtzitting voorgelezen, als aldaar 
afgelegd aangemerkt. 

323. Indien bij de hervatting van het 
onderzoek de verdachte tegen wien vóór de 
schorsing verstek is verleend, op de terecht
zitting voor de nadere behandeling bepaald, 
verschijnt, of zich in de gevaTien bij de wet 
toegelaten, door een gemachtigde laat vertegen
woordigen, wordt het verleend verstek vervallen 
verklaard. 

De reèhtbank kan gelasten dat bepaalde 
handelingen van onderzoek opnieuw zullen 
plaats vinden. 

Het laatste lid van het voorgaande artikel is 
van toepassing. 

324. Niettegenstaande de schorsing is de 
rechtbank bevoegd te allen tijde het onderzoek 
op de terechtzitting voor bepaalde spoedeischen
dc maatregelen tijdelijk te heropenen. 

De artikelen 320, 321 en 322 zijn van toe
passing. 

325. Indien buiten het geval van artikel 272 
of van artikel 323 de verdachte tegen wien 
verstek is verleend, gedurende het onderzoek 
op de terechtzitting verschijnt of zich in de ge
vallen bij de wet toegelaten, door een gemach
tigde laat vertegenwoordigen, kan de rechtbank 
het verstek vervallen verklaren. In dat geval 
wordt het onderzoek opnieuw aangevangen, het
zij dadelijk, hetzij op eene nader te bepalen 
terechtzitting. 

Het laatste lid van artikel 322 is van toe
passing. 

326. De griffier houdt het proces-verbaal 
der terechtzitting, waarin achtereenvolgens 
aanteekening ge chiedt van de in ach\!f,~~omen 
vormen en van al hetgeen met betre · g tot 
de zaak op de terechtzitting voorvalt. 

Het behelst tevens den zakelijken inhoud 
van de verklaringen der getuigen, deskundi~en 
en verdachten. Indien de officier van justitie 
vordert of de verdachte verzoekt dat eenige 
verklaring woordelijk zal worden opgenomen, 
wordt daaraan, voor zoover de verklaring 
redelijke grenzen niet overschrijdt, op last van 
den voorzitter zooveel mogelijk voldaan en 
daarvan voorlezing gedaan. Acht de officier 
van justitie of de verdachte de verklaring niet 
voldoende weergegeven, dan beslist de recht
bank. 

De voorzitter kan gelasten dat in het proces
verbaal van eenige bepaalde omstandigheid, 
verklaring of opgave aanteekening zal worden 
gedaan. 

Gelijke aanteekening geschiedt, wanneer een 
der rechters het verlangt, of op de vordering 
van den officier van justitie of op het verzoek 
van den verdachte. 

327. Het proces-verbaal wordt door den 
voorzitter of door een der rechters, die over 
de zaak heeft geoordeeld, en den griffier vast
gesteld en zoo spoedig mogelijk na de sluiting 
van het onderzoek ter terechtzitting en in elk 
geval binnen den in het eerste lid van artikel 365 
vermelden termijn onderteekend. Voor zoover 
de griffier tot een en ander buiten staat i s, 
geschiedt dit zonder zijne medewerking en 
wordt van zijne verhindering aan het slot van 
het proces-verbaal melding gemaakt. 

328. Tot het nemen van elke rechterlijke 
besl issing op grond van de bepalingen van 
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dezen Titel kan door den officier van justitie 
eene vordering en door den verdachte een 
verzoek tot de rechtbank worden gedaan, 
tenzij uit eenige bepaling het tegendeel volgt. 

329. Alvorens te beslissen op eenig verzoek 
of verzet van den verdachte, hoort de rechtbank 
den officier van justitie. Alvorens te beslissen 
op eenige vordering of op· eenig verzet van den 
officier van justitie, stelt de rechtbank den 
verdachte, indien deze tegenwoordig is, of 
diens raadsman in de gelegenheid het woord te 
voeren. 

330. Weigering of verzuim om te beslissen 
over eene vordering of een verzet van den officier 
van justitie of een verzoek of verzet van den 
verdachte, strekkende om gebruik te maken 
van eene bevoegdheid of van een recht door 
de wet toegekend, heeft nietigheid ten gevolge. 

331. Elke bevoegdheid aan den verdachte 
bij dezen Titel toegekend, komt ook toe aan 
diens raadsman. 

In alle gevallen waarin bij dezen Titel de 
toestemming of het hooren van den verdachte 
of diens raadsman wordt gevorderd, geldt dit 
alleen ten aanzien van den op de terechtzitting 
aanwezigen verdachte of raadsman. 

TWEEDE AFDEELING. 
BELEEDIGDE PARTIJ. 

332. De beleedigde partij kan zich ter zake 
van hare vordering tot schadevergoeding in 
het geding over de strafzaak voegen. 

De voeging geschiedt op de terechtzitting 
door eene opgave van den inhoud der vordering, 
uiterlijk vóórdat de officier van justitie zijne 
vordering ingevolge artikel 311 overlegt. 

Zij die om m een burgerlijk geding in rechten 
te verschijnen, bij tand behoeven of vertegen
woordigd moeten worden, hebben, om zich in 
het strafgeding te voegen, dien bijstand of die 
vertegenwoordiging van noode. Ten aanzien 
van den verdachte zijn de bepalingen betreffen
de den bijstand of de vertegenwoordiging, 
noodig in burgerlijke zaken, niet van toepassing. 

333. De beleedigde partij kan zich doen 
vertegenwoordigen of doen bijstaan door een 
advocaat. 

Nadat de zaak ter terechtzitting is aanhangig 
gemaakt, kan zoowel de beleedigde partij als 
haar advocaat ter griffie inzage nemen van de 
processtukken, zonder de voortzetting der zaak 
op te houden. 

De beleedigde partij kan van deze stukken, 
voor zoover zij dit verlangt, te haren koste 
afschriften doen nemen. 

Bij onvermogen, ter beoordeeling van de 
rechtbank, kan deze gelasten dat de afschriften, 
welke de beleedigde partij noodig heeft, koste
loos worden afgegeven. 

334. De beleedigde partij mag tot bewijs van 
de geleden schade of van het bedrag daarvan 
stukken overleggen, doch geene getuigen of 
deskundigen aanbrengen. 

335. De beleedigde partij of haar advocaat 
kan aan de getuigen en deskundigen vragen 
doen, doch alleen betreffende de geleden schade 
of het bedrag daarvan. 

De ondervraging der getuigen en deskundigen 
door de beleedigde partij of haar advocaat 
geschiedt door tusschenkomst van den voor
zitter, tenzij de rechtbank toestaat dat zij 

zonder die tusschenkomst zal geschieden. De 
toestemming kan steeds worden ingetrokken. 

De rechtbank kan beletten dat aan eenige 
vraag door of namens de beleedigde partij ge
daan, gevolg wordt gegeven. 

336. De oeleedigde partij kan haren eisch 
toelichten of doen toelichten, nadat de officier 
van justitie zijne vordering ingevolge artikel 311 
heeft overgelegd. Zij heeft andermaal het 
woord, nadat de officier van justitie in de 
gelegenheid is gesteld ten tweeden male het 
woord te voeren. 

337. De rechtbank doet over de vordering 
van de beleedigde partij gelijktijdig met de 
strafzaak uitspraak. 

De vordering zal alleen ontvankelijk zijn, 
indien den verdachte eenige straf of maatregel 
wordt opgelegd. . 

Bij toewijzing der vordering veroordeelt de 
rechtbank den verdachte geheel of ten deele in 
de kosten door de beleedigde partij gemaakt 
en t en behoeve van de tenuitvoerlagging nog 
te maken. 

Hieronder zijn niet begrepen de kosten welke 
de rechtbank verklaart noodeloos te zijn ge
maakt. 

Bij geheele of gedeeltelijke ontzegging ver
oordeelt de rechtbank de beleedigde partij 
geheel of ten deele in de kosten door den 
verdachte te zijner verdediging tegen de vor
dering gemaakt, met uitzondering van die kos 
ten welke de rechtbank verklaart noodeloos te 
zijn <1emaakt. 

In het geval bedoeld bij artikel 349, tweede 
lid, kan aan de beleedigde partij de vordering 
slechts tot zoodanig beloop worden toegewezen, 
als ·waartoe de kantonrechter gelijktijdig met 
de strafzaak had kunnen uitspraak doen. 

DERDE AFDEELING. 

BEWIJS. 

338. Het bewijs dat de verdachte het telaste
gelegde feit heeft begaan, kan door den rechter 
slechts worden aangenomen, indien hij daarvan 
uit het onderzoek op de terechtzitting door den 
inhoud van wettige bewijsmiddelen de over
tuiging beeft bekomen. 

339. Als wettige bewijsmiddelen worden 
alleen erkend : 

1 °. eigen waarneming van den rechter ; 
2°. verklaringen van den verdachte; 
3°. verklaringen van een getuige ; 
4°. verklaringen van een deskundige; 
5°. schriftelijke bescheiden. 
Feiten of omstandigheden van algemeene 

bekendheid behoeven geen bewijs. 
340. Onder eigen waarneming van den 

rechter wordt verstaan die welke bij het onder
zoek op de t erechtzitting door hem persoonlijk 
is geschied. 

341. Onder verklaring van den verdachte 
werdt verstaan zijne bij het onderzoek op de 
terechtzitting gedane opgave van feiten of 
omstandigheden, hem uit eigen wetenschap 
bekend. 

Zoodanige opgave, elders dan ter terecht
zitting gedaan, kan tot het bewijs, dat de 
verdachte het telastegelegde feit begaan heeft, 
medewerken, indien daarvan uit eenig wettig 
bewijsmiddel blijkt. 
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Zijne opgaven kunnen alleen te zijnen aanzien 
gelden. 

Het bewijs dat de verdachte het telastegeleg
de feit heeft begaan, kan door den rechter niet 
uitsluitend worden aangenomen op de opgaven 
van den verdachte. 

342. Onder verklaring van een getuige wordt 
verstaan zijne bij het onderzoek op de terecht
zitting gedane mededeeling van feiten of om
standigheden, welke hij zelf waargenomen of 
ondervonden heeft. 

Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde 
feit heeft begaan, kan door · den rechter niet 
uitsluitend worden aangenomen op de verkla
ring van één getuige. 

343. Onder verklaring van een deskundige 
wordt verstaan zijn bij het onderzoek op de 
terechtzitting medegedeeld gevoelen betreffende 
hetgeen zijne wetenschap nem leert omtrent 
datgene wat aan zijn oordeel onderworpen is. 

344. Onder schriftelijke bescheiden worden 
verstaan: 

1°. beslissingen in den wettelijken vorm 
opgemaakt door colleges of personen met recht
spraak belast ; 

2°. processen-verbaal en andere geschriften, 
in den wettelijkeu vorm opgemaakt door colleges 
en personen, die daartoe bevoegd zijn, en be
helzende hunne mededeeling van feiten of om
standigheden, door hen zelf waargenomen of 
ondervonden ; 

3°. geschriften opgemaakt door openbare 
colleges of ambtenaren, betreffende onder
werpen behoorende tot den onder hun beheer 
gestelden dienst, en bestemd om tot bewijs van 
eenig feit of van eenige omstandigheid te dienen; 

4°. verslagen van deskundigen behelzende 
hun gevoelen betreffende hetgeen hnnne weten
schap hen leert omtrent datgene wat aan hun 
oordeel onderworpen is ; 

5°. alle andere geschriften; doch deze kun
nen alleen gelden in verband met den inhoud 
van andere bewijsmiddelen. 

Het bewijs dat de verdachte het telastegelegde 
feit heeft gepleegd, kan door den rechter worden 
aangenomen op het proces-verbaal van een 
opsporingsambtenaar. 

VIERDE AFDEELING. 

BERAADSLA.GING EN UITSPRAAK. 

345. Na afloop van het onderzoek wordt 
dit door den voorzitter ge loten verklaard en 
wordt hetzij aanstonds de uitspraak gedaan, 
hetzij door den voorzitter mondeling mede
gedeeld, wanneer zij, volgens de bepaling der 
rechtbank zal plaats vinden. 

Te bepaalden tijde kan ,de uitspraak monde
ling tot een naderen dag worden uitgesteld. De 
uitspraak kan, op straffe van nietigheid, niet 
vervroegd worden, tenzij zij gedaan wordt in 
tegenwoordigheid van den verdachte. 

In geen geval mag de uitspraak later plaats 
vinden dan op den veertienden dag na de sluiting 
van het onderzoek. 

Heeft de uitspraak alsdan niet plaats gehad, 
clan wordt de zaak op de bestaande telastlegging 
door hetzelfde college opnieuw onderzocht. 

346. Ingeval ouder de beraadslaging blijkt 
dat het onderzoek niet volledig is geweest, kan 
de rechtbank op de terechtzitting bevelen dat 

1 op eene door haar te bepalen terechtzitting het 
onderzoek worde hervat. 

Bij het bevel worden tevens aan$ewezen de 
getuigen, deskundigen en tolken, wier verhoor 
of tegenwoordigheid, of de bescheiden of stukken 
van overtuiging, welker inzage of bezichtiging 
de rechtbank noodig acht. 

In dit geval wordt gehandeld als ware het 
onderzoek voor onbepaalden tijd geschorst, 
met dien verstande dat de verplichte oproeping 
alleen betreft den verdachte en de in het bevel 
aangewezen getuigen, deskundigen en tolken. 

347. Ook kan, in het geval bij het eerste !iel 
van het voorgaande artikel bedoeld, cle recht
bank overeenkomstig de bepalingen van a rtikel 
316 een onderzoek door den rechter-commis
saris doen plaats vinden. 

In dit geval wordt gehandeld a ls ware het 
onderzoek voor onbepaalden tijd geschorst. 

348. De rechtbank onderzoekt op den 
grondslag der telastlegging en naar aanleiding 
van het onderzoek op de terechtzitting de 
geldigheid der dagvaarding, hare bevoegdheid 
tot kennisneming van het telastegelegde feit 
en de ontvankelijkheid van den officier van 
justitie en of er redenen zijn voor schorsing 
der vervolging. 

349. Indien het onderzoek in het voor
gaande artikel bedoeld, daartoe aanleiding 
geeft, spreekt de rechtbank uit de nietigheid 
der dagvaarding, hare onbevoegdheid, de niet
ontvankelijkheid van den officier van justitie 
of de schorsing der vervolging. 

Niettemin wordt eene oubevoegdverkla.ring 
niet uitgesproken, indien het feit tot de kennis
neming van den kantonrechter behoort en de 
verdacnte daarop geen beroep heeft gedaan. 

350. Indien het onderzoek in artikel 348 
bedoeld, niet leidt tot toepassing van artikel 349, 
eerste lid, beraadslaagt de rechtbank op den 
grondslag der telastlegging en naar aanleiding 
van het onderzoek op de terechtzitting over 
de vraag of bewezen is dat het feit door den 
verdachte is begaan, en, zoo ja, welk strafbaar 
feit het bewezen verklaarde volgens de wet 
oplevert ; indien wordt aangenomen dat het 
feit bewezen en strafbaar is, dan beraadslaagt 
de rechtbank over de strafbaarheid van den 
verdachte en over de oplegging van straf of 
maatregel, bij de wet bepaald. 

351. Acht de rechtbank het telastegelegde 
feit bewezen, het te zijn een strafbaar feit en 
den verdachte deswege strafbaar, dan legt zij 
op de straf of den maatregel, op het feit gesteld. 

352. Acht de rechtbank niet bewezen dat de 
verdachte het hem telastegelegde teit heeft 
begaan, dan spreekt zij hem vriJ, 

Acht de rechtbank het feit bewezen, doch 
dit niet te zijn een strafbaarfeit of den verdachte 
deswege niet strafbaar, dan ontsla.at zij hem 
van alle rechtsvervolging te dier zake. In het 
geval bedoeld bij artikel 37, eerste lid, van het 
Wetboek van Strafrecht, wordt, zoo uoodig, 
de last gegeven, in het tweede lid van dat artikel 
genoemd. 

353. In het geval van oplegging van straf 
of maatregel, van vrijspraak of ontslag van alle 
rechtsvervolging, beveelt de rechtbank dat de 
voorwerpen die als stukken van overtuiging 
hebben gediend, na verloop van acht dagen 
nadat het vonnis in kracht van gewijsde zal 
zijn gegaan, aan den met name in het vonni s 
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te vermelden persoon die de voorwerpen als ' 
stukken van overtuiging heeft overgelegd of bij 
wien zij zijn in beslag genomen, zullen worden 
afgegeven, tenzij daarop door den eigenaar of 
rechthebbende binnen den voormelden termijn 
-0nder den griffier beslag is gelegd overeenkom
stig de voorschriften van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering. 

De bepaling van het voorgaande lid geldt 
niet, indien de rechtbank beslist, dat de voor
werpen door misdrijf aan den eigenaar of recht
hebbende zijn onttrokken, of indien zij beslist, 
dat de voorwerpen geheel of gedeeltelijk geacht 
moeten worden daarvoor in de plaats te zijn 
getreden; in die gevallen kan zij, al of niet 
voorwaardelijk en onverminderd overigens 
ieders rechten, de afgifte gelasten aan den met 
name in het vonnis te vermelden persoon aan 
wien de voorwerpen wederrechtelijk zijn of 
geacht worden te zijn onttrokken, en bepaalt 
zij, indien de hoogere waarde der in de plaats . 
getreden voorwerpen naar haar oordeel dit 
noodig maakt, zoo noodig na verhoor van den 
belanghebbende ter terechtzitting, de wijze 
waarop de afdoening zal plaats vinden. 

354. De vernietiging of onbruikbaarmaking 
van werktuigen of andere voorwerpen, ver
vaardigd, geschikt gemaakt of gediend hebben
de tot het begaan van een strafbaar feit, of 
die het voorwerp van het begane strafbare feit 
uitmaken, kan bij de uitspraak op gronden aan 
het algemeen belang ontleend, worden gelast. 
· 355. Indien eene uitspraak bij verstek is 
gedaan, kan, nadat deze uitvoerbaar is gewor
den, de beslissing der rechtbank ten aanzien 
van de stukken van overtuiging worden uitge
voerd, nadat van die stukken, indien de uit
spraak nog niet in kracht van gewijsde is gegaan, 
eene nauwkeurige beschrijving door den griffier 
is opgemaakt en op de griffie nedergelegd. 

De rechtbank kan van de teruggave of ver
nietiging overeenkomstig het voorgaande lid 
uitzonderen zoodanige voorwerpen, als zij 
noodig vindt. 

356. Indien de rechtbank valschheid in 
authentiek geschrift aanneemt, verklaart zij 
. bij de uitspraak het geheele stuk valsch, of 
wijst zij aan waarin de valschheid bestaat. 

Zoodra het vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan, stelt de griffier eene door hem onder
teekende aanteekening op het stuk, houdende 
dat dit geheel of gedeeltelijk is valsch verklaard 
en ve1·meldende het vonnis waarbij ditisgeschied. 

Grossen, afschriften of uittreksels van het 
stuk worden niet uitgegeven, dan met bijvoeging 
van de daarop gestelde aanteekening. 

357. Het vonnis behelst voor zooveel moge
lijk naam en voornamen, leeftijd, geboorteplaats, 
beroep en woon- of verblijfplaats van den 
verdachte. 
- Het bevat voorts, op straffe van nietigheid, 

de namen der rechters door wie het is gewezen 
en den dag van de uitspraak. 

358. In de gevallen van artikel 349, eerste 
lid, bevat het vonnis de daarbij vermelde 
beslissingen. 

In de andere gevallen bevat het vonnis de 
beslissing der rechtbank over de punten, bij 
artikel 350 vermeld. 

Wordt, in strijd met het te dien aanzien 
door den verdachte uitdrukkelijk voorgedragen 
verweer, artikel 349, eerste lid, niet toegepast 

of aangenomen dat het bewezen verklaarde 
een bepaald strafbaar feit oplevert of dat een 
bepaalde strafverminderings- of strafuitslui
tingsgrond niet aanwezig is, dan geeft het 
vonnis daaromtrent bepaaldelijk eene beslissing. 

Het vonnis vermeldt verder, in geval van 
oplegging van straf of maatregel, de wettelijke 
voorschriften waarop deze is gegrond. 

Alles op straffe van nietigheid. -
359. Het vonnis bevat het telastegelegde 

alsmede den inhoud van de bewijsmiddelen, 
voor zoover deze tot bewijs daarvan dient. 

De beslissingen vermeld in de artikelen 349, 
eerste lid, en 358, tweede en derde lid, zijn met 
redenen omkleed . 

De beslissing dat het feit door den verdachte 
is begaan, moet steunen op daartoe reden
gevende feiten of omstandigheden, als zoodanig 
in het vonnis aangewezen. 

Het vonnis geeft voorts de bijzondere redenen 
op, die de straf hebben bepaald of tot den maat
regel hebben geleid. 

Alles op straffe van nietigheid. 
360. Indien het bewijs mede wordt aange

nomen op de verklaring van een getuige, als 
bedoeld bij artikel 216, tweede lid, geeft het 
vonnis daarvan in het bijzonder reden. 

Indien na schorsing der vervolging wegens 
een geschilpunt van lmrgerlijk recht van de 
uitspraak van den burgerlijken rechter wordt 
afgeweken, geeft het vonnis ook daarvan in 
het bijzonder reden. 

Alles op straffe van nietigheid. 
361. Heeft de beleedigde partij zich in het 

geding gevoegd, dan beraadslaagt de rechtbank 
mede over hare bevoegdheid om over de vor
dering te oordeelen, over de ontvankelijkheid 
dier partij, over de gegrondheid harer vordering, 
en over de verwijzing in de kosten door die 
partij en den verdachte gemaakt. 

Het vonnis houdt alsdan, tenzij onbevoegd
heid der rechtbank om over de vordering te 
oordeelen of niet-ontvankelijkheid der belee
digde partij wordt uitgesproken, ook in de 
beslissing der rechtbank over de vordering en 
over de verwijzing in de kosten door die partij 
en den verdachte gemaakt . 

362. Het vonnis wordt door den voorzitter 
of door een der rechters, die over de zaak heeft 
geoordeeld, uitgesproken in eene openbare 
zitting der rechtbank, samengesteld uit drie 
leden, in tegenwoordigheid van den officier van 
justitie en van den griffier. 

Het niet nakomen van het voorgaande lid 
heeft nietigheid ten gevolge. 

363. De verdachte die zich ter zake van het 
ter terechtzitting onderzochte feit in voorloopige 
hechtenis bevindt, is bij de uitspraak tegen
woordig, tenzij hij daartoe buiten staat is of hij 
mondeling of schriftelijk te kennen heeft gegeven 
weg te willen blijven. 

Is zoodanige verdachte tot het bijwonen der 
uitspraak buiten staat, dan wordt ten spoedigste 
het vonnis hem ter plaatse waar hij wordt 
gevangen gehouden, · door den griffier voor
gelezen, met de kennisgeving in het volgende 
artikel voor den voorzitter _voorgeschreven. 
Van een en ander wordt door den griffier op het 
vonnis melding gemaakt. 

364. Indien de verdachte bij het uitspreken 
· van het vonnis te$enwoordig is, geeft de voor

zitter hem daarbiJ mondeling kennis van het 
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rechtsmiddel, dat tegen het vonnis openstaat, 
en van den termijn 6innen welken dat rechts
middel kan worden aangewend. 

365. Het vonnis wordt binnen tweemaal 
vier en twintig uren na de uitspraak onder
teekend door de rechters die over de zaak 
hebben geoordeeld, en door den griffier die bij 
de beraadslaging tegenwoordig is geweest. 

Zoo één of meer hunner daartoe buiten staat 
zijn, wordt hiervan aan het slot van het vonnis 
melding gemaakt. 

Zoodra het vonnis is geteekend en in ieder 
geval na afloop van den termijn in het eerste 
lid vermeld, kan de verdachte of zijn raadsman 
daarvan en van het proces-verbaal der t erecht
zitting kennis nemen. 

366. Indien do verdach te bij het vonnis bij 
verstek gewezen, niet van de geheele telast
legging is vrijgesproken, wordt eene mede
deeling van de beslissing door de rechtbank 
overeenkomstig de artikelen 349, 351 of 352, 
tweede lid, gegeven, vanwege den officier van 
justitie zoo spoedig mogelijk aan den verdachte 
beteekend. Deze bepaling geldt niet ten aan
zien van den verdachte wien, voor zooveel be
treft het rechtsgeding bij verstek, de dagvaar
ding om ter terechtzitting te verschijnen in 
persoon is beteekend. De mededeeling ver
meldt den rechter die het vonnis ~ewezen heeft, 
de dagteekening van het vonnis, de in het 
vonnis voorkomende rechtskundige benaming 
van het strafbare feit met vermelding omstreeks 
welken tijd en waar ter plaatse dat feit begaan 
zou zijn, en, voor zooveel in het vonnis vermeld, 
naam en voornamen, leeftijd, geboorteplaats, 
beroep en woon- of verblijfplaats van den 
verdachte. 

De mededeeling wordt in alle gevallen waarin 
de officier van justitie dit bepaalt, en overigens 
zooveel mogelijk, aan den persoon van den 
verdachte beteekend. De officier van justitie 
kan het beteekenen van de mededeeling mede 
opdragen aan de marechaussee, zoomede aan 
alle ambtenaren van gemeentepolit ie. De offi
cieren en onderofficieren der marechaussee, de 
burgemeesters en de commissarissen van politie 
verleenen daartoe hunne tusschenkomst. 

Is ten aanzien van den verdachte artikel 14a 
van het Wetboek van Strafrecht toegepast, dan 
vermeldt de mededeelin~ bovendien alle.~t het 
in dat artikel bedoelde nevel betrekkehJke be
slissingen en geschiedt de beteekening niet 
anders dan aan hem in persoon. 

TITEL VII. 
Bijzondere bepalingen betreffende het rechts

geding voor den politierechter. 
367. Indien de Koning bij eene rechtbank 

eene uit één lid bestaande (enkelvoudige) kamer 
heeft ingesteld voor de vereenvoudigde behan
deling van strafzaken, draagt het lid d ier kamer 
den titel van politierechter. 

Op het rechtsgeding vo_or den politierechter 
vinden de voorgaande twee Titels overeen
komstige toepassing, voor zoover in dezen Titel 
niet anders wordt bepaald, en met dien ver
stande, dat de politierechter tevens de bevoegd
heden bezit, die aan den voorzitter eener 
meervoudige kamer toekomen. 

368. De gewone terechtzittingen van den 
politierechter vinden plaats : 

bij rechtbanken in gemeenten met 100,000 
of meer inwoners zoo vele malen, als de l\finister 
van Justitie bepaalt, doch ten minste driemaal 
in de week; 

bij de overige rechtbanken zoornle malen, 
als de Minister van Justitie bepaalt, doch ten 
minste eenmaal in de week. 

369. Het rechtsgeding wordt voor den 
politierechter vervolgd, indien, naar het aan
vankelijk oordeel van den vervolgenden ambte
naar, de zaak van eenvoudigen aard is, bepaal
delijk ook ten aanzien van het bewijs en de 
toepassing der wet, en daarin geen zwaardere 
hoofd traf dan gevangenisstraf van een door 
den Koning te bepalen aantal maanden, ten 
hoogste zes, dient te worden opgelegd. 

370. De termijn van dagvaarding is ten 
minste vijf, en, voor zoover betreft rechtbanken 
in gemeenten met 100,000 of meer inwoners, 
ten minste drie dagen. 

Indien de verdachte overeenkomstig artikel 
53 voor den officier van justitie is geleid, kan hij 
worden gedagvaard om nog op den dag zelven 
of ter eerstkomende terechtzitting voor den 
politierechter te verschijnen. Hij kan dan, in
dien hij is gedagvaard om nog op den dag zelven 
te verschijnen, ter terechtzitting worden geleid. 
Artikel 270 blijft in dit geval buiten toepassing. 

371. Tegen eene dagvaarding om te ver
schijnen op eene terechtzitting van den politie
rechter kan het bezwaarschrift enkel worden 
ingediend vóór den aanvang der terechtzitting. 

372. Indien de verdachte overeenkomstig 
het tweede lid van artikel 370 is gedagvaard, 
behoeft de dagvaarding, met afwijking in zoo ver 
van artikel 261, eerste lid, in plaats van eene 
opgave van het feit, dat te laste wordt gelegd, 
enkel in te houden eene korte aanduiding van 
het feit. 

373. Indien de verdachte overeenkomstig 
artikel 53 door een opsporingsambtenaar i s 
aangehouden, kwmen getuigen door dien amb
tenaar mondeling worden uitgenoodigd om te 
verschijnen voor den officier van justitie of 
een zijner hulpofficieren, voor wien de verdachte 
wordt geleid. De officier van justitie is bevoegd 
getuigen, deskundigen en tolken mondeling op 
te roepen of door een dienaar der openbare 
macht mondeling te doen oproepen om te 
verschijnen voor den politierechter. 

374. Indien de dagvaarding enkel inhoudt 
eene korte aanduiding van het feit, dat te laste 
wordt gelegd, doet de officier van justitie ter 
t erechtzitting bij de voordracht der zaak mon
deling of, na voorlezing, schriftelijk nadere 
opgave van het feit. De nadere opgave beant
woordt op straffe van nietigheid aan de korte 
aanduiding van het feit in de dagvaarding, 
behoudens verbetering of aanvulling; zij wordt, 
wat betreft den grondslag voor verdere vervol
ging, geacht in de dagvaarding te zijn inge
lascht. 

Op verlangen van den polit ierechter of van 
den verdachte wordt de nadere opgave hem 
op schrift gegeven. . . .. 

375. Indien de verdachte b1J ZtJn eerste 
verschijning op de dagvaarding in het belang 
zijner verdediging uitstel verzoekt, schorst de 
politierechter het onderzoek voor een bepaalden 
tijd. 

376. De politierechter is niet bevoegd tot op
legging van gevangenisstraf van meer dan een 
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door den Koning te bepalen aantal maanden, 
ton hoog te zes. 

Indien de politierechter oordeelt, dat de zaak 
door eene meervoudige kamer der rechtbank 
moet worden behandeld, verwijst hij de zaak 
daarheen. 

De zaak wordt alsdan op de bestaande telast
legging voor de meervoudige kamer aanhangig 
gemaakt bij exploot, vanwege den officier van 
justitie aan den verdachte beteekend, waarbij 
de artikelen 260, tweede lid, 263, 264 en 265 
van toepassing zijn, en op de gewone wijze 
vervolgd, met dien verstande, dat de beraad
slaging, bedoeld in de artikelen 348 en 350, 
mede geschiedt naar aanleiding van het onder
zoek op de terechtzitting van den politierechter, 
zooals dit volgens het proces-verbaal dier 
terechtzitting heeft plaats gehad, behalve voor 
zoover betreft aldaar afgelegde verklaringen 
van getuigen en deskundigen. 

Echter mag voor het be,yjjs van hetgeen uit 
den inhoud van het proces-verbaal der terecht
zitting van den politierechter blijkt aldaar niet 
te zijn bet,yjst, gebruik worden gemaakt van 
de verklaringen van getuigen en deskundigen, 
zooals zij volgens dat proces-verbaal zijn af
gelegd. 

Geschiedt de behandeling voor de meer
voudige kamer bij verstek, dan mag van die 
verklaringen ondanks zoodanige betwistîng 
gebruik worden gemaakt. 

Indien de politierechter de zaak verwijst 
naar eene meervoudige kamer der rechtbank, 
wordt als de dag van de eerste t erechtzitting 
aangemerkt de dag van de eerste terechtzitting 
van den politierechter. 

377. Indien tegen den verdachte verstek is 
verleend , zoomede voor zoover door den ver
dachte en door zijn raadsman, zoo hij dien heeft, 
verklaard is, dat van bepaaldelijk aangeduide 
stukken noch de voorlezing, noch de mede
deeling van den korten inhoud wordt gewenscht, 
kan, in plaats der voorlezing van de processen
verbaal, verslagen van deskundigen of andere 
stukken, vermeld in artikel 297, treden eene 
op last van den politierechter gedane aanteeke
ning in het proces-verbaal der terechtzitting van 
de overlegging dier stukken ; daarop _mag dan 
ook ten bezware van den verdachte worden 
acht geslagen. 

378. De politierechter geeft onmiddellijk 
na de sluiting van het onderzoek op de terecht
zitting mondeling vonnis. Dit vonnis wordt 
in het proces-verbaal der terechtzitting aan
geteekend op de wijze, door den Minister van 
Justitie to bepalen. 

In geval van verstek kan de mondelinge 
uitspraak worden uitgesteld. 

Zoodra het proces-verbaal der t erechtzitting, 
waarin het vonnis is aangeteekend, is geteekend, 
kunnen de verdachte en zijn raadsman daarvan 
kennis nemen. 

379. De politierechter is bevoegd en op de 
vordering van den officier van justitie of op het 
verzoek van den verdachte verplicht, te bepalen, 
dat schriftelijk vonnis zal worden gewezen ; in 
dit .geval kan de uitspraak worden uitgesteld. 

380. In de gevallen, waarin de uitspraak 
wordt uitgesteld, mag zij in geen geval later 
plaats vinden dan op den zevenden dag na de 
sluiting van het onderzoek. Artikel 345, laatste 
lid , is dan van overeenkomstige toepassing. 

Indien de politierechter of de plaatsvervanger 
dio over de zaak geoordeeld heeft, tot de uit
spraak van het schriftel ijk vonnis buiten staat 
is, geschiedt zij, in het eerste geval door een 
plaatsvervanger en, in het tweede geval, door 
den politierechter of een anderen plaatsver
vanger. 

381. Zoowel de officier van justitie !ds de 
verdachte kunnen na de mededeeling, bedoeld 
bij artikel 364, betreffende het rechtsmiddel , 
dat tegen het vonnis openstaat, ter terechtzit
t ing van de bevoegdheia om dat rechtsmiddel 
aan te wenden, afstand doen. Op zijn recht 
daartoe wordt de verdachte opmerkzaam ge
maakt. Van den gedanen afstand geschiedt 
aanteekening in het proces-verbaal der terecht
zitting. 

TITEL VIII. 

Rechtsgeding bij het kantongerecht. 

382. De gewone terechtzittingen van het 
kantongerecht vinden plaats : 

bij kantongerechten in gemeenten met 
100,000 of meer inwoners zoovele malen, als de 
:Minister van Justitie bepaalt, doch ten min te 
driemaal in de week ; 

bij de verdere kantongerechten der eerste 
klasse zoovele malen, als àe J\finister van Justi
tie bepaalt, doch ten minste eenmaal in de 
week; 

bij de kantongerechten der tweede klasse 
zoovele malen, als de Minister van J·ustitie 
bepaalt, doch ten minste eenmaal in de veertien 
dagen; 

bij de overige kantongerechten zoovele malen, 
als de Minister van Justitie bepaalt, doch ten 
minste eenmaal in de maand. 

383. De zaak wordt bij het kantongerecht 
vanwege het openbaar ministerie ter terecht
zitting aanhangig gemaakt : 

hetzij door oproeping ; 
hetzij door dagvaarding. 
384. Het aanhangig maken door oproeping 

kan geschieden bij alle strafbare feiten waarbij 
dit niet uitdrukkelijk is uitgesloten. De uit
sluiting geschiedt door den Mfuister van Justitie 
die, op voordracht van den officier van justitie, 
den kantonrechter gehoord, voor elk kanton 
van de uitgesloten feiten eene lijst doet opstellen 
en openbaar maken. 

Het openbaar ministerie bij de kantonge
rechten kan ten aanzien van het al of niet 
aanhangig maken door oproeping aan de op
sporingsambtenaren de noqdige algemeene of 
bijzondere voorschriften geven. 

385. Het aanhangig maken der zaak door 
oproeping kan enkel plaats vinden ingeval van 
ontdekking op heeter daad door een opsporings
ambtenaar en bestaat in de onverwijlde uit
reiking door dezen aan de verdachte van eene 
oproeping om te verschijnen op eene daarin 
vermelde terechtzitting van het kantongerecht ; 
bij de uitreiking aan den verdachte worden in
houd en strekking der oproeping hem, zoo 
mogelijk, mondeling kortelijk toegelicht. 

Heeft eene onverwijlde uitreiking niet plaats 
gevonden, dan kan de oproeping van den op
sporingsambtenaar alsnog door een dienaar der 
openbare macht aan den persoon van den ver
dachte of te zijner woon- of verblijfplaats aan 
een zijner huisgenooten worden uitgereikt, mits 
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niet later dan den dag volgende op dien waarop 
het feit ontdekt is. 

Wordt eene aangeboden oproeping niet aan 
genomen, dan wordt zij niettemin geacht den 
verdachte op het oogenblik der aanbieding te 
zijn uitgereikt. De oproeping wordt hem in 
dat geval onverwijld over de post toege
zonden. 

Van het uitreiken, het niet aannemen en de 
i-edenen daarvan, en van het toezenden over 
de post wordt een proces-verbaal opgemaakt, 
dat bij de processtukken wordt gevoegd. 

386. De oproeping geschiedt tegen den dag 
der eerste gewone terechtzitting van het kanton
gerecht, welke gehouden wordt nadat vijf dagen 
sedert den dag der uitreiking zullen zijn ver
streken. Voor zoover betreft de kanton
gerechten in gemeenten met 100,000 of meer 
inwoners, bedraa~ die termijn drie dagen. De 
genoemde termiJnen kunnen voor bepaalde 
zaken bij de voorschriften bedoeld in artikel 384, 
laatste lid, worden verkort of verlengd . 

Indien de verdachte overeenkomstig artikel 
53 is aangehouden, kan hij worden opgeroepen 
om nog op den dag zelven ter terechtzitting 
van het kantongerecht te verschijnen. Hij kan 
dan voor het openbaar ministerie bij het kanton
gerecht en vervolgens ter terechtzitting worden 
ieleid. Artikel 398 n°. 2 blijft in dit geval 
t>uiten toepassing. 

De oproeping behelst eene korte aanduiding 
van het ontdekte feit, onder vermelding om
streeks welken tijd en waar ter plaatse het 
begaan zou zijn. 

Zij wordt door den opsporingsambtenaar ge
dagteekend en onderteekend. 

Bij diens proces-verbaal wordt een dubbel 
der oproeping overgelegd. 

Niet-nakoming van het eerste, derde of 
vierde lid van dit artikel heeft nietigheid der 
oproeping ten gevolge. Vrijwillige verschijning 
van den verdachte op eene oproeping, welke is 
geschied in strijd met het bepaalde in het eerste 
lid, dekt de daaraan verbonden nietigheid. 

387. Indien het openbaar ministerie bij het 
kantongerecht aanvankelijk van meening is dat 
de zaak niet verder behoort te worden vervolgd, 
of oordeelt dat zij niet bij oproeping aanhangig · 
dient te worden gemaakt, geeft het den ver
dachte zoo spoedig mogelijk, op de wijze door 
het openbaar ministerie te bepalen, kennis dat 
de oproeping wordt ingetrokken. 

Indien het openbaar ministerie oordeelt dat 
de zaak op eene latere terechtzitting moet 
worden aangebracht, doet het door een dienaar 
der openbare macht aan den persoon van den 
verdachte of te zijner woon- of verblijfplaats 
a.an een zijner huisgenooten uitreiken eene 
schriftelijke mededeeling vermeldende die latere 
terechtzitting. 

Artikel 385, derde en vierde lid, zijn van 
overeenkomstige toepassing. 

388. Het formulier der oproeping van den 
verdachte wordt vastgesteld door den Minister 
van Justitie. Deze is bevoegd nadere voor
schriften te geven ter uitvoering van de artikelen 
384-387. 

389. Ingeval de schriftelijke mededeeling 
bedoeld bij het tweede lid van artikel 387, of 
de oproeping niet of niet overeenkomstig eenig 
voorschrift der artikelen 385 en 387 is uit
gereikt of toegezonden, i s daarvan nietigheid 

der oproeping het gevolg. Het niet nakomen 
van het voorschrift der laatste zinsnede van 
het eerste lid van artikel 385 heeft geen nietig
heid ten gevolge. 

390. In zaken, welke door oproeping op 
den dag zelven ter terechtzitting aanhangig 
zijn gemaakt, kunnen getuigen door den ambte
naar, die het feit heeft opgespoord, worden 
uitgenoodigd om ter terechtzittin~ van het 
kantongerecht te verschijnen. De mtnoodiging 
wordt door een dienaar der openbare macht 
uitgereikt aan den persoon van den getuige 
of te zijner woon- of verblijfplaats aan een 
zijner huisgenooten. 

Een dubbel der uitnoodiging wordt bij de 
processtukken gevoegd. 

Indien het openbaar ministerie bij het kanton
gerecht de oproeping van den verdachte intrekt 
of oordeelt, dat de zaak op eene latere terecht 
zitting moet worden aangebracht, geeft het 
onverwijld, op de wijze door het openbaar mini
sterie te bepalen, aan de ingevolge dit artikel 
uitgenoodigde getuigen kennis, dat hunne uit
noodiging wordt ingetrokken. Het formulier 
der uitnoodigingen, in dit artikel bedoeld, 
wordt vastgesteld door den Minister van 
Justitie. Deze is bevoegd nadere voorschriften 
te geven ter uitvoering van dit artikel. 

391. Het openbaar ministerie bij het kanton
gerecht is bevoegd getuigen, deskundigen en 
tolken mondeling op te roepen of door een 
dienaar der openbare macht mondeling te doen 
oproepen om ter terechtzitting van het kanton 
gerecht te verschijnen. 

392. Indien de· zaak aanhangig is gemaakt 
door oproeping, is artikel 271 betreffende het 
verstek van toepassing. 

Voor de toepassing van de artikelen 366 en 399 
betreffende het verzet wordt eene oproeping, 
welke aan den persoon van den verdachte is 
aangeboden, gelijkgesteld met eene dagvaarding 
om ter terechtzitting te verschijnen, welke aan 
den persoon van den verdachte is beteekend. 

393. Indien de zaak aanhangig is gemaakt 
door oproeping, doet het openbaar ministerie 
ter terechtzitting bij den aanvang van het 
onderzoek mondeling of, na voorlezing, schrif
telijk nadere opgave van het feit, dat den 
verdachte wordt ten laste gelegd. De nadere 
opgave beantwoordt op straffe van nietigheid 
aan de korte aanduiding van het feit in de op
roeping, behoudens verbetering of aanvulling ; 
zij geldt, wat betreft den grondslag voor de 
verdere vervolging, als dagvaarding. 

Op verlangen van den kantonrechter of van 
den verdachte wordt de nadere opgave hem 
op schrift ~egeven. 

394. Indien de verdachte bij zijne eerste 
verschijning ter terechtzitting aannemelijk 
maakt dat hij, ten gevolge van de wijze der 
aanduiding van het feit in de oproeping, in het 
belang zijner verdediging uitstel behoeft, schorst 
de kantonrechter het onderzoek voor een be
paalden tijd. 

Indien de verdachte overeenkomstig artikel 
386, tweede lid, ter terechtzitting is geleid en bij 
zijne eerste verschijning aldaarinhet belang zijner 
verdediging uitstel verzoekt, schorst de kanton
rechter het onderzoek voor een bepaalden tijd. 

395. De kantonrechter geeft onmiddellijk na 
de sluiting van het onderzoek op de terecht
zitting mondeling vonnis. 
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In geval van verstek kan de mondelinge 
uitspraak worden uitgesteld. 

Zoodra het proces-verbaal der terechtzitting, 
waarin het vonnis is aangeteekend, is ge
tPeke.ad, kan de verdachte of zijn raadsman 
daarvan kennis nemen. 

396. De kantonrechter is bevoegd en, op de 
vordering van het openbaar ministerie of op 
verzoek van den verdachte, verplicht te bepalen, 
dat schriftelijk vonnis zal worden gewezen ; in 
dit geval kan de uitspraak worden uitgesteld. 

397. In de gevallen, waarin de uitspraak · 
wordt uitgesteld, mag zij in geen geval later 
plaats vinden dan op den zevenden dag na de 
sluiting van het onderzoek. Artikel 345, laatste 
lid, is dan van overeenkomstige toepassing. 

Indien echter de kantonrechter verklaart 
wegens de ingewikkeldheid der zaak buiten 
machte te zijn om binnen zeven dagen na de 
sluiting van het onderzoek vonnis te wijzen, 
blijft het voorgaande lid buiten toepassing. 
Van de verklarini:: geschiedt aanteekening in 
het proces-verbaal der terechtzitting. 

398. Op het rechtsgeding bij het kanton
gerecht zijn overigens de Vijfde Titel en de 
Zesde Titel van dit Boek van overeenkomstige 
toepassing, behoudens de navolgende uitzon
deringen: 

1°. De termijn van dagvaarding is ten 
minste vijf, en, voor zoover betreft kanton
gerechten in gemeenten met 100,000 of meer 
inwoners, drie, en, indien door den rechter
commissaris overeenkomstig den Zevenden 
Titel van het Vierde Boek bevelen tot hand
having der openbare orde zijn gegeven, ten 
minste twee dagen. ' 

2°. De verdachte kan, tenzij hij vervolgd 
wordt ter zake van misdrijf of de kantonrechter 
beveelt dat hij in persoon zal verschijnen, zich 
op de terechtzitting doen vertegenwoordigen 
door een advocaat, indien deze aldaar verklaart 
daartoe bepaaldelijk gevolmachtigd te zijn, of 
wel door een daartoe bij bijzondere volmacht 
schriftelijk gemachtigde. 

3°. De bepalingen betrekkelijk de beteeke
ning en de voorlezing van de lijsten der weder
zijlsche getuigen en deskundigen, het gerech
telijk vooronderzoek, de voordracht der zaak 
door het openbaar ministerie, de voorloopige 
hechtenis en het bezwaarschrift tegen de dag
vaarJing, zijn niet toepasselijk. 

4°. In geval van artikel 293 wordt geen 
gerechtelijk vooronderzoek gelast, doch worden 
de stukken toegezonden aan den officier van 
justitie bij de rechtbank, bevoegd tot kennis
neming van het misdrijf. 

5°. Indien tegen den verdachte verstek is 
verleend, zoomede voor zoover door den ver
dachte en door zijn raadsman, zoo hij dien heeft, 
verklaard is, dat van bepaaldelijk aangeduide 
stukken noch de voorlezing, noch de mede
deeling van den korten inhoud wordt gewenscht, 
kan in de plaats der voorlezing van de telast
legging, verklaringen: processen-verbaal, ver
slagen van deskundigen of andere stukken, 
vermeld in artikel 297, treden eene op last van 
den kantonrechter gedane aanteekening in het 
proces-verbaal der terechtzitting van de over
legging dier stukken; daarop mag dan ook ten 
bezware van den verdachte worden acht 
geslagen. 

6°. Indien mondeling vonnis wordt gewezen, 
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blijven de artikelen 357 en 359, derde en vierde 
lid, buiten toepassing en wordt het vonnis in 
het proces-verbaal der terechtzitting aange 
teekend op de wijze, door den Minister van 
Justitie te bepalen. 

7°. Indien de kantonrechter of de plaats
vervanger die over de zaak geoordeeld heeft, 
tot de uitspraak van het schriftelijk vonnis 
buiten staat is, geschiedt zij, in het eerste geval 
door een plaatsvervanger en, in het tweede 
geval, door den kantonrechter of een anderen 
plaatsvervanger. 

8°. In geval van veroordeeling wegens 
overtreding van artikel 439, 1 °. van het Wetboek 
van Strafrecht beveelt de kantonrechter in het 
vonnis, dat de in dat artikel bedoelde goederen 
welke als stukken van overtuiging gediend 
hebben, voor zoover zij bij den veroo rdeelde 
werden inbeslaggenomen, aan het militair gezag 
zullen worden uitgeleverd. 

9°. Indien de kantonrechter dit in verband 
met de geringe beteekenis van het feit en de 
omstandigheden, waaronder het is begaan, raad
zaam acht, kan hij in het vonnis bepalen, dat 
geen straf zal worden toegepast. 

10°. De ambtenaar van het openbaar 
ministerie behoeft bij de uitspraak van het 
vonnis niet tegenwoordig te zijn. 

11°. In het exploot van dagvaarding zoo
mede i11 de oproeping bedoeld bij artikel 383, 
wordt, op de wijze door den Minister van Justi
t ie te bepalen, de bevoegdheid vermeld, den 
verdachte bij artikel 74 van het Wetboek van 
Strafrecht verleend. 

12°. Zoowel het openbaar ministerie als de 
verdachte kunnen na de mededeeling, bedoeld 
bij artikel 364, betreffende het rechtsmiddel, 
dat tegen het vonnis openstaat, ter terecht
zitting van de bevoegdheid om dat rechtsmiddel 
aan te wenden afstand doen. Op zijn recht 
daartoe wordt de verdachte opmerkzaam ge-
11'.\aakt. Van den gedanen afstand geschiedt 
aanteekening in het proces-verbaal der terecht
zitting. 

DERDE BOEK. 

Rechtsmiddelen. 

A . GEWONE RECHTSMIDDELEN. 

TITEL I. 

Verzet tegen einduitspraken. 
399. Tegen het bij verstek gewezen vonnis 

of arrest, als einduitspraak gegeven, kan degene 
die daarbij niet van de geheele telastlegging is 
vrijgesproken, noch daaraan geheel of gedeel
telijk heeft voldaan, verzet doen uiterlijk binnen 
den tijd van veertien dagen na dien waarop 
eene mededeeling, als bedoeld in artikel 366, 
aan hem in persoon is beteekend, doch in geen 
geval later dan uiterlijk binnen tien dagen 
nadat hij ter uitvoering van het bij verstek 
gewezen vonnis of arrest is aangehouden of 
zich anderszins eene omstandigheid heeft voor
gedaan, waaruit voortvloeit dat het vonnis of 
arrest hem bekend is. I s, voor zooveel betreft 
het rechtsgeding bij verstek, de dagvaarding 
om ter terechtzitting te verschijnen aan den 
persoon van den v.erdachte beteekend, dan kan 
deze niet later verzet doen dan uiterlijk binnen 
veerti-en dagen na de uitspraak van het vonnis 
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of arrest bij verstek gewezen. Het verzel; ge
schiedt bij exploot beteekend aan het openbaar 
ministerie bij het gerecht dat de uitspraak deed. 

Indien het openbaar ministerie in beroep is 
gekomen, kan het verzet slechts worden gedaan 
binnen acht dagen nadat aan den verdachte 
,ianzegging van het beroep is gedaan. 

400. Na de beteekening van eene mede
deeling, als bedoeld in artikel 366, of, indien 
zoodanige mededeeling niet behoeft te geschie
den, na de uitspraak li:an het vonnis of arrest 
bij verstek gewezen, worden ten uitvoer gelegd. 

Door het verzet wordt de tenuitvoerlegging 
van het vonnis of arrest geschorst of opgeschort. 
Deze bepaling geldt niet ten aanzien van een 
verzet waarvan naar het oordeel van het open
baar mitüsteri e vaststaat dat het na het ver
strijken van den daarvoor gestelden termijn is 
gedaan, tenzij op verzoek van dengene die in 
verzet gekomen is, en na zijn verhoor, indien 
hij dit bij dat verzoek heeft gevraagd, de 
voorzitter van het gerecht dat, of de kanton
rachter die het vonnis of arrest heeft gewezen, 
anders bepaalt. 

Bevelen bij het vonnis of arre t verleend, 
1velke dadelijk uitvoerbaar zijn, blijven dit 
echter niettegenstaande verzet. 

401 . Het verzet brengt van rechtswege 
dagvaarding mede tegen de eerste gewone 
terechtzitting welke gehouden wordt nadat 
sedert den dag van het verzet zeven dagen 
·zullen zijn verstreken. Deze termijn is in 
zaken waarvan het kantongerecht kennis neemt, 
vijf dagen. In zaken waarvan de rechtbank 
kennis neemt, wordt, naar gelang de uitspraak 
is ~edaan door eene meervoudige kamer, een 
politierechter of een kinderrechter, als de eerste 
gewone terechtzitting aangemerkt de zoodanige 
terechtzitting van eene meervoudige kamer, 
een politierechter of een kinderrechter. 

Heeft de beleedigde partij zich in het geding 
gevoegd, dan doet het openbaar ministerie haar 
den dag der terechtzitting aanzeggen. · 

402. Indien degene die in verzet is gekomen, 
niet ten dienenden dage in rechten verschijnt, 
wordt het verzet vervallen verklaard en het bij 
verstek gewezen vonnis of arrest ten uitvoer 
gelegd of verder uitgevoerd, behoudens beroep 
tegen de einduitspraak waarbij het verzet is 
vervallen verklaard, of beroep van het openbaar 
ministerie tegen het bij ver tek gewezen vonni 
of arrest. 

De rechter kan echter, bij niet-ver chijning 
van den verdachte, met toepassing van artikel 
277, eens of meermalen schorsing van het 
onderzoek bevelen ten einde dezen, indien hij 
verhinderd was het onderzoek bij te wonen, 
daartoe alsnog in de gelegenheid te stellen. 

_ Verschijnt de verdachte niet op de nadere 
terechtzitting, dan is het voorgaande lid van 
toepassing. 

403. Indien degene die in verzet is gekomen, 
te dienenden dage in rechten verschijnt, wordt 
de zaak behandeld, als ware het rechtsgeding 
bij verstek niet voor&fgegaan, overeenkomstig 
den Ze den, Zevenden of Achtsten Titel van 
het Tweede Boek dan wel overeenkomstig den 
Tweeden Titel var. het Derde Boek. Artikel 
322, tweede lid, vindt, zoo ten aanzien van 
getuigen als van deskundigen, tijdeM het 
eechts~eding bij verstek gehoord, overeen-
kom. t,ge toepassing. , 

De rechter bekrachtigt de bij verstek gewe:ien 
uitspraak of doet met geheele of gedeeltehJke 
vernietiging van die uitspraak opnieuw recht . 

TITEL II. 
Hooger beroep v_an uitspraken. 

EERSTE AFDEELING. 
HoOGER BEROEP BIJ HET GERECHTSHOF. 

404. In de gevallen aangewezen bij de wet 
op de rechterhjke organisatie, kan tegen de 
vonnissen door de rechtbank als emdnitspraak 
of in den loop van het onderzoek op de terecht
zitting gegeven, hooger beroep worden ingesteld 
door den officier van justitie en door den -yer
dachte die niet van de geheele telastlegging is 
vrijgesproken. Zijn in eer ten aanleg strafbare 
feiten gevoegd aan het oordeel van de rechtbank 
onderworpen, dan kan de verdachte alleen 
hooger beroep instellen ten aanzien van die 
gevoegde zaken waarin hij niet van de geheele 
telastlegging is vrijgesproken. 

Van vonnissen bij verstek kan alleen de 
officier van justitie in hooger beroep komen. 
Dit beroep vervalt van rechtswege, indien 
binnen acht dagen na de aanzegging bedoeld 
bij artikel 399, de verdachte verzet doet. In
dien, in dat geval, het verzet vervallen wordt 
verklaard, kan de officier van justitie opnieuw 
van het bij verstek gewezen vonnis in hooger 
beroep komen. 

405. Indien tegen hetzelfde vonnis door den 
officier van justitie en door den verdachte 
verschille_nd beroep is ingesteld, wordt aan het 
hooger beroep geen gevolg gegeven, zoolang 
geene uitspraak is gegeven op het beroep in 
cassatie. In dat geval vervalt het hooger 
beroep van rechtswege, indien de voorziening 
in cassatie door den Hoogen Raad ontvankelijk 
wordt geoordeeld. 

406. Tegen vonnissen die geene einduit
spraken zijn, is het hooger beroep slechts gelijk
tijdig met dat tegen de eind uitspraak toegelaten. 

407. Het hooger beroep kan slechts tegen 
het vonnis in zijn geheel worden ingesteld. 

Zijn echter in eersten aanleg strafbare feiten 
gevoegd aan het oordeel van de rechtbank 
onderworpen, dan kan het hooger beroep tot 
het vonnis voor zoover dit eene of meer der 
gevoegde zaken betreft, worden beperkt. 

408. Het hooger beroep moet worden in
gesteld door het openbaar ministerie binnen 
een termijn van t'ien dagen na de einduitspraak 
of, in het geval van den laatsten zin van het 
tweede lid van artikel 404, binnen een termijn 
van tien dagen na den dag waarop de uitspraak 
der vervallenverklaring van het verzet in kracht 
van gewijsde is gegaan. 

De termijn Op:l in hooger beroep te komen, 
is voor den verdachte veertien dacten na de 
einduitspraak of, indien het vonnis hem over
eenkomstig het tweede lid van artikel 363 is 
voorgelezen, veertien dagen na de voorlezing. 

Nadat het hooger beroep is ingesteld, zendt 
de griffier van de rechtbank de tukken rnn 
het geding zoo spoedig mogelijk aan den griffier 
van het gerechtshof. 

409. Binnen veertien dagen na de instelling 
van het hooger beroep kan de partij die in 
beroep is gekomen, aan het gerechtshof eene 
schriftuur indienen, houdende de middelen en 
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grnnden, waarop zij haar beroep steunt. Deze 
schriftm)r wordt bij de processtukken gevoegd. 

410. Indien het hooger beroep is ingesteld 
door den officier van justitie, wordt daarvan 
aan den verdachte binnen drie dagen aanzegging 
gedaan. 

Bij gebreke hiervan wordt, wanneer de 
verdachte onmiddellijk na de ondervraging 
bedoeld bij artikel 278, het verzoek daartoe 
doet, het onderzoek voor een bepaalden tijd 
geschorst. 

411 . De verdachte die buiten de plaats 
waar het gerechtshof gevestigd is, zich ter zake 
van het feit in voorloopige hechtenis bevindt, 
wordt, nadat hij zijne verklaring heeft afgelegd, 
of nadat de officier van justitie hooger beroep 
heeft ingesteld en de termijn voor het instellen 
van hooger beroep voor hem is verstreken, ten 
spoedigste overgebracht naar de plaats waar 
het gerechtshof is ~evestigd. 

412. Zoo mogeliJk binnen acht dagen nadat 
de stukken op de griffie zijn overgebracht, 
bepaalt de voorzitter, op het verzoek en de 
voordracht van den procureur-generaal, den 
da11 der terechtzitting. 

De zaak wordt in hooger beroep ter terecht
zitting aanhangig gemaalrt door eene dagvaar
ding vanwege den procureur-generaal aan den 
verdachte beteekend, ten einde terecht te staan 
ter zake van een of meer der feiten hem in 
eersten aanleg telastegelegd. 

Ten aanzien van die dagvaarding is artikel 260 
van toepassing, behoudens dat daarbij de ver
dachte, in lllaats van op de voorschriften van 
artikel 262, eerste lid, op die van artikel 414 
wordt opmerkzaam gemaakt. 

Op de gronden in artikel 259 vermeld, kunnen 
verschillende zaken gevoegd aanhangig worden 
gemaakt. 

413. Op straffe van nietigheid moet tusschen 
den dag waarop de dagvaarding aan den 
verdachte is beteekend, en dien der terecht
zitting een termijn van ten minste tien dagen 
verloopen . • Artikel 265, tweede, derde en 
vierde lid, is van toepassing. 

Heeft de beleedigde partij zich in eersten 
aanleg in het geding gevoegd, dan doet de . 
procureur-generaal haar den dag aanzeggen 
waarop de zaak op de terechtzitting zal worden 
behandeld. 

414. De procureur-generaal en de verdachte 
kunnen zoowel ter terechtzitting in eersten 
aanleg gehoorde als nieuwe getuigen en des
kundigen doen dagvaarden. Zij kunnen ook 
nieuwe bescheiden of stukken van overtuiging 
overleggen. 

De artikelen 263, tweede lid, en 264 zijn 
van overeenkomstige toepassing. 

415. Behoudens de bepalingen in de vol
gende artikelen van dezen Titel vervat, zijn 
de artikelen 268, tweede lid, 269- 312 en 
315-366 op het rechtsgeding bij het gerechtshof 
van overeenkomstige toepassing. 

416. De verdachte die hooger beroep heeft 
ingesteld, kan onmiddellijk na de voordracht 
der zaak door den procureur-generaal mondeling 
zijne bezwaren tegen het vonnis opgeven. 

417. Processen-verbaal, verslagen van des
kundigen of andere stukken, welke in eersten 
aanleg zijn voorgelezen, mogen ook voor de 
behandeling in hooger beroep als voorgelezen 
worden aangemerkt. 

Indien de verdachte verzoekt dat bepaalde 
stukken opnieuw zullen w01·den voorgelezen, 
wordt aan dat verzoek gevolg gegeven, voor 
zoover het gerechtshof oordeelt dat daardoor 
redelijke grenzen niet worden overschreden. 

418. Ten aanzien van $etuigen en deskun
digen, tijdens het rechtsgedmg in eersten aanleg 
gehoord, vindt artikel 322, tweede lid, overeen
komstige toepassing. 

419. In geval van artikel 293 wordt het 
proces-verbaal met de andere processtukken 
door den procureur-generaal toegezonden aan 
den officier van justitie bij de rechtbank die in 
eersten aanleg heeft gevonnist, en is alleen die 
rechtbank bevoegd van het misdrijf kennis te 
nemen. 

420. In de gevallen van de artikelen 293, 
316 of 347 wordt het gerechtelijk vooronderzoek 
gevoerd door den rechter-commissaris bij de 
rechtbank die in eersten aanleg heeft gevonnist. 
Na afloop van het bevolen onderzoek deelt de 
rechter-commissaris, in de gevallen van de 
artikelen 316 of 347, de stukken mede aan den 
procureu r-generaa!. 

421. De beleedigde partij die zich niet 
overeenkomstig artikel 332 in het geding in 
eersten aanleg heeft gevoegd, is daartoe onbe
voegd in het geding in hooger beroep. 

Heeft de voeging in eersten aanleg plaats 
gehad, dan duurt zij, indien en voor zoover de 
vordering is toegewezen, van rechtswege voort 
in hooger beroep, ook al is de beleedigde partij 
daarin niet verschenen. 

Is de vordering niet toegewezen, dan kan de 
beleedigde partij zich binnen de grenzen harer 
eerste vordering in het geding in hooger beroep 
voegen. 

422. De beraadslaging bedoeld in de arti
kelen 348 en 350, geschiedt zoowel naar aan
leiding van het onderzoek op de terechtzitting 
in hooger beroep als van het onderzoek op de 
terechtzitting in eersten aanleg, zooals dit 
volgens het proces-verbaal dier terechtzitting 
heeît plaats gehad, behalve voor zoover betreft 
aldaar afgelegde verklaringen van getuigen en 
deskundigen. · 

Echter mag voor het be,vijs van hetgeen uit 
den inhoud van het proces-verbaal der terecht
zitting in eersten aanleg blijkt aldaar niet te 
zijn betwist, gebruik worden gemaakt van de 
verklaringen van getuigen en deskundigen, 
zooals zij volgens dat proces-verbaal zijn af
gelegd. 

Geschiedt de behandeling in hooger beroep 
bij verstek, dan mag van die verklaringen on
danks zoodanige betwisting gebruik worden 
gemaakt. 

423. Het gerechtshof bevestigt het vonnie, 
hetzij met geheele of gedeeltelijke overneming, 
hetzij met verbetering van de gronden, of doet, 
met geheele of gedeeltelijke vernietiging van 
het vonnis, wat de rechtbank had behooren te 
doen. 

Indien echter de hoofdzaak niet door de 
rechtbank is beslist en het onderzoek daarvan 
gevolg moet zijn van de vernietiging van het 
vonnis, verwijst het gerechtshof daartoe de 
zaak naar dezelfde rechtbank, tenzij door den 
procureur-generaal en den verdachte de beslis
sing der hoofdzaak door het gerechtshof is 
verlangd. In geval van verwijzing doet de recht
bank recht met inachtneming van 'shofs arrest. 
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In geval van vernietiging van het vonnis is 
het gerechtshof niettemin bevoegd bepaalde 
gedeelten daarvan in zijn arrest over t e nemen, 
voor zoover deze niet aan nietigheid lijden. 

Indien bij samenloop van meerdere feiten 
ééne hoofdstraf is uitgesproken en het hooger 
beroep slechts ingesteld is t en aanzien van een 
of meer dier feiten, wordt, in geval van ver 
nietiging ten aanzien van de straf, bij het arrest 
de straf voor het andere feit of de andere feiten 
bepaald. 

424. Slechts met eenparigheid van stemmen 
kan worden bewezen verklaard datgene wal},rvan 
de verdachte in eersten aanleg is vrijgesproken. 
Die eenparigheid is echter niet vereischt, indien 
bij eene alternatieve t elastlegging is beslist, 
dat door den verdachte een der hem t elaste
gelegde feiten is begaan. 

Indien alleen de verdachte in hooger beroep 
i gekomen, kan hij t er zake van hetgeen in 
eersten aanleg t e zijnen laste bewezen is ver 
klaard, niet tot eene zwaardere straf worden 
veroordeeld, dan hem bij het vonnis i s opgelegd. 

TWEEDE AFDEELI G. 
HOOGER BEROEP BIJ DE .ARRONDISSEMENTS

RECHTBANK. 

425. Het hooger beroep bij de rechtbank 
van de daarvoor ingevolge de wet op de rechter 
lijke organisatie vatbare vonnissen door den 
kantonrechter als einduitspraak of in den loop 
van het onderzoek op de t erechtzitt ing gewezen, 
wordt met overeenkomstige toepassing van de 
bepalingen van dezen Titel ingesteld, vervolgd 
en berecht, met dien verstande : 

1 o. da t mede van overeenkomstige toepas
s ing zijn de bepalingen van artikel 398, n°. 2, 
n°. 4, n°. 8, n°. 9 en n°. 12 ; 

20. dat niet van toepassing zijn de bepalin
gen betreffende het gerechtelijk vooronderzoek. 

426. W anneer de rechtbank bevindt, . dat 
het feit reeds in eersten aanleg tot hare kennis
neming behoort , doet zij de zaak zelve af. 

Haar vonnis is in dit geval vatbaar voor 
hooger beroep. 

TITEL 111. 

Beroep in cassatie van uitspraken. 
427. Zoowel het openbaar ministerie biJ het 

oerecht dat het vonnis of a rrest heeft gewezen, 
~Is de verdachte kunnen overeenkomstig de 
wet op de rechterlijke organisatie t egen de 
vonnissen of arresten als uitspraak gegeven, 
beroep in cassatie instellen. 

Het beroep in cassatie door het openbaar 
ministerie ingesteld t egen een vonnis of arrest 
bij verstek, vervalt van rechtswege, indien 
binnen acht dagen na de aanzegging bedoeld bij 
artikel 434, de verdachte verzet doet. Indien 
het verzet vervallen wordt verklaard, kan het 
openbaar ministerie opnieuw tegen het bij 
verstek gewezen vonnis of arrest beroep in 
cassatie instellen. 

428. Tegen vonnissen of a rresten die geene 
einduitspraken zijn, is het beroep in cassatie 
slechts gelijktijdig met dat tegen de einduit
spraak toegelaten. 

429. Het beroep in cassatie kan ook tegen 
een gedeelte van het vonnis of arrest worden 
ingesteld. 

430. Tegen cene vrijspraak van den ver
dachte is geen beroep in cassatie t oegelaten. 

Deze bepaling is niet van toepassing op de 
voorziening in cassatie in het belang der wet. 

431. Verzuim van vormen op stra ffe van 
nietigheid voorgeschreven, geeft grond t ot ver
nietiging, zoowel wanneer dat verzuim heeft 
plaats gehad in het vonnis of arrest zelf, als 
wanneer het heeft plaat s gehad i n den loop 
van het r echtsgeding. 

432. Het beroep in cassatie moet worden 
ingesteld binnen een t ermijn van acht dagen na 
de einduitspraak of, in het geval van den 
laatsten zin van het tweede lid van artikel 427, 
binnen een termijn van ach t dagen na den dag, 
waarop de uitspraak der vervallenverklaring 
van het verzet in kracht van gewijsde is gegaan. 

I s het vonni of arrest den verdachte over
eenkomstig het tweede lid van artikel 363 
voorgelezen, dan loopt voor hem de t ermijn 
voor het beroep nog acht dagen na de voor 
lezing. 

433. H et openbaar ministerie is, op straffe 
van niet-ontvankelijkheid, verplicht, tegelijk 
met zijne verklaring of binnen de tien volgende 
dagen, op de griffie van zijn gerecht eene schrif
tuur in te dienen, houdende zijne middelen van 
cassatie. 

De verdachte door of namens wien beroep 
in cassatie is ingesteld, is bevoegd zoodanige 
schriftuur bij den H oogen Raad in t e dienen tot 
uiterlijk den dag der t erechtzitting. 

adat de termijn voor het indienen der 
schriftuur door het openbaar ministerie is 
verstreken of dit eerder eene schriftuur heeft 
ingediend, zendt de griffier bij het gerecht dat 
het vonnis of a rrest heeft gewezen, de stukken 
van het geding zoo spoedig mogelijk aan den 
griffier van den H oogen Raad. 

434. Indien het beroep in cassatie is inge
steld door het openbaar ministerie, wordt 
daarvan a.an den verdachte binnen drie dagen 
aanzegging gedaan. 

Bij gebreke van aanzegging binnen den daar
voor gestelden termijn wordt, wanneer de 
raadsman van den verdachte op de t erecht 
zitting dit verzoekt, voor een bepaalden tijd 
uitstel verleend. 

De verdachte kan in het geval van het eerste 
of van het tweede lid ook zijnerzijds alsnog 
bemep in cassatie instellen, mits 'binnen de 
acht volgende dagen na de dagteekening van 
het e_xploot of na den dag waarop uitstel is 
verleend. Hij kan d it in dat geval eveneens 
doen door middel eener ve rklaring bij de be
handeling der zaak op de t erechtzitting van 
den H oogen Raad door zijn raadsman af te 
leggen, en is bevoegd bij het instellen van het 
beroep eene schriftuur houdende zijne middelen 
van cassatie bij den H oo~en Raad in te dienen. 

435. Indien de beleedigde partij zich in het 
gedin~ gevoegd heeft. wordt haar van elk op 
de griffie ingesteld beroep in cassatie, binnen 
drie dagen na de aanteekening, vanwege het 
openbaar ministerie hij het gerecht dat het 
vonn.i~ of arrest heeft gewezen, kennis ge-

gevz~?: b d b. . d d k . alJ 1s evoe~ mnen tien agen na e ellills-
geving harerzijds eene schriftuur houdende hare 
middelen over een rechtspunt hetwelk uit
sluitend hare vordering betreft, op de griffie van 
den Hoogen R aad in te dienen. Gedurende 
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dien tijd is zij bevoegd tot kennisneming van 
de processtukken. 

436. Nadat de stukken gedurende den tijd 
van acht dagen op· de griffie hebben berust, 
neemt de vrocureur-generaal deze t egen een 
ontvangbewijs over en levert hij ze met zijn 
voorstel tot het bepalen van een rechtsdag, 
aan den Hoogen Raad in. 

De voorzitter bepaalt den rechtsdag en 
benoemt een rapporteur, ten einde op dien dag 
het verslag op de terechtzitting uit te brengen. 

437. De procureur-generaal doet den dag 
voor de behandeling der zaak bepaald, ten 
minste acht dagen vóór den dag der terecht
zittin~ aan den verdachte aanzeggen. Deze 
termiJn kan, met toestemming van den be
klaagde, worden verkort, mits van die toe
stemming blijkt op de wijze, bepaald in arti
kel 265, tweede lid 

Bij gebreke van het een of ander wordt door 
den Hoogen Raad de aanzegging van een 
nieuwe rechtsdag bevolen, tenzij een raadsman 
voor den verdachte is verschenen. In dit 
laatste geval kan echter op diens verzoek 
uitstel worden verleend. 

In de gevallen waarin op de terechtzitting de 
zaak voor een bepaalden tijd wordt uitgesteld 
of geschorst, heeft geene nieuwe aanzegging 
p!aats. 

438. Op den bepaalden rechtsdag doet de 
rapporteur zijn verslag hetwelk moet behelzen 
een overzicht der feiten en de aanduiding van 
de voorgedragen middelen van cassatie. 

439. Na de voordracht van het verslag 
wordt den raadsman van den verdachte de 
gelegenheid gegeven om het woord te voeren. 
Hij kan mede middelen van cassatie voordragen, 
die niet bij de schriftuur zijn opgegeven en 
doet in dat geval daarvan vóór de sluiting der 
terechtzitting schriftelijk opgave aan den 
Hoogen Raad. 

440. Nadat de raadsman het woord heeft 
gevoerd en hem in ieder geval daartoe de ge-
1 egenheid is gegeven, of in het geval dat geen 
raadsman voor den verdachte is verschenen, 
neemt de procuteur-generaal dadelijk of op 
eene nadere terechtzitting zijne conclusie die 
hij aan den Hoogen Raad overlegt. 

De voorzitter maakt daarop mondeling ken
baar den dag door den Hoogen Raad voor de 
uitspraak bepaald. 

441. De Hooge Raad verwerpt het beroep 
of vernietigt het vonnis of arrest geheel of 
gedeeltelijk, hetzij op de aangevoerde, hetzij 
op andere gronden. 

Bij vernietiging handelt de H oogc Raad 
overeenkomstig de voorschriiten en onderschei
dingen, voorkomende in de artikelen 105 en 106 
van de wet op de rechterlijke organisatie. 

Tngeval van verwijzing vindt in het nieuwe 
rechtsgeding artikel 322, tweede lid, zoo ten 
nanzien van getuigen als van deskundigen, 
tijdens een vorig rechtsgeding in dezelfde zaak 
gehoord, overeenkomstige toepassing. 

442. Zoo de artikelen der wet waarop de 
opleggi111? van straf of ma.at,rEgel berust, niet 
in het vonnis of ariest zijn vermeld, kan de 
HooçP Raad er mede volstaan, dit alleen te 
dien aanzien te veruieti<:!CD en te doen wat de 
recht.er had behooren te- doen. 

443. Het arrest wordt, door den voorzitter 
of door een der raadsheeren, die over het beroep 

heeft geoordeeld, uitgesproken in eene openbare 
zitting van den Hoogen Raad, samengesteld 
uit vijf leden, den griffier en den procureur
generaal. 

444. Een door den griffier onderteekend en 
door den voorzitter gewaarmerkt u·ttreksel van 
het arrest van den Hoogen Raad, bevattende 
de beslissing en de gronden waarop deze berust , 
wordt zoo spoedig mogelijk door den procureur
generaal gezonden aan het openbaar ministerie 
bij het gerecht dat de uitspraak heeft gedaan. 

De procureur-(leneraal geeft tevens v~n de 
beslissing kennis aan den verdachte. 

TITEL IV. 
Hooger beroep en beroep in cassatie van 

beschikkingen. Bezwaarschriften. 
445. Tegen beschikkingen staat hooger be

roep of beroep in cassatie niet open en is een 
bezwaarschrift niet toegelaten, dan in de ge
vallen bij dit wetboek bepaald. 

446. Voor zoover niet bijzondere bepalingen 
het recht van beroep van het openbaar mi
nisterie regelen, kan dit van alle beschikkingen 
van de rechtbank, den rechter-commissaris of 
den kantonrechter, waarbij eene krachtens dit 
wetboek gengmen vordering niet is toegewezen, 
onderscheidenlijk bij het gerechtshof of de 
rechtbank binnen drie dagen in hooger beroep 
komen. Is echter de hoofdzaak niet voor 
hooger beroep vatbaar dan is binnen gelijken 
termijn alleen beroep in cassatie toegelaten. 

Tegen alle zoodanige beschikkingen in hoog
sten aanleg staat het openbaar ministerie binnen 
drie d!l'_gen daarna beroep in cassa.tie open. 

De .tlooge Raad, het gerechtshof of de recht-
bank beslissen zoo spoedig mogelijk. . 

447. H et openbaar ministerie voegt, op 
straffe van niet-ontvankelijkheid, bij de proces
stukken eene schriftuur houdende zijne grieven 
dan wel zijne middelen van cassatie. 

De verdachte door wien beroep is ingesteld, 
is bevoegd zoodanige schriftuur bij den rechter 
die over het beroep moet beslissen, in te dienen, 
zoolang door dezen eene beslissing nog niet is 
genomen. e 

448. De rechtbank, het gerechtshof of d _ 
Hooge Raad zullen het beroep of het bezwaar 
schrift afwijzen, of bevelen hetgeen overeen
komstig de bepalingen der wet behoort of had 
behooren te geschieden . 

Indien het hooger beroeJJ van of htst bezwaar
schrift tegen eene handeling of beschikking van 
den rechter-commissaris gegrond wcrdt geoor
deeld, kan b,i de rechterlijke beslissing voor 
het instellen of voortzetten van dat onderzoek 
een andere recht.er-commissari5 worden aan
gewezen. 

TITEL V. 
Bepalingen aan de voorgaande drie Titels 

gemeen. 
449. Het hooger beroep of het beroep in 

cassatie wordt inges1,eld door eene verklaring, 
u.f te legger.. dool' dengene die van het middel 
gebruik maakt, op dP. griffie van het gerecht 
do0r of b\j h~twtdk de beslis-5ing is gegéven. 

Het bezwaarschrift wordt inl!ediend op de 
griffie van het gerecht door of -oij hetwelk de 
beslissing is gegeven· of de ha!!delil'g i• ver
richt. 
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450. De verklaring van den verdachtP. of 
de inlP.vering van het bezwaarschrift zoomede 

· de indiening van schrifturen kunnen ook ge
schieden door zijn raadsman, indien deze dastrbij 
verklaart bepaaldelijk daartoe te :r,ijn gevol
machtigd, of wel door een daartoe bjj bijzondere 
volmacht schriftelijk gemachtigde. 

Verlangt de verdachte die ter zake van het 
feit zich in voorloopige hechtenis bevindt, de 
verklaring zeil af te leggen of het bezwaarschrift 
zelf in t e leveren, dan begeeft de griffier zich 
tot hem. 

451. Van de verklaring of inlevering, in het 
voorgaande a rtikel vermeld, wordt door den · 
griffier eene akte opgemaakt, die door hem met 
dengene die de verklaring aflegt of het be
zwaarschrift inlevert, wordt onderteekend. In
dien deze niet kan tee.kenen, wordt de oorzaak 
van het beletsel in de akte vermeld. 

De schriftelijke volmacht in het eerst e lid 
van het voorgaand artikel bedoeld, of, zoo zij 
voor een notaris in minuut is verleden, een 
.au thentiek afschrift daarvan, wordt aan de 
akte gehecht. 

De akte wordt bij de processtukken gevoegd . 
452. Van het ingestelde beroep of van de 

inlevering van het bezwaarschrift wordt dadelijk 
aanteekening ~edaan in een daartoe bestemd, 
op de griffi e berustend register hetwelk door 
de belanghebbenden kan worden ingezien. 

TITEL VI. 

Intrekking en afstand van gewone rechts
middelen. 

453. Uiterlijk tot den aanvang der behan
deling van het verzet, beroep of bezwaarschrift 
kan degene door wien het rechtsmiddel is 
aangewend, dat intrekken. Deze intrekking 
brengt mede afstand van de bevoegdheid om 
het rechtsmiddel opnieuw aan t e wenden. 

Evepeens kan afstand worden gedaan van 
de bevoegdheid om tegen eene bepaalde beslis 
sing of handeling zeker rechtsmiddel aan te 
wenden . 

454. Int-rekking en afstand gesC'hieden door 
eene verklaring, af te leggen op de griffie van 
het gerecht door of bij hetwelk de be$]issing 
is gegeven of de handeling is verricht. 

De artikelen 450, 451 en •152 zijn van over
eenkomstige toepassing. 

455. Van de intrekking door het openbaar 
ministerie gedaan, geschiedt onverwij ld aan
zegging aan den verdachte. 

Indien aan de beleedigde partij overeenkom 
stig de ar t ikelen 401, 413 of 435 aanzegging of 
kennisgeving is gedaan, wordt h!\ar van elke 
intrekking van het verzet of beroep kennis 
gegeven vanwege het openbaar ministerie bij 
het gerecht hetwelk het vonnis of arrest heeft 
gewezen. 

B. BUITENGEWONE RECHTS111IDDELEN. 

TITEL VII. 

Cassatie "in het belang der wet". 

456. Inrlien de procureur-~eneraal bij den 
Hoogen Raad beroep in cassatie "in het belang 
der wet " noodig oordeelt van eenige rechterlijke 
beslissing of handeling, waartegen eenig gewoon 
rechtsmiddel niet meer openstaat, doet hij zich 

de stukken van het geding opzenden door 
t ussehenkomst van het openbaar ministerie en 
wordt hij, ten dage voor de behandeling der 
zaak op zijn verzoek door den voorzitter be
paald, op de terechtzitting in zijne voordrach t 
en vordering gehoord ; hjj legt daarbij zijne 
vordering over. 

De bepalingen omtrent het verslag a lsmede 
artikel 443 zijn ten deze van toepassing. 

De H ooge Raad verwerpt het beroep of 
beslist met vernietiging ,,an de uitspraak, in 
het belang der wet, het rechtspunt, ?.ooals de 
rechter had behooren te doen. 

Ingeval van vernietiging wordt een uit treksel 
als bedoeld bij artikel 444, door den procureur
generaal gezonden aan het openbaar ministerie 
bij hei gerecht welks uitspraak is vernietigd. 

TITEL VIII. 

Herziening van arresten en vonnissen. 

457. H erzienin~ van eene in kracht van 
gewijsde gegane emduitspraak houdende vei·
oordeeling, kan worden aangevraagd : 

1°. op grond van de om5tandigheid dat bij 
onderscheidene arresten of vonnissen , in kracht 
van gewijsde gegaan of bij ve rstek gewez,m , 
bewezen verklaringen zijn uitgesproken, welke 
n;et zijn overeen te brengen; 

2°. op grond van eenige omstandigheid die 
bij het onderzoel: op de terechtzitting den 
rech ter niet was gebleken en die op zich zelve 
of in verband met de vroeger geleverde bewijzen 
met de uitspraak niet bestaanbaar schijnt in 
dier voege dat ernstig vermoeden ontstaat dat 
wa re zij bekend geweest, het onderzoek rler 
zaak zou hebben geleid, hetzij tot vrijspraak 
van den veroordeelde, hetzij tot, ontslag van 
rechtsvervolging op grond dat deze niet straf
baar was, hetzij tot niet ontvankelijkverklaring 
van het openbaar _ministerie, hetzij tot toep~ s
selijkverklaring van eene minder zware straf
bepaling . 

Op gelijke gronden kan her,dening worden 
aangevraagd, indien bij het gewijsde een telaste
gelegd feit als bewezen is aangenomen, zonder 
dat t er zake eene veroordeeling is gevolgd. 
Onder "veroordeelde" wordt in dezen rite) 
begrepen hij tegen wien zoodanig gewijsde is 
gegeven ; de bepalingen daarvan worden t e 
zijnen aanzien overeenkomstig toegepast, met. 
dien verstande dat het eerste lid van a r tikel 481 
geene toepassing vindt. · 

458. De aanvrage tot herziening wordt bij 
den H oogen Raad aangebracht door het in
dienen van eene vordering door den procureur
generaal of door het indienen van een verzoek
schrift door een veroordeelde te wiens aan:r,ien 
het arrest of vonnis in kracht van gewijsde is 
gegaan of door zijn raadsman. Door den mad 
van reC'htsbijst and kan hem op den voet van 
den Derden Titel van het Eerste Boek een 
raadsman worden toegevoegd. 

459. De aanvrage vermeldt de omstandig
heid waarop zij steunt met opgave van de 
bewijsmiddelen waaruit van die omstandigheid 
kan blijken. 

460. Indien de aanvrage niet voldoet aan 
de vereischten bij het voorgaande a rtikel ge
steld, verklaart de Hooge R aad bij met redenen 
omkleede beschikking haar niet-ontvankelijk. 
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In het andere geval zijn de navolgende bepa
lingen van toflpassing. 

461. Indien de aanvrage betreft het geval 
vermeld in artikE>l 457, eerste lid, n°. 1, ver
nietigt de Hooge Raad, de aanvrage gegrond 
achtende, bij met redenen omkleede besohikking 
de arresten of vonni~sen, met verwijz ing der 
zaken naar een gerechtshof dat nog van geene 
daarvan kennis genomen heeft, ten einde die 
gelijktijdig opnieuw te onderzoeken en daarin 
bij eene en dezelfde uitspraak recht te doen, 
zonder dat echter de straf de bij de vernietigde 
arresten of vonnissen opgelegde mag te boven 
gaan . Hebben reeds alle gerechtshoven van 
tle zr1,ak kennis genomen, dan wordt niettemin 
een c!aarvan aangewezen. IR een der gewijsden 
door den Hoogen Raad in e.ersten aanleg ge
wezen, dan wordt de zaak verwezen naar de 
terechtzitting van den Hoogen Raad samen
gesteld als in artikel 472 vermeld. 

De veroordeelde die krachtens de vernietigde 
uitspraak vrijheidsstraf onder~aat, is van 
rechtswege vrij en wordt onverwij ld in vrijheid 
gesteld, behoudens het bepaalde bij artikel i70. 

Indien de Hooge Raad de aanvrage niet 
gegrond acht, wijs_t hij die bij met redenen 
omkleede beschikkmg · af. 

462. Indien de aanvrage betreft het geval 
vermeld in artikel -1-57, eerste lid, n°. 2, beveelt 
de Hooge Raad, na zich, zoo noodig, door 
t usschenkomst van den procureur-generaal 
nadere berichten te hebben doen overleggen, 
de verdere behandeling op de openbare terecht-
7.itting op een daartoe door den voorzitter t e 
bepalen dag. 

463. Zoodra de behandeling op de openbare 
terechtzitting is bevolen, benoemt de voorzitter 
een rapporteur. 

De procureur-gE>neraa! doet t en minste tien 
dagen voor den dag ter terechtzitting aan den 
veroordeelde aanzegging van dien dag. 

464. De rapporteur brengt op de terecht
zitting zijn verslag uit, behelzende een overzicht 
van de feiten die uit het geding en naar aan
leiding van de aanvrage tot herziening zijn 
bekend geworden. Daarna wordt het woord 
gevoerd door den procureur-generaal en den 
raadsman van den veroordeelde. 

De Hooge Raad zal hierop den dag der wt
spraak bepalen. Het arrest wordt op de open-
1:>are terechtzitting uitgesproken. 

465. Acht de Hooge Raad de aanvrage niet 
gegrond, d-m wijst hij c!ie bij met redenen om
kleede uit~praak af. 

Acht de Hooae Raad de aanvrage gegrond, 
dan beveelt hij dfJ opschorting of schorsing van 
de ten uitvoerlegging van het gewijsde en ver
wijst hij de zaak op den voet van het bepaalde 
hij artikel 46.l , te.n einde hetzij het gewijsde te 
handhaven, hetzij met vernietiginll' daarvan 
den verdachte vrij te sprekE>n of als niet-straf
baar te ontslaan van alle rechtsvervolging, het 
openbaar ministerie niet-ontvankelijk te ver
klaren of den VE>!·dachte opnieuw te ve.roordeelen 
met toepassing van de minder zware straf
bepaling. 

Ten aanzieu van den veroordeelde die krach
tens het gewijsde vrijheidsstraf ondergaat, is 
het tweede lid van ai tikel 161 toepasselijk. 

466. Acht de Hooge Raad alvorens eene 
beslissing te nemen een ondnzoek n'lodig, dan 
beveelt hij dit en draagt dat onderzoek op aan 

een daartoe uit zijn midden te benoemen raad!l
heer-commissaris, doch kan dit ook, indien de 
herzienia~ niet bet,reft een door den Roogen 
Raad in eersten a11,nleg gewezen arrest, opdragen 
aan een door hem met name aan te wijzen lid 
eener rechtbank welke van de zaak nog geen 
kennis heeft genomen. 

467. Het onderzoek bedoeld in het voor
gaand artikel, geldt als een gerechtelijk voor
onderzoek en wordt overeenkomstig de tweede 
tot en met de vijfde afdeeling van den Derden 
Tit~l van het Tweede. Boek gevoerd. De ge
twgen worden beëedigd of wel overeenkomstig 
artikel 216, tweede lid, aangemaand. Indien 
het onderzoek geschiedt door een raadsheer
commissaris, geldt al hetgeen bepaald is om
trent de rechtbank, den rechter-commissaris, 
den officier van justitie en den griffier, ten 
aanzien van c!en Hoogen Raad, den raadsheer
commissari9, den procureur-generaal en den 
griffier bij den Hoogen Raad, behoudens dat 
de raadsheer-commissaris en de procureur
generaal zich bjj hui9zoi,king i,n schouw kunnen 
doen vervangen door den :!'echter-commissaris 
en den officier van justitie bij de rechtbank 
binnen welker rechtsgebied die moet plaats 
hebben. 

468. Na afloop van het onderzoek doet , de 
raadsheer- of rechter-commissaris de stukken 
toekomen aan den Hoogen Raad. 

De voorzitter bepaalt een dag tot voortzetting 
der openbare behandeling. 

De procureur-generaal doet ruin den vernor
deelcle tijdig mededeeling van den dag dC'r 
behandeling. 

469. Acht de Hooge Raad de zaak nog niet 
voldoende onderzocht, dan beveelt hij -een 
nader onderzoek, zoo noodig met aanwijzing 
van fJen anderen raadshen- of recht~r-commi~
saris, met inachtneming van artikel •t66 te 
benoemen. 

D" artikelen 467 en 46R zijn van toepassing. 
470. Bij de verwijzing kan de Hooge Raad 

een bevel tot gevangenhouding tBgen den ver
oordeelde uitvaardigen. Dit bevel is geldig 
voor onbepaalden termijn:, doch kan door het 
gerechtshof worden opgeheven. De tweede 
afdeeling van den Vierden Titel van het Eerste 
Boek is van toepassing. In geen geval zal de 
veroordeelde langer in voorloopige hechtenis 
mogen blijven da.n den nog niet volbrachten 
straftijd hem bij het gewijsde opgelegd. 

De veroordeelde wordt gebracht in de gevan
genis bestemd tot bewaring van verdachten ter 
plaat e waar het college is geve~tigd, waarnaar 
de zaa,k is verwezen ; ten aanzien van jeugdige 
verdachten is artikel 490 vn.n toepassing. 

471. D" beslissingen van den Hoogen R1tacl 
genoemd in c!è artikelen 430, 461, 465 en 470. 
worden zoodra mogelijk vanwege den procureur 
generaal aan den belanghebbende beteekend en 
in a fschrift toegezonden a11,n den ambtenaar 
helast met de tenuitvm,rlegging van het ge
wijsde waarvan de herziening is gevraagil, of 
van het vernietigde arrest of vonnis. 

472. De Hooge Raad ingevolge verwijzing 
op !?rond van artikel 161, eerste lid, of van 
artikel 465, tweede lid, zelf rechtdoende, is, 
op .gtraffe vr1,n nietigheid, samengesteld uit alle 
leden, de voorzitter en onder-voorzitter daar
onder begrepen, voor zoover zij niet verhinderd 
zijn zitting te nemen, in welk geval daarvan 
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met opgave van r edenen in het arreqt wordt 
melding gemaakt. 

Door den Hoogen Raad wordt de beslissing 
genomen met meerderheid van stemmen. Bij 
staking van stemmen wordt de uitspraak ge
wezen ten voordeele van den veroordeelde. 

473. H et rechtsgeding in de verwezen zaak 
of zaken wordt bij het gerechtshof gevoerd 
met overeenkomstige toepassing van de arti
kelen 412, eerste, t,weede en derde Hd, 413, 
414, 415, 416,417,419 en 421, en van de a rti
kelen 528, 53() en 5::11, ropt dien verstande dat 
a rtikel 312 buiten toepassin~ blijft. 

In de gevallen voorzien bij de art,ikelen 316 
en 347 wordt het onderzoek gevoerd door een 
daartoe door het ~erechtshof aangewezen 
rechter-commissaris die nog geen onderzoek in 
de zaak hoeft verricht. 

474. Het onderzoek en de beraadslaging, 
bedoeld in de artikelen 348 en 350, geschieden 
zoowel naar aanleiding van het onderzoek op 
de terechtzitting in herziening als van het 
onderzoek in vorige terechtzittingen, zooals dat 
volgens daarvan opgemaakt proces-verbaal 
heeft plaats gehad. 

Ten a.anzien van de bij de verwijzing ver
nietigde uitspraken doet het gerechtshof op
nieuw recht ; ten aanzien van de bij de ver
wijzing niet vern'etigde uitspraak handhaaft 
het gerechtshof deze met geheele of gedeeltelijke 
overneminl:(, -aanvulling of verbetering der 
gronden of doet , met geheele of gedeeltelijke 
vernietiging der uitspraak, opnieuw recht met 
in~chtneming van artikel 4pli, tweede lid. 

475. H et rechtsgeding in de verwezen zaa.k 
of zaken wordt bij den Hoogen Raad gevoerd 
op den voet van de beide voorgaande artike!en . 
Artikel 484 is alsdan van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat in het geval 
van het tweede lid van artikel 473 het onder
~oek ook kan worden opgedragen aan een daar
toe door den Hoogen Raad uit zijn midden 
aangewezen raadsheer-commissaris. 

476. In geen geval mag eene traf worden 
opgelegd. die de bij het vernietigde arrest of 
vonnis opgelegde te boven gaat. 

Indien hij samenloop van meerdne feiten 
Mno hoofdstraf is uitgesproken en de herziening 
slechts gevraagd is t en aanzien van een of meer 
dier feiten, wordt, in geval van vernietiging. 
bii de uitspraak in herzienin!l' de straf voor 
hèt andere feit of de andere feiten bepaald. 

Indien uit het nieuwe onderzoek blijkt dat 
de verdachte een ander strafbaar feit heeft 
gepleegd dan waarvoor hij veroordeeld is en 
dat strafbare feit hem oorspronkelijk mede 
was te laste gelegd' zonder dat daarover was 
be, list, doet de rechter te dier zake uitspraak 
en kan hij hem we8,ens dat feit veroordeelen, 
zonder dat echter ae straf de bij het vernie
tigda a rrest of vonnis opgelegde mag te boven 
gaan . 

. Bij de uitspraak wordt bepaald dat de reeds 
vroeger krachtens de vernietigde uitspmak 
voor het feit ondergane straf, en de krachtens 
artikel 470 ondergane voorloopigë hecht,enis 
in minderin~ zal worden gebracht. 

477. Indien gedurende de behandeling der 
zaak de veroordeelde overlijdt, wordt het. ge
ding voortgezet en door den rechter voor wien . 
de zaak dient of moet dienen, een bijzondere 
vertegemrnordigcr benoemd. De vcorgaande 

artikelen van dezen Titel zijn da-n van over
eenkomstige t,oepassing. 

4':'8. Indien van straf opgelegd bij het ge
wijsde, door gratie kwijtschelding is verleend, 
of in geval van voortzetting van het geding 
tegen den benoemden bijzonderen vertegen
wóordige'!", kan in geen geval straf worden"op
geJe,,-d. 

Is àe stra{ door grntie gewijzigd of verminderd, 
dan wordt in geen geval eene straf opgelegd, 
die de gewjizigde of verminderde te boven gaat. 

479. De aanvrage tot herziening kan na het 
overlijden van den veroordeelde gedaan worden 
door den overlevenden echtgenoot, eiken bloed
verwant in de rech te lijn of in den tweeden 
graad der zijlijn en door den procureur-generaal 
bij den H oogen Raad. 

De voorgaande artikelen van dezen Titel zijn 
dan van overeenkomstige toepassing. 

Deze aanvrage strekt alleen tot opheffing 
van de veroordeeling tegen den overledene 
uitgesproken. 

480. M:et uitzondering van de leden van en 
de ambtenaren bij den Hoogen Raad, mag 
geen rechterlijk ambtenaar die op eenigerlei 
wijze deelgenomen heeft aan het onderzoek of 
de berechting der zaak waarvan herziening 
wordt gevraagd, aan het onderzoek of de 
berechting in herziening deel nemen. 

481 . Indien na de vernietiging van het 
gewijsde geen straf of maatregel of wel de 
maatregel, bedoeld bij artikel 37, tweede lid, 
van het Wetboek van Strafrecht, wordt op
gelegd, wordt, op verzoek van den gewezen 
veroordeelde of van zijne erfgenamen, ter zake 
van de ondergane straf eene geldelijke tegemoet
koming toegekend. De toekenning heeft plaats, 
voor zoover daartoe, naar het oordeel van den 
rechter, gronden van billijkheid aanwezig zijn 
en overigens op den voet van de a,·tikelen 
89--93. 

Ten aanzien van de ondergane voorloopige 
hechtenis v inden die artikelen overeenkomstige 
toepassing. 

VIERDE BOEK. 

Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard. 

TITEL I. 
Strafvordering ter zake van strafbare feiten 
waarvan de Hooge Raad in eersten i:anleg 

kennis neemt. 
482. Behoudens het bepaalde bij artikel 139, 

geschiedt de opsporing van misdrijven bedoeld 
bij artikel 93 der wet op de rechterlijke organi
satie, geheel a ls behoorden zij tet de kennis
neming van de rechtbank. 

De officier van justitie geeft den procureur
generaal bij den Hoogen Raad onverwiJld 
schriftelijk bericht, indien oenig misdrijf te zijner 
kennis komt, met welks opsporing hij ingevolge 
het voorgaande lid is belast. 

483. De a rtikelen 4-19 der wet, van den 
22 April 1855 (Staals/J lad n°. 33), houdende 
regeling der verantwoorde-lijkhcid van de 
hoofden der Mirusteriëele Departementen, blij
ven van kracht. 

Zij zijn van overeenkomstige toep:i,ssillg op 
alle ambtsmisdrjjven en ambtsovertredingen, 
begaan door de in a rtikel 9~ der wet op de 
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!'Cchterlijke organisatie en het beleid der ju titie 
opgenoemde personen. Onder ambtsmisdrij
ven en ambt overtredingen worden hier be
grepen strafbare feiten begaan onder eene der 
verzwarende om tandigheden, omschreven in 
artikel 44 van het Wetboek van trafrecht. 

De procureur-generaal bij den Hoogen Raad 
is verplicht aan den ontvangen last tot vervol
ging onmiddellijk gevolg te geven. 

484. De strafvordering ter zake van straf
bare feiten waarvan de Hooge Raad in eereten 
aanleg kennis neemt, vindt overigens plaats 
met overeenkomstige toepassing van de regelen 
omtrent de strafvordering in eersten aanleg 
van feiten waarvan de rechtbank kennis neemt, 
behoudens de navolgende uitzonderingen : 

1°. Indien de procureur-generaal zulks 
vordert, wordt door den Hoogen Raad een 
raadsheer-commissaris uit zijne leden aan
gewezen. 

2°. In afwachting van het optreden van 
den procureur-generaal bij den Hoogen Raad, 
geschieden ook ten aanzien van een strafbaar 
feit bedoeld bij artikel 93 der wet op de rechter
lijke organisatie, de spoedeischende maatregelen 
van de vervolging die aan het rt,chtsgeding 
vooraf gaat, als behoorde dat feit tot de kennis
neming va.n de rechtbank. 

3°. Niet van toe:passing zijn de bepalingen 
betreffende de verplichtingen van den officier 
van justitie tegenover den procureu,-generaal 
bij het gerechtshof en diens toezicht op de 
vervolging van strafbare feiten. 

4°. Ingeval van eene huiszoeking of eene 
.schouw, kan zich de raadsheer-commissaris 
doen vervangen door den rechter-commissaris, 
de procureur-generaal bij den Hoogen Raad 
door den officier van justitie bij de rechtbank 
binnen welker rechtsgebied de huiszoeking of 
de schouw moet geschieden. 

5°. In geval van vervolging bedoeld bij 
artikel 483, zijn niet van toepassing de arti
kelen 237- 255, 262, 313 en 314, en behelst de 
dagvaarding, op straffe van nietigheid, eene 
opgave van het feit in den last tot vervolging 
uitgedrukt,, 

6°. Tegen de beslissingen van den Hoogen 
Raad is i:(eon beroep of bezwM,rschrift toe
gelaten. · 

7°. De bepaling van het tweede lid van 
artikel 349 geldt zoo dikwijls het feit een 
misdrijf of overtreding oplevert, waarvan een 
andere rechter kennis neemt, en de verdachte 
de verwijzing naar dien rechter niet heeft ver
zocht, in welk geval aan de beleedigde partij 
de vordering slechts tot zoodanig beloop kan 
worden toe$ewezen, als waarover de bevoegde 
rechter geliJktijdig met de strafzaak uitspraak 
had kunnen doen. 

485. De vervolging der mede-verdachten 
van dengene die voor den H oogen Raad terecht
staat, heeft voor hetzelfde collegf) plaats. 

TITEL II. 
Berechting van minderjarigen. 

486. Do bepalingen van dit wetboek zijn 
ook in zaken betreffende minderjarigen van 
toepassing, voor· zoover bij dezen Titel niet 
anders is bepaald. 

487. Bij elke rechtbank is de enkelvoudige 
kamer voor cte behandeling van burgerlijke 

kinderzaken (kinderrechter) tevens belast met 
de behandeling van kinder- trafzaken. 

Het rechtsgeding, uitsluitend betreffende 
minderjarige verdachten, die op den dag van 
de eerste terechtzitting den leeftijd van achttien 
jaren nog niet hebben bereikt, wordt in eersten 
aanleg voor den kinderrechter vervolgd, tenzij, 
naar het aanvankelijk oordeel van den vervol
genden ambtenaar on den kinderrechter, in de 
zaak een zwaardere hoofdstraf dan gevangenis
straf van een door den Koning te bepalen 
aantal maanden, ten hoogste zes, dient te 
worden opgelegd of wegens de ingewikkeldheid 
der zaak behandeling door de meervoudige 
kamer de voorkeur verdient. 

488. Indien de officier van justitie in zaken, 
uitsluitend betreffende minderjari~e verdachten, 
die vóór het begaan van het feit den leeftijd 
van achttien ja.ren nog niet hebben bereikt, 
voorwaardelijk van vervolging wenscht af te 
zien, op gronden, aan het algemeen belang 
ontleend, behoeft hij daartoe de machtiging 
van den kinderrechter. Wenscht de officier 
van justitie in die zaken onvoorwaardelijk van 
vervolging af te zien, op gronden aan het alge
meen belang ontleend, dan wint hij daaromtrent 
het gevoelen in van den kinderrechter. 

489. In zaken betreffende minderjarige 
verdachten kan de vervolging worden geschorst, 
indien, gelijktijdig met de vervolging, ten 
aanzien van beide of een der ouders een ver
zoek tot ontheffin~ of een verzoek of eene vor
dering tot ontzettmg van de ouderlijke macht 
of van de voogdij over den verdachte aanhangig 
is, en wel totdat de beslissing daarop onherroepe
lijk zal zijn geworden . 

In zoodanig geval wordt de schorsing geacht 
p laats te vinden wegens het bestaan van een 
geschilpunt van burgerlijk recht. 

490. Voor zoover betreft een minderjarigen 
verdachte die tijdens het begaan van het feit 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, kan tot het ondergaan van inverzeke
ringstelling of voorloopige hechtenis worden 
aangewezen zijne woning of eene andere daartoe 
beschikbarn plaats. In het bevel worden als
dan zoodaru~e bepalingen opgenomen, als voor 
de richtige uitvoering daarvan en tot behoorlijk 
toezicht op den verdachte worden noodig geoor
deeld. 

De opneming van qen verdachte in de aan
gewezen plaats door den met dat toezicht be
lasten persoon geschiedt op vertoon als in 
artikel 566, eerste lid , omschreven. Het 
tweede lid van dat artikel is mede van over
eenkomstige toepassing. 

491. Voor zoover niet anders is be:paald, 
ge chieden alle beteekeningen, dagvaardingen, 
oproepingen, kennisgevingen, aanzeggingen of 
andere schriftelijke mededeelingen aan den 
minderjarigen verdachte die den leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft bereikt, bovendien 
aan zijne ouders of zijn voogd, alsmede aan 
zijn raadsman, met dien verstande dat, indien 
hij bij zijne ouders of zijn voogd inwoont en het 
geven van een afschrift is vereischt, slechts één 
afschrift aan hem en zijne oudera of zijn voogd 
wol'dt gelaten. 

De bepaling van het voorgaande lid geldt. 
alleen ten aanzien van c!o ouders die c!? oudc·r
lijke macht over den verdachte niet hebben 
verloren. 
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De bepaling van het eerste lid geldt niet ten 
aanzien van den raadsman in zaken waarvan 
het kantongerecht kennis neemt, ook niet in 
hooger beroep van zoodanige zaken, en evenmin 
ten aanzien van ouders of vo~lld in geval van 
oproeping overeenkomstig arti.Kel_ 385. 

492. Met het gerechtelijk vooronderzoek in 
zaken, uitsluitend betreffende minderjarige 
verdachten, die tijdens hunne eerste oproeping 
voor den rechter den leeftijd van achttien jaren 
nog niet hebben bereikt, is vóór den aanvang 
van het onderzoek ter terechtzitting in eersten 
aanleg de kinderrechter belast. 

De kinderrechter, in zaken, als bij het voor
gag,nde lid bedoeld, het gerechtelijk vooronder
zoek instellende, wordt in zoover als rechter
commissaris, belast met het gerechtelijk voor
onderzoek, aangemerkt. 

493. Bij het eerste verhoor van een minder
jarigen verdachte die tijdens zijne eerste op
roeping in het gerechtelijk vooronderzoek den 
leeftijd van achttien jaren nog niet heeft be
reikt, deelt de met dat onderzoek belaste 
rechter-commissaris of degene die in opdracht 
van dezen met het verhoor is belast, hem mon
deling mede dat hem een raadsman zal worden 
toegevoegd. Ten spoedigste na afloop van dat 
verhoor voegt de voorzitter der rechtbank, op 
verzoek van den rechter-commissaris, aan den 
verdach te een raadsman toe. 

Het voorgaande lid is niet van toepassing, 
indien het gerechtelijk vooronderzoek ingevolge 
artikel 144 is ingesteld. 

494. De raadsman van den minderjarigen 
verdachte die tijdens zijne eerste oproeping in 
het gerechtelijk vooronderzoek den leeftijd van 
achttien jaren nog niet heeft bereikt, kan 
t ijdens het gerechtelijk vooronderzoek bij elk 
verhoor tegenwoordig zijn, waartoe hij telkens 
wordt opgeroepen op de wijze door den rechter
commissaris te bepalen. iettemin kan de 
rechter-commissaris in het belang van het 
onderzoek in bepaalde gevallen een verhoor 
buiten tegenwoordigheid van den raadsman 
bevelen. 

495. Tijdens het gerechtelijk vooronderzoek 
tegen een minderjarigen verdachte t er zake 
van een feit door hem begaan, vóórdat hij den 
leeft ijd van achttien jaren heflft bereikt, worden 
zijne ouders, voor zoover deze de ouderlijke 
macht niet hebben verloren, of zijn voogd tel
kens, op de wijze door den reehter-commiss<tris 
te bepalen, opgeroepen om desverlangd bij elk 
,el'l1oor van den verdachte, van een getu ige of 
van een deskundige tegenwoordig t e zijn. De 
rechter-commissaris kan echter bevelen dat 
een verhoor buiten tegenwoordigheid van ouders 
of voogd zal geschieden. 

Indien zij tegenwoordig zijn, worden ouders 
of voogd in de gelegenheid gesteld, nadat de 
verdachte of een getuige zijne verklaring heeft 
afgelegd, daartegen in te brengen wat tot ver
dediging kan dienen. 

496. Indien de minderjarige verdachte die 
in verzekering is gesteld of zich in voorloopige 
hechtenis bevindt, tijdens het begaan van het 
feit den leeftijd van achttien jaren nog niet 
heeft bereikt, IS ten aanzien van zijne ouders of 
zijn voogd a rtikel 50 betreffende het recht van 
mondeling en schriftelijk verkeer van den raads
man met den verdachte van overeenkomstige 
toepassing. 

497. De rechter-commissaris wi.nt t ijdens 
het gerechtelijk vooronderzoek tegen eiken 
minderjarigen verdachte die tijdens het begaan 
van het feit den leeftijd van achttien jal'€.n nog 
niet heeft bereikt, zooveel mogelijk inlichtingen 
in omtrent diens opvoeding, ka rakter, ontwik
keling en door$aand gedrag, ook door het 
hooren van getmgen die hem door diens ouders 
of voogd zijn opgegeven. 

Indien het onderzoek naar de persoonlijkheid 
van zoodanigen verdachte die ter zake van het 
feit t er beschikking van de R egeering kan 
worden gesteld, niet voldoende op andere wijze 
kan plaats vinden, kan de met het gerechtelijk 
vooronderzoek belaste rechter-commissaris het
zij ambtshalve, hetzij op de vordering van den 
officier van justitie of op het verzoek van den 
verdachte of cliens ouders, voogd of raadsman, 
bevelen dat de verdachte ter waarneming zal 
worden over$ebracht naar een in het bevel aan 
te duiden RiJksgesticht of andere inrichting tot 
waarneming van minderjarige verdachten be
stemd. 

Ingeval van het voorgaande lid vinden de 
artikelen 197 en 198 overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat het bevel houdende last 
tot overbrenging, door den rechter -commissaris 
in den regel niet wordt gegeven, dan nadat de 
ouders die de ouderlijke macht niet hebben 
verloren, of de voogd van den verdaPhte ter 
zake zjjn gehoord, althans, op de wijze door den 
rechter-commissaris te bepalen, zijn opgeroepen, 
en dat het verzoek bedoeld bij het tweede lid 
van artikel 198, ook van die ouders of van den 
voogd kan uitgaan. 

De beide voorgaande leden zijn niet van 
toepassing, indien het gerechtelijk vooronder
zoek ingevolge artikel 144 is ingesteld. 

498. Ingeval van artikel 250, eerste lid, of 
262, eerste lid, stelt de rechtbank den minder
jarige,' wegens een feit begaan vóórdat hij den 
leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, te dier 
zake buiten vervolging, indien zij op gronden 
aan het algemeen belang ontleend dit raadzaam 
acht, of indien de minderjarige don leeftijd van 
zestien jaren nog niet heeft herf'l ikt en zij van 
ooi:deel is dat a rtikel 38 van het Wetboek van 
Strafrecht behoort te worden toegepast. 

499. Indien de minderjarige verdachte dif' 
den leeftijd van achttien jaren nog niet heeft 
bereikt, op de terechtzitting van een gerechtsh of 
of in eersten aanleg op de terechtzitting van 
eene - rechtbank wordt gedagvaard en geen 
raadsman heeft, geeft het openbaar ministerie 
daarvan schriftelijk kennis aan den voorzitter, 
die alsdan den verdachte een raadsman toevoegt. 

500. Indien de minderjarige den leeftijd van 
zestien jaren nog niet heeft bereikt, kan de 
kennisgeving bedoeld bij artikel 263, tweede lid, 
ook geschieden door zijn raadsman. 

501 . Op het rechtsgeding van dan kinder
rechter vinden de bepalingen betreffende het 
rechts$eding voor den politierech ter overeen
komstige toepassing, met uitzondering van de 
artikelen 367, eerste lid, 369 en 380, eerste lid. 

Indien de kinderrechter als rechter-commis
saris de zaak heeft onderzocht, blijft artikel 268, 
eerste lid, in zoover buiten toepassing. 

502. In zaken, welke voor eene meervoudige 
kamer der rechtbank worden vervolgd, en 
minderjarige verdachten betreffen, die op den 
dag van de eerste tereclitzitting den leeftijd 
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van achttien jaren nog niet hebben bereikt, 
neemt de kinderrechter aan het onderzoek ter 
terechtzittin~ deel. Artikel 501, laatste lid, is 
van toepassmg. 

503. Het rechtsgeding tegen een minder
jarige clie op den dag van de eerste terecht
zittlllg den leeftijd van achttien jaren nog niet 
heeft bereikt, wordt, tenzij er mede-verdachten 
zijn, die meerderjarig zijn of clien leeftijd wel 
bereikt hebben, niet in hot openbaar behandeld. 
Tot bijwoning van deze niet openbare terecht
zitting kan echter de kantonrechter of de voor
zitter van de rechtbank of het gerechtshof bij
zonderen toeiarig verleenen. 

Tot bijwomng van de terechtzittin$en waarin 
het rechtsgeding tegen zooda.nigen mlllderjarige 
wordt behandeld, worden, ook al zijn er zoo
danige mode-verdachten, zijne ouders of zijn 
rnog_d opgeroepen. . lnclien de_ z~ak door OJ?
roepmg van zoodarugen mmderJár1ge aanhan~1g 
is gemaakt, geschiedt de oproepmg van zijn 
ouders of van zijn voogd en, zoo noodig, de 
intrekking daarvan met overeenkom t ige toe
pas ing van a rtikel 390 ; in de oproeping wordt 
de korte aanduiding van het strafbare feit op
genomen. Indien de ouders of de voogd tegen
woorclig zijn, worden zij , nadat de minderjarige, 
een der mede- ,7 erdachten, een getuige of een 
deskundige zijne verklaring heeft afgelegd, in 
de gelegenheid gesteld daartegen in te brengen, 
wat tot verdediging kan dienen. 

Niettemin kan het gerecht, hetzij ambtshalve, 
hetzij op de vordering van het openbaar 
ministerie, bevelen dat een verhoor van den 
minderjarige, van een getni$e of van een des
k undige buiten tegenwoordigheid van ouders 
of voogd geschiede. 

504. Het gerecht kan, hetzij ambt ha lve of 
op vordering van het openbaar ministerie mits 
i n deze gevallen de raadsman zich daartegen 
niet verzet, hetz ij op verzoek van den raadsman 
zelven, bepalen, dat vragen betreffende de 
ei$enschappen of omstancligheden van een 
nunderj arigen verdachte, die op den dag vat\ 
de eerste terechtzitting den leeftijd van acht
t ien jaren nog niet heeft bereikt, buiten diens 
tegenwoord igheid zullen worden gesteld en 
behandeld en dat het openbaar ministerie of do 
raadsman buiten tegenwoordigheid van zoo
danigen verdachte het woord zal voeren. De 
zakelijke inhoud van een en ander wordt in 
elk geval aan den verdachte medegedeeld. 

505. Indien de minderjarige op den dag 
_ van de eerste terechtzitting den leeftijd van 

acht~ien jaren nog niet heeft bereikt en ter 
zake van het feit ter beschikking van de 
Regeering kan worden gesteld, is hiJ verplicht 
i n persoon te verschijnen. 'De verdachte wordt 
op d_eze verplichting bij de dagvaarding of op-
1·oepmg opmerkzaam gemaakt. 

B ij niet-verschijning stelt het gerecht het 
onderzoek tot een alsdan te bepalen dag uit, 
met bevel dat hij tegen dien dag worde voor
gebracht. Indien de verdachte ook op die 
1~adere to rechtzitting blijkt niet t e zij n ver
schenen, wordt verstek verleend en het onder
zoek der zaak voortgezet. 

506. Indien de minderja rige tijdens het 
bega.an van het feit den leeftijd van achttien 
jaren nog niet heeft bereikt en ter zake va.n het 
feit ter beschikking van de R egeering kan 
worden ge teld, worden in den regel zijne ouders 
of zijn voogd en evenzoo zijn werkgever en een 

of meer zijner onderwijzers, voor zoover deze 
bijzondere inlichtingen kunnen verschaffen, 
vanwege het openbaar mini terie gedagvaard 
als getuigen om te worden gehoord over de 
opvoeding, het karakter, de ontwikkeling en 
het doorgaand gedrag van den verdachte. 

De ingevolge het voorgaande lid gedagvaarde 
getuigen kunnen zich niet verschoonen op 
grond van bloed- en aanverwantschap met den 
verdachte ; intusschen wol'den de in a rtikel 217 
bedoelde personen buiten eede gehoord. 

507. Indien de minderjarige den leeftij d 
van zestien jaren nog niet heeft bereikt, komen 
alle bevoegdheden, den verdachte bij dit wet
boek, met uitzondering van den Zesden Titel 
van het Tweede Boek, toegekend, met uitslui 
ting van hemzelven toe aan zijn i;aadsman. 

Deze bepaling geldt niet in zaken waan-an 
het kantongerecht kennis neemt, ook niet in 
hooger beroep , an zoodani~e zaken. 

Tegen het instellen, niet mstellen, intrekkrn 
of afstand doen door den raadsman van eenig 
rechtsmiddel, kan, in het geval van het eerste 
lid, de wettige vertegenwoordiger van den 
verdachte binnen drie dagen nadat de termijn 
voor het instellen daarvan is verstreken, een 
bezwaarschrift indienen bij den voorzitter van 
het college in feitelijken aanleg, voor hetwelk 
de zaak wordt vervolgd of het laatst is vervol1:,d . 
De voorzitter beslist ten spoedigste; de wettige 
vertegenwoordiger alsmede de raadsman worden 
gehoord, althans, op de wijze door den voorzitter 
te bepalen, opgeroepen. Indien het bezwaar
schrift gegrond wordt bevonden, loopt de ter
mijn voor het instellen of intrekken van het 
recht middel al nog gedurende drie dagen. 

508. De straf van berisping wordt ten uit 
voer gelegd door den kantonrechter of door het 
lid van het college, hetwelk het voorzitterschap 
bekleedt in de kamer clie de veroordeeling heeft 
uituesproken. 

De tenuitvoerlegging geschiedt in eene niet
openbare terechtzitting zoodra mogelijk na het 
uitspreken van de veroordeeling. 

De ~enoemde rechterlijke ambtenaren kunnon 
daarbij de hulp inroepen van de openbare but·· 
ge rlijke of gewapende macht . 

Bij die tenuitvoerleggi ng kunnen de ouders 
die niet de ouderlijke ma.ebt hebben verloren, 
of de voogd van den veroordeelde desverlangd 
tegenwoordig zijn, waartoe zij door den griffier 
van het college of van het kantongere<'ht schrif
telijk worden opgeroepen. 

Inclien de verdachte bij de uit praak van de 
veroordeeling aanwezig is, kan de tenuitvoer
legging van de straf van beri sping bij voorraad 
plaats vinden. In dit geva l geschiedt daarvan 
aanteekening in het proces-verbaal der terecht
zitting en blijft het voorgaande lid buiten toe
passing. 

509. AJl e beteekeningen, dagvaardingen, 
oproepingen, kennisgevingen, aanzeggingen of 
andere mededeelingen aan ouders of voogd 
vinden enkel plaats, indien deze eene bekend e 
verblijfplaats binnen het rijk in Europa hebben ; 
aan samenwonende oud r wordt slechts één 
stuk uitgereikt . 

TITEL IIL 
Vervolging en berechting van ree ht~rlijke 

ambtenaren. 
510. Indien een rechterlij k ambtenaar voor 
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zijn kantongerecht, zijne rechtbank, zijn ge
rechtshof of voor een gerecht binnen het ressort 
van zijne rechtbank of zijn gerechtshof zou 
moeten worden vervolgd en berecht, wordt, op 

· verzoekschrift van het openbaar ministerie naar 
de gewone regelen met de vervolging belast, 
door den H oogen Raad een ander gerecht van 
gelijken rang als het anders bevoegde aan
gewezen, voor hetwelk de vervolging en berech
t ing der zaak zal plaats hebben. 

Niettemin kunnen de spoedeischende maat
regelen van de vervolging die aan het rechts
geding voorafgaat, ook bij of door het anders 
bevoegde gerecht worden genomen. 

De aanwijzing geld t ook voor de mede
verdachten van den rechterlijken ambtenaar. 

Bjj het .verzoekschrift worden de proces
stukken en, voor zoover noodig, de stukken 
van overtui<Ying overgelegd. 

511 . De beschikking van den Hoogen Raad 
wordt vanwege den procureur-generaa l aan den 
verdachte beteekend. 

De procureur-generaal geeft van de beschik
king tevens schriftelijk kennis aan den verzoeker 
en zendt daarvan afschrift toe aan het openbaar 
ministerie bij het aangewezen gerecht. 

TITEL IV. 
Verschooning en wraking van rechters. 

512. Een rechter wordt op zijn verlangen 
van elke bemoeiing in eene zaak verschoond, 
indien er te zijnen aanzien feiten of omstandig
heden bestaan, waardoor in het algemeen de 
rechterlijke onpartijdigheid schade zou kunnen 
lijden. 

513. De redenen van verschooning worden 
alle . tegelijk voorgedragen. 

Een ni euwe verschooning kan door denzeliden 
rechter slechts worden voorgedragen om rede
nen welke na de eerste voordracht zijn ontstaan 
of bekend geworden. 

Tijdens het onderzoek ter terechtzitting kan 
eene verschooning niet meer worden voorge
dragen na de voordracht der zaak door het 
openbaar ministerie, bedoeld bij artikel 280, 
tenzij om redenen welke eerst in den loop van 
dat onderzoek zijn ontstaan of bekend geworden. 

514. Over eene voorgedragen verschooning 
wordt door het col.l ege waarin de rechter zitting 
heeft of, indien deze een kantonrechter is, door 
de rechtbank ten spoedigste beslist. 

Het bevoegde coll ege zal, alvorens te beslis
sen, den rechter kunnen uitnoodi~en, de voor
gedragen verschooning schriftelijk dan wel 
mondeling toe t e lichten. Deze geeft aan de 
ujtnoodiging gevolg. 

Bij de beslissing kan tevens worden bepaald 
dat bepaalde handelinoen of beslissingen van 
<len rechter ,v;ens verschooning is aangenomen, 
van ·omvaarue zu,je11 zijn. 

515. De rechter die zijne verschooning heeft 
voorgedragen, is, in afwachting van de beslis
sing daaromtrent, in de zaak uitgesloten van 
alle bemoeiingen die uitstel gedoogen of door 
andere rechters kunnen worden verricht. 

Wordt de verschooning eerst tijdens het 
onderzoek ter t erechtzitNng voorgedragen, dan 
wordt dat onderzoek geschorst . W,1rdt de vcr
schooning aangenomen, dan wordt het onder
zoek ter terechtzitting opnieuw aangevangen, 
hetzij onmiddellijk, hetzij op eene latere t erecht -

zitting. De beslissing wordt op de terecht
zitting waarin het onderzoek der zaak wordt 
hervat of opnieuw aangevangen, uitgesproken. 

516. Ingeval er ten aanzien van een rechter 
feiten of omstandigheden bestaan, waardoor in 
het algemeen de rechterlijke onpartijdigheid 
ernstig schade zou kunnen lijden, kan diens 
wraking schriftelijk of, ter terechtzitting, mon
deling worden voorgedragen door het openbaar 
ministerie en door den verdachte. 

517. Zoo redenen van wraking ten aanzien 
van meer dan één rechter bestaan, kan eene 
verdere wraking niet worden voorgedragen, 
dan nadat over de vroegere is beslist. 

De redenen van wraking worden all e tegelijk 
,foorgedragen. 

E ene nieuwe ,vraking kan ten aanzien van 
denze!fden rechter slechts worden voorgedragen 
om redenen welke na de eerste voordracht zijn 
ontstaan of bekend geworden. 

Tijdens het onderzoek op de terechtzitting 
kan eene wraking niet meer worden voorge
dragen na de voordracht der zaak door het open
baar ministerie, bedoeld b\j artikel 280, tenzij 
om redenen welke eerst in den loop van dat 
onderzoek zijn ontstaan of bekend geworden. 

Wordt de wraking op de terechtzitting voor
gedragen, dan kan de rechter, ingeval van 
klaarblijkelijk misbruik, bepalen dat volgende 
voordrachten tot wraking niet ontvankelijk 
zullen zijn. 

518. Ingeval de rechter alleen rechtspreekt 
of als eenig rechter bemoeiing in de zaak ver
rich t, worden de redenen van wraking aan 
hemzelven voorgedragen en door hem daarop 
onverwijld beslist. De verdachte wordt zoo 
noodig gehoord, alt hans opgeroepen. 

Tegen eene afwijzende beslissing staat het 
openbaar ministerie een dag daarna, den ver
dachte die de wraking heeft voorgedragen, een 
dag na de uitspraak, voorlezing of beteekening 
overeenkomstig artikel 523, hooger beroep 
open bij het college waarin de rechter zitting 
heeft, of, indien deze een kantonrechter is, bij 
de rechtbank. Op het beroep wordt ten 
spoedigste in raadkamer beslist. 

Buiten het geval bedoeld bij het eerste lid, 
wordt over de voorgedragen wraking ten 
spoedigste beslist door het coll ege waarin de 
rechter zitt ing heeft. 

Behoudens de bepaling van het tweede lid 
staat tegen beslissingen in zake van wraking 
geen rechtsmiddel open. 

519. H et bevoegde college zal, alvorens in 
eersten aanleg of hooger beroep te beslissen, 
den r echter kunnen uitnoodigen, zich omtrent 
de voorgedragen redenen van wraking schrifte
lijk of mondeling te verklaren. Deze geeft 
aan de uitnoodiging gevolg. 

Bij de beslissing kan tevens worden bepaald 
dat bepaalde handelingen of beslissingen van 
den rechter wiens wraking is aangenomen, van 
onwaarde zullen zijn. 

520. De rechter die gewraakt wordt, is, in 
afwachting der beslissing daaromtrent, in de 
zaak uitgesloten van a lle bemoeiingen die uit
stel gedoogen of door andere rechters kunnen 
worden verricht. 

Wordt de wr aking eerst tijdens het onderzoek 
op de terechtzitting voorgedragen, dan wordt 
da t onderzoek geschorst. Wordt z ij aange
nomen, dan wordt het onderzoek op de terecht-
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zitting opnieuw aangevangen, hetzij onmiddel
lijk, hetzij op eene latere terechtzitting. De 
beslissing wordt op de terechtzitting waarin 
het onderzoek der zaak wordt hervat of op
nieuw aangevangen, uitgesproken. 

521. Rechters die verklaard hebben zich te 
willen verschoonen of wier wraking wordt voor
gedragen, onthouden zich, wanneer zij in een 
college zittin1;1 hebben, op straffe van nietigheid, 
van deelnemIDg aan de beslissing over de ver
schooning of wraking. 

Ingeval de verschooning of wraldng eerst 
tijdens het onderzoek op de terechtzitting van 
een rechterlijk college wordt voorgedragen, 
wordt ter vervanging van elk lid dat verlangt 
verschoond te worden of wiens wraking voor
gedragen wordt, door den president een rechter 
aangewezen om mét de andere rechters die aan 
dat onderzoek deelnemen, over de verschooning 
of wraking te beslissen. 

522. Indien ten gevolge van het eerste lid 
van het voorgaande artikel de beslissing over 
eene voor$.edragen verschooning of wraking 
niet kan zijn bij het college waarin de rechter 
zitting heeft, wordt daartoe een ander gerecht 
van gelijken rang aangewezen. 

Hetzelfde geldt, indien tengevolge van aan
genomen verschooning of wraldng het onder
zoek der zaak niet kan plaats hebben bij den 
rechter naar de gewone regelen bevoegd. 

De aanwijzing - geschiedt overeenkomstig 
artikel 510. 

Artikel 511 is mede van toepassing. 
Inctien het gevolg van het eerste lid van 

artikel 521 of van aangenomen verschooning 
of wraking is dat het getal leden van den 
Hoogen Raad, voor de beslissing over eene 
voorgestelde verschoonin~ of eene voorgedragen 
wraking, of wel voor het onderzoek d&r zaak 
gevorderd, ontbreekt, oordeelt de Raad met 
h~t overblijvende getal. 

523. Alle beslissingen over verschooning of 
wraking z~jn met redenen omkleed. 

De beschikkingen over de wraking, worden 
den verdachte voorgelezen of, indien deze niet 
bij ·de· beslissing aanwezig is, hem beteekend. 

524. Onder rechters worden in dezen Titel 
begrepen de raadsheeren en de kantonrechters, 
alsmede de raadsheeren-, rechters- en kanton
rechters-plaatsvervangers. 

TITEL V. 
Geschillen over rechtsmacht. 

525. 
wezig: 

Een geschil over rechtsmacht is aan-

1 ° wanneer twee of meer rechters zich 
dezelfde zaak gelijktijdig hebben aangetrokken; 

2°. wanneer twee of meer rechters zich tot 
onderzoek van dezelfde zaak onbevoegd ver
klaren en hunne uitspraken met elkander in 
str(jd zijn. 

Onder rechters zijn in dezen Titel begrepen 
de personen of colleges, aan welke bij bijzondere 
wetten rechtsmacht is opgedragen, met dien 
verstande dat enkel geschillen waarbij ook 
andere rechters betrokken zijn, overeenkomstig 
de bepalingen van dezen Titel worden berecht. 

526. BIJ het bestaan van een geschil over 
rechtsmacht kan bij den bevoegden rechter een 
met redenen omkleed, schriftelijk verzoek tot 
regeling van rechtsgebied door eiken ambtenaar 

die de vervolging heeft ingesteld, en door den 
verdachte, worden ingecliend. 

Van de inlevering van het verzoekschrift 
wordt door den griffier onverwijld schriftelijk 
kennis gegeven aan de rechters t usschen wie 
het geschil bestaat, en, voor zoover het verzoek 
niet van hen is uitgegaan, aan de ambtenaren 
clie de vervolging hebben ingesteld, en aan den 
verdachte. 

Door de bij het voorgaande lid bedoelde 
kennisgeving wordt de vervolging geschorst. 
Niettemin kunnen spoedeischende maatregelen 
bij of door de gerechten tusschen welke het 
geschil bestaat, worden genomen. Ieder der 
rechters tusschen wie• het geschil bestaat, is 
bevoegd tot het nemen val\ alle maatregelen 
die met betrekldng tot de voorloopige hechtenis 
kunnen worden genomen. 

De tot kennisneming van het geschil bevoegde 
rechter kan bevelen dat een aanhangig gerech
telijk vooronderzoek zal worden voortgezet. 

De schorsing der vervolging eincligt, zoodra 
de beschikking over het geschil onherroepelijk 
is geworden. 

527. De beschikking wordt ten spoedigste 
genomen, nadat de verdachte is gehoord, al
thans opgeroepen. 

Bij de beschikking wordt tevens bepaald, of 
en in hoever de handelingen en beslissingen van 
den rechter aan wien het onderzoek der zaak 
wordt onttrokken, zullen standhouden. 

De beschikking wordt den verdachte binnen 
drie dagen beteekend. Zij wordt door den 
griffier aan de rechters tusschen wie het geschil 
bestaat, onverwijld schriftelijk medegedeeld. 

Tegen de beschikking der rechtbanken en 
gerechtshoven staat het openbaar ministerie 
binnen drie dagen daarna en den verdachte 
binnen drie dagen na de beteekening beroep 
in cassatie open. De bepaling van het voor
gaande lid is op de beschikking in cassatie 
toepasselijk. 

TITEL VI. 

Strafv9rdering in rijksbelastingzaken. 

528. De bepalingen van dit wetboek, met 
uitzondering van die betreffende het gerechtelijk 
voJronderzoek en het bezwaarschrift tegen de 
dagvaarding, gelden in Rjjksbelastingzaken, 
voor zoover daarvan niet bij dezen Titel is 
afgeweken of in bijzondere wetten anders is 
bepaald. 

529. Indien het bestuur der belastingen in 
het belang van zijne vervolging het instellen 
van een gerechtelijk vooronderzoek noodzakelijk 
oordealt. is artikel 144 van toepassing, met dien 
verstande dat ten deze de artikelen 195, 201, 
eerste lid, en 206 niet van toepassing zijn 
uitgezonderd, en geldt te zijnen aanzien hetgeen 
in dat artikel omtrent den ambtenaar van het 
openbaar ministerie bij het kantongerecht is 
bepaald. 

530. Te beginnen met het uitbrengen van 
de dagvaarding ter ter(chtzitting in eersten 
aanleg worden, wat betreft de vervolging tot 
bepaalde straffen welke krachtens bijzondere 
wetten aan het bestuur der belastingen is op
gedragen, alle bemoeiingen waarmede bij dit 
wetboek de officier van justitie en de procureur
generaal bij het gerechtshof zijn belast, zoo in 
eersten aanleg als in hooger beroep door <len 
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met die vervolging belasten bijz:mderen ambte
naar verricht en worden te zijnen aanzien de 
bepalingen van dit wetboek overeenkomstig 
toegepast. Het aanteekenen van hooger beroep 
kan namens dien ambtenaar geschieden door 
een persoon daartoe door het bestuur der 
belastingen aangewezen. 

Indien op de terechtzitting in eersten aanleg 
of hooger beroep zich voordoet het geval van 
a rtikel 293, betreffende meineed, is niettemin 
ook het openbaar ministerie bevoegd te vorderen 
dat het instellen van een gerechtelijk voor
onderzoek door den rechter zal worden bevolen. 

531. Nadat den verdachte op de terecht
zitting de gelegenheid is 'gegeven het laatst het 
woord te voeren, worden de stukken gesteld in 
handen van het openbaar ministerie dat hetzij 
in dezelfde hetzij in eene volgende terechtzitting 
zijne conclusie zal nemen. 

De verdachte en zijn raadsman zijn bevoegd 
om dadelijk tegen die conclusie schriftelijke 
bedenkingen tot wederlegging van feiten waarin 
zij oordeelen dat het openbaar ministerie ge
dwaald heeft, aan de reohtbank aan te bieden. 

532. De termijn voor het instellen van 
hooger beroep bedraagt voor den bijzonderen 
ambtenaar en het openbaar ministerie twee 
maanden na de uitspraak en voor den verdachte 
veertien dagen langer. 

533. Is mgevol!le een vonnis of arrest bij 
verstek gewezen, lijfsdwang op den verdachte 
toegepast of beslag op zijne goederen gelegd, 
dan kan hij t egen dat vonnis of arrest in geen 
geval later verzet doen dan uiterlijk binnen tien 
dagen daarna. 

Het verzet brengt van rechtswege dagvaar
ding mede tegen de eerstkomende gewone 
terechtzitting welke gehouden wordt nadat 
sedert den dag van het verzet zeven dagen 
zullen zijn verstreken. I s ook het openbaar 
ministerie wederpartij in de zaak geweest, dan 
is het verzet slechts geldig, indien het is gedaan 
aan beide wederpartijen en bij exploten waar
van de dagteekeningen niet meer clan acht 
dagen mogen verschillen. H et verzet brengt 
in dat geval van rechtswege dagvaarding voor 
beide zaken mede op de eerstkomende gewone 
terechtzitting welke gehouden wordt nadat 
sedert den dag van het laatst beteekende ex
ploot zeven dagen zullen zijn verstreken. 

534. AI hetgeen t en aanzien van het beroep 
in cassatie met betrekking tot het openbaar 
ministerie bij het college dat het beroepen 
vonnis of arrest heeft gewezen, is voorgeschre
ven, is op den bijzonderen ambtenaar van toe
passing, voor zoover de vervolging van hem 
uitgaat. De laatste zin van het eerste lid van 
artikel 530 is van overeenkomstige toepassing. 

Intlien het beroep in cassatie door dien amb
tenaar is ingesteld, kan, n& de voordracht van 
het verslag, door of namens het bestuur der 
belastingen tot toelichting van het beroep het 
woord worden gevoerd. 

535. De tenuitvoerlegging van veroorclee
Iingen gewezen op de vervolgrngen door bijzon
dere ambtenaren ingesteld, geschiedt in naam 
van .het bestuur der belastingen. 

Indien hechtenis of plaatsing in eene t ucht
school ter vervanging van boete of verbeurd
verklaring van bepaalde voorwerpen moet 
worden toegepast, geschieden de overlegging en 
het bericht, bedoeld in artikel 577, aan de 

voormelde ambtenaren die alsdan de stukken 
•tellen in handen van het openbaar ministerie, 
ten einde die straf te doen toepassen. 

536. Indien het verzoekschrift om gratie 
betreft eene straf tot welke de vervolging door 
bifzondere ambtenaren is ingesteld, geschiedt, 
in het geval van artikel 559, de kennisgeving 
bedoeld bij het derde lid van /iat artikel, aan 
die ambtenaren en is, buiten het geval van. 
genoemd artikel, van toepassing artikel 560, 
met dien verstande dat, waar m dat artikel 
het openbaar ministerie op welks last de uit 
voering moet plaats hebben, wordt genoemd of 
bedoeld, daaronder ten deze worden verstaan 
de bijzondere ambtenaren met de vervolging 
tot de straf belast. 

537. Indien de veroordeeling betreft eene 
straf tot welke de vervolging door bijzondere 
ambtenaren is ingesteld, wordt de curator 
bedoeld bij artikel 563, eerste lid, op de vor
dering van die ambtenaren benoemd, nadat 
het openbaar mirusterie ter zake is gehoord. 

538. I s de verdachte een rech tspersoon, 
dan treedt voor de beteekenin~ aan zijn persoon 
of zijne woonplaats overeenkomstig ar tik~l 586, 
in de plaats eene beteeken.ing overeenkomstig 
artikel 4 onder 2°. van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering. 

539. Toepassing van lijfsdwang of beslag 
op goederen ter uitvoering van een arrest of 
vonnis geschiedt in naam van het bestuur der 
belastingen en met inachtneming van de vor
men te dien aanzien voorgeschreven bij het 
Wetboek van Burgerlijke R echtsvordering, 
met dien verstande dat, waar het een mondeling 
von_nis geldt, een en ander geschiedt uit kracht 
van eene mededeeling v!m den griffier, houdende 
afschrift van de aanteekening van het vonnis, 
vermeldende dengene tegen w1en en den rechter 
door wien het is gewezen, en dragende aan het 
hoofd de woorden: ,,In naam des Konings". 

TITEL VII. 
Rechterlijke bevelen tot handhaving der 

openbare orde. 
540 . . In het geval van ontdekking op heeter

daad van eenig strafbaar feit waardoor de 
openbare orde ernstig is aangerand En ter zake 
waarvan voorloopige hechtenis niet is toege
laten, kunnen de maat}'.egelen in de navolgende 
bepalingen omschreven, worden toegepast, in
dien tegen den verdachte gewichtige bezwaren 
bestaan en er groot gevaar is voor herhaling 
of voortzetting van dat feit. 

541. De officier van justitie van de plaats 
waar het feit is gepleegd, is bevoegd den ver"
dachte te doen aanhouden en hem onverwijld 
te doen geleiden voor den rechter-commissaris. 

De officier van justitie doet de getuigen, des
kundigen en tolken door een dienaar der open
bare macht mondeling of schriftelijk oproepen 
om te verschijnen voor den rechter-commis
saris. 

De verdachte wordt tot het einde van het 
onderzoek op last van den officier van justitie 
in verzekering gesteld .. 

542. De offimer van justitie is bij het onder
zoek door den rechter-commissaris tegenwoor
dig en doet, na de zaak te hebben voorgedragen, 
de vorderingen welke hij in verband met de 
bepalingen van dezen Titel noodig oordeelt. 
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De rechter-commissaris onderzoekt aanstonds 
de zaak. Het onderzoek geldt als een gerech
telijk vooronderzoek en wordt ovPreenkomstig 
de bepalingen van de tweede tot en met de 
vijfde afdeeling van den Derden Titel van het 
Tweede Boek gevoer<l. 

De rechter-commissaris is bevoegd, zoo noo
dig onder bijvoeging van een bevel 'tot mede
brenging, te gelasten dat, door hem aangewezen 
getuigen, deskundigen en tolken voor hem 
zullen verschijnen. De oproeping geschiedt 
overeenkomstig het tweede lid van het voor
gaande artikel. 

In dat geval kan de rechter-commissaris het 
onderzoek voor ten hoogste vier en twintig uren 
schorsen. 

543. Indien de rechter-commissaris geen 
termen vindt tot toepassing van eenigen maat
regel op grond van artikel 540, beveelt hij de 
onmiddellijke invrijheidstelling van den ver
dachte. 

In het andere geval geeft de rechter-commis
saris den verdachte voor een bepaalden termijn 
de noodige bevelen ter voorkoming van her
haling of voortzetting van het feit en vordert 
van hem eene bereidverklaring tot nakoming 
van die bevelen. De termijn eindigt van 
rechtswege op het oogenblik dat het ter zake 
van het strafbare feit gewezen vonnis in kracht 
van gewijsde is gegaan, of, indien daarbij straf 
of maatregel is opgelegd, zoodra het vonnis kan 
worden tenuitvoergelegd. 

Do rechter-commissaris kan tevens verlangen 
dat voor de nakoming van de bevelen, in den 
vorm door hem te bepalen, zekerheid zal worden 
gesteld. 

Omtrent de zekerheidstelling gelden de 
bepalingen van artikel 80, derde en vierde lid. 

De bevelen mogen de godsdienstige of staat
kundige vrijheid niet beperken. 

544. Indien de bereidverklaring wordt af
gelegd en de verlangde zekerheid gesteld, be
veelt de rechter-commissaris de onmiddellijke 
innijheidstelling van den verdachte. 

54t>. Indien de bereidverklaring niet wordt 
afgelPgd, of de verlangde zekerheid niet gesteld, 
beve, lt de rechter-commissaris dat de verdachte 
in verzekering zal worden gesteld. 

De verzekering is van kracht gedurende een 
te mijn van vijf dagen welke ingaat op den dag 
der tenuitvoerlegging. Artikel 65, derde lid, 
is van toepassing. Het bevel tot inverzekering
stelling is dadelijk uitvoerbaar. 
· Op de vordering van den officier van justitie 
kan het bevel tot inverzekeringstelling door 
den rechter-commissaris eenmaal voor gelijken 
termijn worden verlengd. De verdachte wordt 
in de gelegenheid gesteld op de vordering te 
worden gehoord. 

De rechter-commissaris beslist met inacht
neming van het eerste lid zoomede van de 
artikelen 543 en 54 4. 

De verdachte kan van het bevel tot inver
zekeringstelling binnen drie dagen na de ten- . 
uitvoerlegging in hooger beroep komen bij de 
rechtbank die zoo spoedig mogelijk heslist, na 
den verdachte te hebben gehoord, althans 
opgeroepen. 

546. Zood.ra het groote gevaar voor her
haling of voortzetting van het fe~t is geweken, 
beveelt de officier van justitie de onmiddellijke 
innijheidstelli.ng van den verdachte. 

De rechter-commissaris kan te allen tijde, 
hetzij ambtshalve, hetzij op de vordering van 
den officier van justitie of op het verzoek van 
den verdachte de invr~jheidstelling van den 
verdachte bevelen. Artikel 544 is van toe
passing. 

De rechtbank kan, ambtshalve of op het 
verzoek van den verdachte, het bevel tot in
verzekeringstelling opheffen. Artikel 69, twee
de lid, is van toepassing. 

Het bevel kan mede worden opgeheven bij de 
uitspraak van het vonnis ter zake van het in 
artikel 540 bedoelde feit gewezen. De ophef
fing wordt daarbij steeds bevolen, indien straf 
of maatregel ter zake van dat feit niet wordt 
opgelegd. 

547. Indien de verdachte de hem gegeven 
bevelen niet nakomt, is iedere opsporingsamb
tenaar bevoegd hem aan te houden en onver
wijld opnieuw te geleiden voor den officier van 
justitie. De opsporingsambtenaar kan, ter 
aanhouding van den verdachte, elke plaats 
betreden. De artikelen 120- 123 zijn van 
toepassing. 

In dit geval of indien de verdachte niet kon 
worden aangehouden, vordert de officier van 
justitie onverwijld dat de rechter-commissaris 
ter zake een onderzoek zal instellen. Deze 
geeft daaraan zoo spoedig mogelijk gevolg. 

Ten aanzien van het onderzoek en het op
roepen van getuigen gelden de voorgaande 
bepalingen van dezen Titel. 

5 48. Indien de rechter-commissaris op grond 
van het onderzoek bedoeld in het voorgaande 
artikel, daartoe termen v indt, beveelt hij de 
onmiddellijke invrijheidstelling van den ver
dachte. 

In bet andere geval beveelt de rechter-com
missaris, indien de verdachte zich aan over
treding der hem gegev:en bevelen heeft schuldig 
gemaakt, dat deze in verzekering zal worden 
gesteld. De artikelen 645, tweede, derde en 
vijfde lid, en 646, met uitzondering van den 
tweeden zin van het tweede lid, zijn van toe
passing. 

In elk geval kan de rechter-comm issaris, 
indien hem blijkt dat de verdachte de hem 
gegeven bevelen niet is nagekomen, bij het 
bevel, bedoeld in het eerste of tweede lid, 
tevens de zekerheid vervallen ve rklaren aan 
den Staat. 

Artikel 83 is van overeenkomstige toepassing. 
549. Tegen de beslissing tot afwijzing van 

eene door den officier van justitie krachtens 
de bepalingen van dezen Titel genomen vor
dering staat gel'n beroep open. 

550. Ten aanzien van de ondergane inver
zekeringstelling vinden de artikelen 89-93 
overeenkomstige toepassing-

TIT EL VII I. 
Bij zondere bepalingen omtrent opsporing van 
feiten, strafbaar gesteld bij het W etboek van 

Strafrecht. 
551. In geval van een strafbaar feit als om

schreven in de artikelen 92-96, 97a, 240, 
:.!40biB, 248bis, 248ter, 260, 260bis. 25Uter, 251bis, 
:.!64biB, 45 biB, 46lter of 4ólquater van het 
Wetboek van Strafrecht zijn de in artikel 141 
bedoelde ambtenaren te allen tijde bevoegd ter 
inbeslagnem ing dil uitlevering te vorderen van 
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alle voor inbeslagneming vatbare voorwerpen. 
Zij . hebben te allen tijde vrijen toegang tot 

alle plaatsen, waar redelijkerwijs vermoed 
kan worden, dat een zoodanig strafbaar feit 
wordt begaan. De artikelen 120-1.!3 zijn van 
toepassing. 

552. De in artikel 141 bedoelde ambtenaren, 
alsmede alle a'T.btenaren van Kijks - en ge
meentepolitie en de marechaussee hebben te 
allen tijde vrijen toegang tot alle localiteiten 
en alle plaatsen, waarvan redelijkerwijs kan 
worden vermoed, dat zij door een goud- of 
zilversmid, kashouder, horlogemaker , rijwiel
handelaar, uitdrager, opkooper of tagrijn wor
den gebruikt. Artikel 90bis van het Wetboek 
van Strafrecht, zoomede de artikelen 120-123 
van dit Wetboek zijn van toepassing 

VIJF D E BOEK. 

Tenuitvoerlegging en kosten. 

TITEL I. 

Tenuitvoerlegging. 

EERSTE AFDEELING. 

ALGEM:EENE BEPALING E N . 

553. De tenuitvoerlegging van rechterlijke 
beslissingen geschi9dt op last van het open
baar ministerie bij het gerecht dat de beslis
sing heeft gegeven of tot hetwelk de rechter 
van wien de beslissing afkomstig is, be
hoort. 

554. De beleedigde partij die zich in het 
geding over de strafzaak gevoegd heeft, doet 
zelve het vonnis of arrest, voor zoover hare 
vordering aangaat, ten uitvoer leggen, op de 
wijze be 1 ,aald voor vonnissen in burgerlijke 
zaken, Indien het een mondeling vonni~ geldt, 
geschiedt de tenuitvoerlegging uit kracht van 
eene mededeeling van den griffier, houdende af
schrift van de aanteekening van het vonnis, 
vermeldende de beleedigde partij, dengene tegen 
wien en den rechter door wien het vonnis is 
gewezen, en dragende aan het hoofd de woorden, 
,.In naam des Konings". 

555. Indien bij dit wetboek eenige betee
kening, dagvaarding, oproeping, kennisgeving, 
aanzegging of andere mededeeling is voorge• 
schreven, geschiedt deze, indien niet anders is 
bepaald, op last van het openbaar ministerie 
dat de zaak opspoort, vervolgt of het laatst 
vervolgd heeft. 

556. Het openbaar ministerie kan, voor de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke of eigen be
slissingen, den noodigen bijzonderen of alge• 
meenen last ge\'en aan de deurwaarders en 
aan de dienaren der openbare macht. Tenzij 
de last uitgaat van den procureur-generaal bij 
het gerechtshof, woràt deze niet gegeven aan 
de ambtenaren genoemd in artikel 141 n°. 1 
en n°. 2. 

Het openbaar ministerie roept voor die ten
uitvoerlegging zoo noodig de tusschenkomst in 
van het openbaar ministerie in andere rechts
gebieden, dat dan gelijken last kan geven, als 
in het VClOrgaande lid bedoeld. · 
• Artikel 146, tweede en derde lid, is ten aan
zien van alle ambtenaren door of op wier last 
de tenuitvoerlegging geschiedt, van toepassing. 

TWEEDE AFDEELING. 
UITVOERBAARHEID VAN BESLISSINGE='<. 

557. Voor zoover niet anders is bepaald, 
mag geen beslissing worden ten uitvoer ge
legd, zoolang daartegen nog eenig gewoon 
rechtsmiddel openstaat en, zoo dit is aange
wend, totdat het is ingetrokken of daarop is 
be~list. 

558 Voor zoover betreft veroordeelende 
vonnissen of arresten, blijft ook nadat zij in 
kracht van gewijsde zijn gegaan, indien de 
veroordeelde dit uitdrukkelijk verlangt, de 
tenuitvoerlegging opgeschort gedurende de vol
gende acht dagen. 

Indien de zaak beëindigd is door een arrest 
gewezen op een beroep in cassatie, loopt de 
termijn van den dag waarop de kennisgev ing 
is geschied, bij het tweede lid van artikel 444 
voorgeschreven. 

559. Binnen den in het voorgaand artikel 
beµaalden termijn kan de veroordeelde een 
verzoekschrift om gratie ongesloten inleveren 
of doen inleveren op de griffie van het gerecht 
dat het vonnis of arrest heeft uitgesproken. 

Door deze inlevering blijft de tenuitvoer
legging opgeschort, zoolang op het verzoek 
niet is beschikt. 

De griffier houdt aanteekening van den dag 
der inlevering : hij geeft daarvan onv"rwijld 
schriftelijk kennis aan het openbaar ministerie 
op welks last de tenuitvoerlegging van het 
vonnis of arrest moet plaats hebben, en ver
zendt het verzoekschrift onmiddellijk aan den 
Minister van Justitie, ten einde aan den Ko
ning- te worden ingeleverd. 

560 . Ook buiten het geval bij hP.tvoorgaand 
artikel bedoeld, blijft de tenuitvoerlegging 
opgeschort, zoolang niet beschikt is op een 
verzoAkschrift om gratie , met welks indiening 
het openbaar ministerie dat met de tenuitvoer
legging is belast, op de in de beide volgende 
leden genoemde wijze of vanwege d"n Minister 
van Justitie schriftelijk is bekend gemaakt. 

Te dien einde geeft het rechterlijk college 
of de kantonrechter in wiens handen een ver
zoekschrift om gratie is gesteld, aan dat open
baar ministerie van de indiening onverwijld 
schriftelijk kennis. 

In de gevallen waarin het advies wordt in
gewonnen van den Hoogen Raad. geeft deze 
van de indiening schriftelijk kenn is aan den 
procureur-generaal die dat openbaar ministerie 
daarmede onverwijld schriftelijk in k,mnis stelt. 

561. Indien echter de tenuitvoerlegging is 
toegelaten of niet van de geheele Rtraf gratie 
is verleend, wordt het vonnis of arrest zoodra 
mogelijk ten uitvoer gelegd. 

Voor zoover de straf bestaat in geldboete of 
verbeurdverklaring van bepaalde voorwerpen, 
wordt door den ambtenaar in wiens naam de 
tenuitvoerlegging geschiedt, een bepaalde ter• 
mijn van ten hoogste twee maanden gesteld, 
binnen welken de geldboete moet' worden vol
daan, of de verbeurd verklaarde voorwerpen 
moeten worden uitgeleverd of wel het gel
deliik bedrag waarop zij bij de uitspraak zijn 
geschat, moet worden betaald. Die termijn 
kan d0or dien 111nbtenaar telkens worden ver
lengd, doch mag nimmer den duur van één 
jaar te boven gaan. 

552. Indien vóór de tenuitvoerlegging Yan 
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een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of 
arrest, houdende veroordeeling tot vrijheids
straf of tot de straf van berisµing, de veroor
deelde krankzinnig is geworden, beveelt het 
gerecht dat het vonnis of arrest heeft uitge
sproken, de opschorting der tenuitvoerlegging. 

De opschorting wordt bevolen, hetzij op de 
vordering van het openbaar ministerie, hetzij 
op het verzoekschrift van den raadsman van 
dJn veroordeelde. Ten aanzien van den raads
man gelden de bepalingen van den Derden 
Titel van het E~rste Boek. 

Na bet herstel wordt het bevel tot opschor
ting door hetzelfde gerecht, op vonlering van 
het openbaar ministerie, ingetrokken. 

563. Indien, ondanks de krankzinnigheid 
van den veroordeelde, de tenuitvoerlegging van 
andere dan bij het voorgaand artikel bedoRlde 
straffen mogelijk is, wordt de curato r op de 
gewone wijze tot voldoening aan het vonnis 
of arrest uitgenoodigd. Zoo de veroordeelde 
nog geen curator heeft, word t deze zoo noodig 
te d ien ei nde benoemd op de vordering van 
het openbaar ministerie op welks last de ten
uitvoerlegging moet p laats hebben. 

Ten aanzien van de vervangende straf is 
het voorgaand artikel van toeµassing. 

DERDE AFDEELING. 

T11NU1TVOERLEGGING VAN BEVELEN TOT VRIJ· 
HEIDSBENEl\tING EN VEROORDEELENDE VON

NISSEN OF ARRESTEN. 

564. De last tot tenuitvoerl6gging van een 
bevel tot vrijheidsbeneming of veroordeelend 
vonnis of arrest behelst eene v.oo nauwkeurig 
mogelijke aanduiding van den te vatten persoon, 
eene oµga ve van de beslissing of het bevel 
waarop de aanhouding steunt, en eene vermel
ding van de plaats waarheen de aan gehoudene 
moet worden overgebracht, of van den rechter 
of ambtenaar voor wien hij moet worden geleid. 

De ambtenaar die overeenkom~tig den last 
een persoon beeft aangehouden, geleidt uezen 
onverwijld naar de plaats of voor den rechter 
of ambtenaar, in den last vermeld. 

Indien de aangehoudene beweert niet te zijn 
de persoon tegen wien de last is gericht, zal 
bij, indien bij krachtens het voorgaande lid 
naar eene andere plaats moet worden over
gebracht, te voren in de gelegenheid word"m 
gesteld om te worden gehoord door den kan
tonree,hter, den commissaris van politie of den 
burgemeester ter plaatse waar hij is aange
hourlen. 

565. De met de tenuitvoerlegging belaste 
ambtenaar kan ter aanhouding van den te vat
ten persoon elke plaats betreden. De artikelen 
120--1:l3 zijn van toepassing. 

566. De opneming van een persoon tegen 
wien een bevel tot vrijheidsbeneming of ver
oordeelend vonnis of arrest wordt ten uitvoer 
gelegd, in de daartoe bestemde gevangenis. 
rijkswerkinrichting of tuchtschool, geschiedt 
hetzij op vertoon van het öevel tot voorloopige 
hechtenis of in verzekeringstelling. of wel van 
het veroordeelend vonnis of a rrest of een uit
treksel daarvan, hetzij op vertoon van den last 
tot tenuitvoerlegging van het openba1u mini
sterie. 

In het laatste geval doet de ambtenaar, die 
den last heeft gegeven, het bevel tot voorloo-

19~. 

pige hechtenis of inverzekeringstelling of, in
geval van tenuitvoerlegging van vrijheidsstraf, 
het veroordePlend vonnis of arrest uf een uit
treksel daarvan ten spoedigste toekomen aan 
het hoofd van het gesticht. 

567. De hoofden van gevangenissen , rijks
werkinrichtingen en tucbtscbolPn xijn verpl icht 
een registe r te houJen volgens een door den 
Mini ster van Justitie vast te stellt>n model. 

568. In het register worden bij de opne
ming van een persoonteg en wien een bev~l 
tot vrijheidsbenem ing of veroordeelend vonms 
of arrest wordt ten uitvoer gelPgd. diens naam, 
voornaam , beroep, 11:eboorteplaats en woon- of 
verblijfplaats ingeschreven . Indien het een of 
ander onbekend is, wordt daarvan melding ge
maakt. 

De inschrijving wijst verder aan : 
den rechter of den ambtenaar, wiens be

slissing wordt ten uitvoer gelegd; 
de dagteekening van die beslissing; 
den dag en het uur, waarop de opneming 

gesch iedt en zoo mogelijk het oogen blik waar
op de vrijheidsbeneming is aangevangen ; 

bij veroordeeling, den duur der strnf. 
De inschrijving wordt mede onderteekend 

door den ambtenaar die het bPvel vonnis of 
arrest ten uitvoer legt. Deze ontvangt van het 
hoofd van het gesticht de schriftelijke ver
klaring dat de opneming beeft plaats gehad, 
welke verklaring hij overlegt aan den ambte
naar op wiens last de tenuitvoerle{(ging is ge
schiPd. 

569. In het boveng 0 meld register wordt ter 
zijd11 van de in schrijving aangeteekend de dag 
en het uur waarop het verblijf van den ge
vangene of verpleegde in het gesticht ophoudt, 
met vermelding van de beslissing krachtens 
welke, of van eenige andere oorzaak ten {(e
vclge waarvan dit plaats heeft. 

Het hoofd van bet gesticht ondertePkent de 
insch rijving alsmede de aanteekeningen in dit 
artikPl bedoeld. 

570 . De invrijheidstelling geschiPdt door het 
hoofd van het gesticht, zoodra de duur van 
den straftijd is verstreken of de geldigheid 
van het bevel ophoudt, , ,f zoodra door het 
daartoe bevoPgd gezag hem daartoe de last 
worrlt verstrek t. 

571. De rechtbanken waken voor de nako
mi, ,g van de voorschriften der artikelen 
666-570 Po doen te dien einde de g1wange
nissen, rijkswerkinrichtingen en tuchtscholen 
binnen baar rechtsgebied door commissarissen 
uit haar midden op onbepaalde tijden, doch 
ten minste tweemaal 's jaars, bezoeken. 

Van de bevindingen wordt telkenmale schrif. 
telijk verslag gedaan aan den Minister van 
Justitie. 

De officieren van justitie zijn verplicht tot 
het bezoeken en het doen van verslag op den 
voet als in de voorgaande leden is vermeld. 

572. De tenuitvoerlegging van vonnissen 
of arresten, houdende veroo~deeling tot boete 
of verbeurdverklaring van bepaalde voorwer
pen, geschiedt, indien de zaak door b .it open
baar minister ie is aanhanginir gemaakt, in 
naam van het openbaar ministerie met het 
doen uitvoeren van het vonnis of arrest be
last, door het bevoegd bestuur. Indien door 
het openbaar ministerie en den veroordeelde 
afstand is gedaan · van de bevoegdheid om 

50 
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recht•middelen aan te wenden, kunnen betaling 
en uitleverinir binnen vier en twintig uren 
daarna ter griffie geschieden. 

573 Bij gebreke van betaling binnen den 
in ttrtikel ó6l, tweede lid , bedoelden termijn 
zal de g11ldboete na a•nmaning door de tot 
tenuitvoerlegg-ing bevoegde autoriteit, indien 
naar het oordeel van den ambtenaar in wiens 
naam de tenuitvoerleg-ging geschindt, de om
standiitheden zulks toelaten , worden ve rhaald 
op de roerende en on roerende goederen van 
den ve roorrleelde, op de opbrengst van 
zijnen arbeid, alsmede op wachtgelden, pensi
oenen of andere uitkeering-en, welke door den 
veroordePlde periodiek worden genoten. 

Tot het in het eerste lid bedoelde ve rhaal 
zal niet worden overgegaan biune n de n te r• 
mijn van acht dagen, nadat rl en veroordeelde 
het voornemer. daartoe zal zijn anngezegd bij 
exploot vanwege den ambtenaar in wiens naam 
de tPnuitvoerlegging geschiedt . 

574. Binnen den termijn van acht dagen 
011 de beteekening van de in het voorg-aande 
artikel bedoelde aanzegging kan de ambtenaar 
in wiens naam de tenuitvoerl P.g-ging geschiedt, 
een 11 vordPring, de veroordeelde een verzoek
schrift indienen bij den reehter die de straf 
heeft opgelegd, om het bedrag der opgelegde 
geldboete tn verminderen. 

De rechter beslist, het openbaar ministerie 
gehoord, na verhoor of behoorlijke oproeping 
van den veroordeelde, indien deze het vernoek 
om vermindering heeft gedaan. Op eene vor
dering van den ambtenaar kan de ve roordeel
de worden g-ehoord . 

De vPrmindering van de opgelegde boete 
kan slechts gegrond zijn op 's rechters oorde,il, 
dat sinds het uitspreken van de veroordPeling 
de g-eldelijke omstandigheden van den veroor
deeld E' dermate :i:ijn veranderd dat , waren zij 
op genoemd tijdstip aldus geweest , eene lage
re boete zou zijn opgelegd. 

Bij vermindering van de geldboete kan de 
rechter ook den duur van de vervang!>nde 
hechtenis vermind eren. Hij is daartoe verplicht , 
voor zoover anders meer dan een dag voor 
elkPn hal ven gulden der boete zou in de plaats 
treden. 

D e beschikking van den rechte r is niet aan 
eenil!' rechtsmiddel onderw orpen . 

575. V erhaal op de roerende en om oeren
de g-oederen van den veroordeelde geschiPdt 
door h11t afg-even van een dwangbevel, mede
brengende het re~ht om die roerende en on
roerende 11:oederen zonder vonnis aan te tasten. 

Het dwangbevel wordt , in naam des Konings, 
uitgevaarcligd door de tot verh aal der geld
boete bevoegde autoriteit, na bekomen mach
tig-ing- van den ambtenaar in wiens naam de 
tenuitvoerlegg-ing gePchiedt; het wordt den 
veroordei,lde beteekend met bevel tot betaling 
en voorts tPn uitvoer gelegd op den voet en 
de wij:i:e, bij het W etboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering ten aanzien van de tenuit
voerl eg11;i ng- van vonnissen en authentieke ac
ten voorgPschreven. 

De tPnuitvoerlej!'ging van het dwangbevel 
kan niet worden gP~chorst dan door een ver
zet, met redenPn omkleed, dat evenwel nim
mer 11;11ricbt zal kunnen zijn tegen het 'l'Onnis 
waarbij de geldboete werd opgelPgd of tegen 
de beschikking waarbij zij met toepassing van 

artikel 673 nader werd vastgesteld. Op dit 
verzet 'l'icdt artikel 16 van de wet van 22 Mei 
184ó (Staatsblad n°. ~2) op de invordering 
van 's l{ijks directe belastingen, overeenkom
stige toepassing. 

Indien bij eene inbeslagneming van roerend ~ 
goederen derden op de daarin begrepene voor
werpen geheel of gedeeltelijk recht meenen te 
hebben, kunnen zij te dier zake hunne be
zwaarschriften indi nen hij den Commissa 0 is 
des Koning-s in de provincie. Artikel 16 van 
de voormelde wet is van overeenkomstige toe
passing. 

De kosten van het verhaal krachtens dit 
artikel worclen op g-elijken voet als de boete 
zelve op den ve roordee lde verhaald; zij wor
den berekend met overeenkomstige toepassing 
van de nadere wettelijke bepalingen, bedoeld 
in nrtikel 18 van de voormelde wet. 

576. Indien verhaal op de opbrengst van 
don arbeid van den veroordeelde of op de 
wachtgelden. pensioenen of andere uitkeerin
gen, bedoeld in artikel 573, mogelijk is, is de 
tot verhaal der geldboete bevoegde autoritAit, 
na bekomen machtig ing van den ambtenaar 
in wiens naam de tenuitvoerl egging geschiedt, 
bevoegd van de niet-voldoening der ge,dboete 
kennis te geven aan den persoon van wien de 
veroordeeld" loon of wedde of uitk eering ge
niet, met opgave var;i den door haar bepaalden 
voet van betaling, bedoeld bij het derde lid 
van dit artikel. 

Deze kennisgeving geschiedt schriftelijk en 
wordt door hem aan wien zij gericht is , voor 
,,gezien' geteekend aan die autoriteit terugge
zonden. Bijald ien de kenn isgeving niet binnen 
acht dagen na de verzend ing voor "gezien" 
geteekend door die au tor iteit is terngontvan
gen, wordt zij herhaald b iJ exploot . 

Door het voor "gezien" teekenen of de be
teekening der kenni sgeving in het tweede lid 
bedoeld, is de persoon tot wien deze werd ge
richt, verplicht , om zoolang de boete niet ten 
volle is betaald , tot kwijting en ten hoogste 
tot het bedrag van hetgeen door hem als loon 
of wedde of uitkeering aan den tot betaling 
der boete verplichte ve rschuldigd is, aan die 
autoriteit telkens na ve rloop van de door de
ze aan te geven termijnen de som te voldoen , 
welke door deze in verband met het bedrag 
der geldboete en het bedrag van het loon, de 
wedde of de uitkeering is bepaa ld .. 

Uitbetalingen in strijd met bovenstaande voor
schriften gedaan, ontheffen den persoon in 
wiens dienst de veroordeelde is of van wien 
hij uitkeering geniet, niet van de verµlichting, 
in het derde lid omsch reven. De vordering 
tot betaling tegen hem geschiedt steeds ten 
name van de tot verhaal bevoegde autoriteit 
voor den kantonrechter en op de wijze van 
procedeeren in z•ken betrekkelijk tot eene ar
beidsovereenkomst. 

De bepalingen van artikel 757 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering en van 
de bij:i:ondere wetten of wettPlijke verordenin
gen kr~chtens welke schuldeischers alleen 
binnen de daarin aangegeven grenzen en op 
de daarin bepirnlde wijze ten aanzien van loon , 
wedde of uitkeering als vorenbedoeld, rechten 
kunnen doen gelden, blijven ten dAze buiten 
werking. 

577. Indien hechtenis of plaatsing in eene 
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tuchtschool ter vervanging van boete of ver
beurdverklaring van bepaalde voorwerpen 
moet worden toegepast, geeft het met de uit
voering belast bestuur, onder overlegging van 
de stukken, va::i de niet-voldoening aan het 
vonnis of arrest onverwijld schriftelijk bericht 
aan den ambtenaar in wiens naam de tenuit
voerlegging geschiedt. 

578. Indien iemand overeenkomstig de be
palingen van artikel 74 van het Wetboek van 
Strafrecht de vervolging wenscbt te voorkomen, 
zal hij, voorzien van eene schriftelijke machti
ging van het openbaar ministerie bij het tot 
berechting der zaak bevoegde gerecht, binnen 
den termijn bij die machtiging daartoe be
paald en op de vlaats bij die machtiging daar
toe aangewezen, welke plaats kan zijn het 
kantoor van de11 met de invordering der boe
ten belasten ambtenaar of de griffie van dat 
gerecht of van het gerecht, binnen welks 
rechtsgebied zijne woonplaats of de stand
plaats van voornoemd openbaar ministerie ge
legen is, aan de hem gestelde voorwaarde 
moeten voldoen. 

VIERDE AFDEELING. 
RECHTSGEDING TOT HERKENNING VAN VEROOR

DEELDEN OF VAN ANDERE GEVONNISTE 
PERSONEN. 

579. Indien iemand die tot het ondergaan 
van straf is aangehouden, blijft ontkennen de 
veroordeelde te zijn, of indien daaromtrent 
niettegenstaande erkentenis twijfel blijft be
staan, beslist het gerecht dat in eersten aan
leg van het strafbaar feit heeft kennis geno
men, of bij al of niet de veroordeelde is. 

580. •.rot het onderzoek wordt, op de vor
dering van het openbaar ministerie, in eene 
door het gerecht te bepalen terechtzitting 
met den meesten spoed overgegaan. 

Het openbaar ministerie doet den aange
houdene, de getuigen die van zijnentwege zul
len gehoord worden en die waarop de aange
houdene zich beroept, dagvaarden. Indien het 
openbaar ministerie weigert een getuige te dag
vaarden, kan het gerecht, op het verzoek van 
den aangAhoudene, de dagvaarding bevelen, 
onverminderd de bevoegdheid van den aan
gehoudPne om zelf getuigen te dagvaarden . 

Bij de dagvaarding wordt aan den aangehou
dene opgave gedaan van den naam, het be
roep en de woon- of verblijfplaats, of bij on
bekendheid van een of ander, de aanduiding 
zoo nauwkeurig mogelijk van èe getuigen die 
vanwege het openbaar ministerie, met inacht
neming van het bepaalde bij het eerste lid, 
worden grdagvaard. 

Indien de zaak bij een rechterlijk college is 
aangebracht, wordt den aangehoudene door 
den voorzitter een raadsman toPgevoegd. Ten 
aanzi~n ~ an den raadsman gelden de bepa
lingen van den Derden Titel van het Eerste 
BoPk. 

581. Het onderzoek en de beslissing ge
schieden overeenkomstig de bepalingen van 
den Zflsden of Achtsten Titel van het Twee 
de Boek of van den Eersten Titel van het 
Vierde Boek, naar gelang de zaak bij eene 
rechthank, bij een kantongerecht, of bij den 
Hone-en Kaad is aangebracht. 

582. Indien het gerecht de identiteit niet 

aanneemt, gelast het de invrijheidstelling. In 
het andere geval wordt de tenuitvoerlegging 
geacht te zijn aangevangen op het oogenblik 
der vrijheidsbeneming. 

583. De vonnissen en arresten, houdende 
beslissingen omtrent de identiteit, zijn vat
baar voor zoodanig beroep als tegen de von
nissen of arre8ten waarbij over het strafbaar 
feit uitspraak werd gedaan, openstond. 

Het beroep wordt naar de gewone regelen 
ingesteld en vervolgd. Het onderzoek en de be
slissing geschieden overeenkomstig den Twee
den of Derden Titel van het Derde Boek, 
naar gelang hooger beroep dan wel beroep in 
cassntie is ingesteld. 

584. Ten aanzien van personen die tot het 
ondergaan van eenigen maatregel zijn aange
houden, vindt deze afdeeling overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande dat, indien de 
identiteit wordt aangencmen, tot toepassing 
van den maatregel wordt overgegaan . 

VIJFDE AFDEELING. 
UITBRENGEN VAN EXPLOTEN EN DOEN VAN 

VERKLARINGEN EN M;EDEDEELINGEN. 

585. Voor zoover geene oproepingen, ken 
nisgevingen of andere mededeelingen krach
tens dit wetboek op andere wijze zijn toege
laten, geschieden alle daarbij voorgeschreven 
beteekeningen, dagvaardingen, oproepingen, 
kennisgevingen, aanzeggingen of andere mede
deelingen bij exploot en wel, indien dit op 
last v,m het openbaar ministerie of van ande
re ambtenaren daartoe bij de wet gemachtigd, 
wordt uitgebracht, bij exploot van een dm1r
waarder of dienaar der openbare macht, en 
anrlPrs bij exploot van een deurwaarder. 

586. De exvloten aan het openbaar mini
sterie geschieden aan zijne leden in persoon 
of aan het parket, 

Alle • andere exploten geschieden : 
aan hen die in verzekerde bewaring zijn, in 

persoon; 
aan alle anderen in persoon of aan hunne 

woonplaats hier te lande ; is die woonplaats 
niet bekend, aan zijne verblijfplaats hier te 
lande ; is ook deze niet bekend, dan geschiedt 
de beteekening door middel van aanplakking 
van het afschrift ; de aanplakking geschiedt 
aan het gebouw waar de rechter zetelt die 
van de zaak moet kenr.isnemen dan wel het 
laatst kennisgenomen heeft; gaat echter het 
exploot uit van het openbaar ministerie, dan 
geschiedt de aanplakking aan het gebouw van 
het gerecht waartoe dat openbaar ministerie 
behoort. 

Alles op straffe van nietigheid. 
Ingeval van aanplakking wordt, bij bekende 

verblijfplaats buitenslands, door den ambte
naar met de beteekening belast, tevens een 
afschrift bij aal'lgeteekenden brief verzonden 
aan hem tot wien het exploot is gericht. 

587. Met uitzondering van het geval dat 
de beteekening door middel van aanplakking 
geschiedt, wordt in het exploot melding ge
maakt van den persoon met wien is gesproken 
en wordt aan dezen afschrift gelaten. 

Ingeval de ambtenaar niet het doen van het 
exploot belast, noch den persoon aan wien 
het gericht is. noch iemand van diens huisge
nooten aan zijne woon- of verblijfplaats vindt, 

50* 
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zal bij het afschrift terstond ter band stellen 
aan het hoofd van het plaatselijk bestuur of 
een door dezen aangewezen ambtenaar, die 
het oorspronkelijke voor gezien zal moeten 
teekenen en het afschrift zoo mogelijk turn 
den persoon aan wien het gericht is, zal moe
ten doen toekomen , zonder dat van dit laatste 
echter in rechten zal behoeven te blijken. 

Alles oµ struffe van nietigheid. 
Bij bekende verblijfplaats buitenslands wordt 

door den ambtenaar met de beteekening be
last, tevens een afschrift bij aangeteekenden 
brief verzonden aan hem tot wien het exploot 
is gPricht. 

588 De nietigheid bij de artikelen 6 6 en 
687 gesteld, wordt door vrijwillige verschijning 
gedPkt. 

589. In alle gevallen waarin bij dit wetboek 
eene schriftelijke oproeping, kennisgeving of 
mededeeling is voorgeschreven, gPschiedt deze 
hetzij op de gewone wijze over de post, hetzij 
per telegram, hetzij door uitreiking op andere 
wijze, doch dan aan den betrokkene in per
soon of op andere voldoende wijze. 

590. Indien de laatste dag van een termijn 
binnen welken eenige aant-eekening of verkla
ring ter griffie moet geschieden, op een zoo
danigen valt waarop de griffie gesloten is, 
kan die aan teekening of verklaring 11:edaan 
worden op den eerstvolgenden dag waarop de 
g riffi e geopend is. 

TITEL II. 

Kosten. 
591. indien de zaak eindigt zonder opleg

ging van straf of maatregel, worden den ge
wezen verda hte of zijnen erfgenamen uit 
's Rijks kas vergoed alle kosten door h'clm ge
maakt tot dagvaarding en schadeloosstelling 
van getuigen of deskundigen, tot het doen 
van exploten of tot overlegging of afgifte van 
stukken, en zijne reiskosten tot het bij wonen 
ter terechtzitting van onderzoek en uitspraken, 
met uitzondering van de kosten welke noode
loos zijn gemaakt. 

Ook indiun de zaak eindigt met oplegging 
van straf of maatregpl worden alle kosten 
door den gewezen verdachte gemaakt tot dag
vaarding en schadeloosstelling van getuigen 
of deskundigen, tot het doen van exploten of 
tot overlegging of afgifte van stukken, hem 
of zijnen erfgenamen vergoed, voor zoover de 
aanwending dier kosten door het belang van 
het onderzoek werd gevorderd. Voor zoover 
de aanwending dier kosten door de intrekking 
van dagvaardingen of rechtsmiddelen door 
het openbaar ministerie nutteloos is geworden, 
worden zij alle vergoed, met uit"ondering van 
de zoodanige welke noodeloo, zijn gemaakt. 

Het bedrag van de vergoeding wordt op 
verzoPk van den gewezen verdachte of van 
zijne erfgenamen en met inachtneming van 
vorenstaande regelen en van de bepalingen 
van het tarief van gerechtskosten in strufza
ken vastgestAld, zoodra de zaak beëindigd is. 
De vaststelling geschiedt bij het gerecht in 
feitelijken aanleg, waarvoor de zaak tijdens dt> 
beëindiging daarvan werd vervolgd of anders 
het laatst werd vervolgd, en wel door den 
kantonrechter of door den voorzitter van het 

gerecht.' De voorzitter kan een der raadsheeren 
of rechters, die over de zaak hebben gezeten, 
daartoe aanwijzen. De kantonrechter of de 
voorzitter, ra11dsheer of rechter ge,•ft voor het 
bedrag van de vergoeding e1,n bevelschrift van 
tenuitvoerlegging af. 

De gewezen verdachte kan op het verzoek 
worden g~hoord. Indien hij dit verlangt, 
wordt hij gehoord, althans opgeroepen. Dit 
lid geldt mede ten aanzien van de erfgenamen 
van den gewezen verdachte. 

592. Ve kosten van uitlevering of overbren
ging van voorwerpen ingevolge een b,wel van 
den rechter-commissaris of van den officier 
van justitie worden den betrokken persoon 
op de begrooting van den rechter-commissaris 
of wel van den officier v"n justitie uit 's Rijks 
kas vergoed. 

De rechter-commissaris of de officier van 
justitie geeft daarvoor een bevel8chrift van 
tenuitvoerlegging af. 

INHOUD. 
EERSTE BOEK. 

Algemeene bepalingen. 
TITEL I. 

STRAFVORDERING IN HET ALGEMEEN. 
Eerste Afdeeling. 

Inleidende bepaling (art. 1). 
Twee.de Afdeeling. 

Betrekkelijke bevoegdheid der arrondisse
ments-rechtbanken en kantongerechten tot 
kennisneming van strafbare feiten (artt. 
2-6). 

Derde Afdeeling. 
Bevoegdheid der ambt-enaren van het 
openbaar ministerie tot vervolging van 
strafbare feit.en (artt. 7-11). 

Vierde Afdeeling. 
Beklag over het niet vervolgen van straf
bare feiten (artt. 12-13). 

Vijfde Afdeeling. 
Schorsin~ der vervolging (artt. 14-20). 

Zesde Afdeeling. 
Behandeling door de raadkamer (artt. 
21-26.) 

TITEL II. 
DE VEBDA0HTE (artt. 27-36). 

TITEL III. 
DE RAADSMAN. 

A 1 gemeen e be pa 1 in g (art. 37). 
Eerste Afdeeling. 

Keuze van een raadsman (artt. 38-39). 
Twee.de Afdeeling. 

Toevoeging van een raadsman (artt. 
40--49). 
§ 1. Algemeene bepalingen (artt. 40-44). 
§ 2. Vervanging van den toegevoegden 
raadsman (artt. 45 en 46). 
§ 3. Kennisgeving dertoevoeging(art. 47). 
§ 4. Belooning en vergoeding van kosten 
(artt. 4 --49). 

Derde Afdeeling. 
Bevoegdheden van den raadsman betref
fende het verkeer met den verdacht-e en 
de kennisneming van processtukken (artt. 
50-51). 
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TITEL IV. 
EENIGE BIJZONDERE DWANGMIDDELEN. 

Eerste Afdeeling. 
Aanhouding en inverzekeringstelling (artt. 
52-62). 

Tweede Afdeeling. 
Voorloopige hechtenis (artt. 63-93). 
§ 1. Bevelen tot voorloopige hechtenis 
(artt. 63-76) . 
§ 2. Het hooren van den in voorloopige 
hechtenis gestelden verdachte (art. 77). 
§ 3. Inhoud der bevelen en hunne be
teekening (artt. 78-79). 
§ 4. Schorsing der voorloopige hechtenis 
(artt. 80-88). 
§ 5. Schadevergoeding voor ondergane 
voor!oopige hechtenis (artt. 89-93). 

Derde Afdeeling. . 
Inbeslagneming. 
§ 1. Algemeene bepaling (art. 94). 
§ 2. Inbeslagneming door opsporings
ambtenaren of bijzondere personen (artt. 
95-103). . 
§ 3. Inbeslagneming door den rechter
commissaris tijdens het gerechtelijk voor
onderzoek (artt. 104-115). 
§ 4 . Bewaring van in beslag genomen 
voorwerpen (artt. 116-119). 

Vierde Afdeeling. 
Binnentreden van woningen en betreden 
van enkele bijzondere plaatsen (artt. 
120-123). 

Vijfde Afdeeling. 
Handhaving der orde ter gelegenheid van 
ambtsverrichtingen (art. 124). 

Zesde Afdeeling. 
Maatregelen ter gelegenheid van eene 
schouw of eene huiszoeking (art. 125). 

TITEL V. 
BEËEDIGING (art. 126). 

TITEL VI. 
BETEEKENIS VAN SOMMIGE IN HE'.L' WETBOEK 
VOORKOMENDE mTDRUKKINGEN (artt. 127- 138) 

TWEEDE BOEK. 
Strafvordering in eerstl'n aanleg. 

TITEL I. 
HET OPSPORINGSONDERZO}JK. 

Eerste Afdeeling. 
Algemeene bepalingen (artt. 139- 147). 

'l'weede Afdeeling. 
De officieren van justitie (artt. 148-151). 

Derde Afdeeling. 
Overige ambtenaren met de opsporing 
belast (artt. 152-159). 

Vierde Afdeeling. 
Aangiften en klachten (artt. 160- 166). 

Vijfde Afdeeling. 
Beslissingen omtrent vervolging (art. 167). 

TITEL II. 
DE RECH'.L'ER-COMMISSARIS BELAST MET DE 

BEHANDELING VAN STRAFZAKEN. 
Eerste Afdeeling. 

Benoemins en ontslag (artt. 168- 170) . 
Tweede Afdeeling. 

Verrichtingen van den rechter-commissaris 
in het algemeen (artt. 171-180). 

TITEL III. 
GANG VAN HE'.L' GERECHTELIJK VOORONDERZOEK. 
Eerste Afdeeling. 

De vordering van den officier van justitie 
(artt. 181- 184). 

Tweede Afdeeling. 
Instellen van het gerechtelijk vooronder
zoek (artt. 185- 199). 

Derde Afdeeling. 
Het verhoor van den verdachte (artt. 
200-209). 

Vierde A fdeeling. 
Het verhoor van den getuige (artt. 210-
226). 

Vijfde Afdeeling. 
Deskundigen (artt. 227- 236). 

Zesde Afdeeling. · 
Sluiting van het gerechtelijk vooronderzoek 
(artt. 237-240). 

Zevende Afdeeling. 
Handelingen van den rechter-commissa1·is 
na de sluiting van het gerechtel!Jk voor
onderzoek (art. 24l). 

TITEL IV. 
BESLISSINGEN OMTRENT VERDERE VERVOLGING 

(artt. 242- 255). 

SLOTBEPALINGEN BETRE~'FENDE HET VOOR· 
BEREIDENDE ONDERZOEK 

(artt. 256-257). 

TITEL V. 
HET AANHANGIG MAKEN DER ZAAK '.L'ER TERECHT

ZITTING (artt. 258-267). 

TITEL VI. 
BEHANDELING DOOR DE RECHTBANK TER 

TERE0H'fZITTING. 
E erste Afdeeling. 

Onderzoek der zaak op de terechtzitting 
(artt. 268-331). 

Tweede Afdeeling. 
Beleedigde partij (artt. 332-337). 

Derde Afdeeling. 
Bewijs (artt. 338- 344). 

Vierde Afdeeling. 
Beraadslaging en uitspraak(artt. 345-366). 

TITEL VII. 
BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE HET 
RECHTSGEDING VOOR DEN POLITIEREORTER 

(artt. 367-381). 
TITEL VIII. 

RECHTSGEDING BIJ HET KAN'.L'ONOERECHT 
(artt. 382-398). 

DERDE BOEK. 
Rechtsmiddelen. 

A. GEWONE RECHTS!\IIDDELE~. 

TITEL I. 
VERZET TEGEN EINDUITSPRAKEN. 

(artt. 399-403). 

TITEL II. 
HOOGER BEROEP VAN UITSPRAKEN. 

Eerste Afdeeling. 
Hooger beroep bij het gerechtshof (artt. 
404-424). 
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1'weede Afdeeling. 
Hooger beroep bij de arrondissements
rechtbank (artt. 425--426). 

TITEL III. 
BEROEP IN CASSATIE VAN UITSPRAK}JN. 

(artt. 427-444). 

TITEL IV. 
HOOGER BEROEP EN BEROEP IN CASSATIE VAN 

BESCHIKKINGEN. BEZWAARSCHRIFTEN 
(artt. 445-448). 

TITEL V. 
BEPALINGEN AAN DE VOORAFGAANDE DRIE 

TITELS GEMEEN (artt. 449-452). 

TITEL VI. 
INTREKKING EN AFSTAND VÁN GEWONE RECHTS

MIDDELEN (artt. 453-455). 
B. BUITENGEWONE RECHTSMIDDELEN. 

TITEL VIL 
CASSATIE "IN HE'.r BELANG DER WET" 

(art. 456). 

TITEL VIII. 
HERZIENING VAN ARRESTEN EN VONNISSEN 

(artt. 457-481). 

VIERDE BOE K. 
Eenige rechtsplegingen van bijzonderen aard. 

TITEL I. 
S0l'RAFVORDERING TER ZAKE VAN STRAFBARE 
FEITEN, WAARVAN DE HOOGE RAAD IN EERSTEN 
AANLEG KENNIS NEEMT (artt. 482-485). 

TITEL IL 
BERECHTING VAN MINDERJARIGEN 

(artt. 486-509). 

TITEL III. 
VERVOLGING EN BERECHTING VAN RECHTER

LIJKE AMBTENAREN (artt. 510- 511). 

TITEL IV. 
VERSOHOONING EN WRAKING VAX RECHTERS 

(artt. 512- 524). 

TITEL V. 
GESCHILLEN OVER REOHTSMACH'l' 

(artt. 525-527). 

TITEL VI. 
STRAFVORDERING IN RIJKSBELAS'l'INGZAKEN 

(artt. 528- 539). 

TITEL VII. 
RECHTERLIJKE BEVELEN TOT HANDHAVING DER 

OPENBARE ORDE (artt. 540- 550). 

TITEL VIII. 
BIJZONDERE BEPALINGEN OMTRENT OPSPORING 
VAN FEITEN, STRAFBAAR GESTELD BIJ HET 
WETBOEK VAN STRAFRECHT (artt. 551- 552). 

V IJF DE B OE K. 
Tenuitvoerlegging en kosten. 

TITEL I. 
Eerste Afdeeling. 

Algemeene bepalingen (artt. 553- 556). 

Tweede Afdeeling. 
Uitvoerbaarheid van beslissingen (artt. 
557-563). 

Derde Afdeeling. 
Tenuitvoerlegging van bevelen tot vrij
heidsbeneming en veroordeelende vonnissen 
of arresten (artt. 564--578). 

Vierde Afdeeling. 
Rechtsgeding tot herkenning van veroor
deelden of van andere gevonniste personen 
(artt. 579-584). 

V(ifde Afdeeling. 
Uitbrengen_ van exploten en doen van 
verklaringen en mededeelingen (artt. 585-
590). 

TITEL II. 
KOSTEN (artt. 591-59Î!). 

SLOTBEPALING. 
Het in werking treden van het Wetboek van 

Strafvorderin~ wordt nader bij de wet geregeld. 
Behoort biJ Koninkl\jk besluit van 30 Juli 

1925 (Staatsblad n°. 343). 
Mij bekend, 

De Minister van Justitie, J. SOHOKRING. 

30 Juli 1925. BESLUIT, houdende nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
11 Februari 1920 (Staatsblad n°. 65) tot 
aanwijzing van bewakingsgebieden, als 
bedoeld in artikel 1 der wet van 10 J a
nuari 1920 (Staatsblad n°. 11). S. 344. 

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

Justitie, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, van Financiën en van Oorlog, van 27 Juni 
1925, 2• Afdeeling A, n°. 956, van 1 Juli 1925, 
n°. 5256, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, van 
7 Juli 1925, n°. 108, afdeeling P ersoneel, en van 
20 Juli 1925, Ile Afd. n°. 41 ; 

Gezien art. 1 der wet van 10 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 11) en Ons besluit van 11_ ~e
bruari 1920 (Staatsblad n°. 65) tot aanw1Jzmg 
van bewakingsgebieden, als bedoeld in ge
noemd artikel 1, gelijk dit laatstelijk is gewijzigd 
bij besluit van 21 Januari 1925 (Staatsblad 
n°. 19); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
De slotwoorden van artikel 1 onder c. van 

' Ons besluit voornoemd van 11 Februari 1920 
(Staatsblad n°. 65), luidende: ,,alsmede de Vliet
stroom", worden gelezen als volgt: ,, , de ge
deelten der gemeenten Aalten en Winterswijk, 
voor zoover niet begrepen onder a., alsmede de 
Vliestroom". 

Onze Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zoover hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Soestdijk, den 30sten Juli 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, HEEMSKERK. 
De Min. van Binnenlandsche Zaken enLandbouw, 

OH. RuYS DE BEERENBROUCK. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

De llfinister van Oorlog, VAN DrJK. 
( Uitgeg. 11 Aug. 1925.) 
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31 Juli 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Pensioenraad aan Heeren Burgemeester 
en Wethouders van de verschillende ge
meenten, betreffende Pensioensbijdragen 
onderwijzers. 

Het komt herhaaldelijk voor, dat door de 
gemeentebesturen het op de salarissen van 
het onderwijzend personeel bij het openbaar 
lager onderwijs verhaalde deel der bijdragen 
,oor eigen- en gezinspensioen wordt voldaan 
aan het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. 

Aangezien die bijdragen voor deze categorie 
van ambtenaren, met uitzondering van de 
z.g. ,,boventallige" onderwijzers, krachtens 
het 2• lid van artikel 35 der Pensioenwet 1922 
rechtstreeks door het Rijk aan het fonds ver
schuldigd zijn en die verhaalde bedragen dus 
aan het Rijk toekomen, moeten deze in 's Rijks . 
Schatkist worden gestort. 

Wij hebben de eer U te verzoeken, ter 
voorkoming van administratieven omslag voor 
betaling aan het juiste adres te willen doen 
zorg dra.gen. (B. S.) 

4 Augustus 1925 BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919 n°. 581) op wasch
middelen. S. 345. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Juni 1925, 
n°. 416D, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artt. 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juli 1925, n°. 47); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
29 Juli 1925, n°. 658D, afdeeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder : 
Zeep het product, verkregen door het ver

zeepen van vetten en /of vetzuren, dat als 
karakteristiek- bestanddeel de alkalizouten der 
hoogere vetzuren bevat en al of niet met eenige 
verzee_{lte hars kan .zijn vermengd en al of niet 
kan z~Jn uitgezouten ; 

Zachte Zeep, alle zeep die niet verkocht wordt 
in den vorm van stukken, schilfers, vlokken, 
poeder of vloeistof ; 

Harde Zeep, alle zeep, die verkocht wordt 
in den vorm van stukken, schilfers, vlokken of 
poeder; 

alles voor zoover in den handel gebracht 9f 
voor den handel bestemd. 

2. 1. a. De aanduiding Soda (kristal
soda, fijne soda, grove soda) mag uitsluitend 
worden gebezigd voor het product, dat bestaat 
uit kristalwaterhoudend natriumcarbonaat en 
waarvan het gehalte aan watervrij natrium 
carbonaat tenminste 36 % bedraagt. 

b. De aanduiding Gooalcineerde Soda of Se/ 
de Soude mag uitsluitend worden gebezigd 

a voor de waar, die zich bevindt in een ver
pakking, welke minder dan 2½ K.G. bevat, 
indien het gewicht van het watervrij natrium
carbonaat in die waar ten ·minste 95 % be
draagt van het werkelijke gewicht of van haar 
oorspronkelijk gewicht, indien dit laatste op 

de buitenzijde der verpakking in kilogrammen 
of onderdeelen daarvan aangegeven, niet 
minder bedraagt dan het 4/5 van het werkelijke 
gewicht; 

b voor de waar, die onverpakt is of zich 
bevindt in een verpakking, welke meer dan 
2½ K.G. bevat, indien haar gehalte aan water
vr1J natriumcarbonaat ten minste 80% be
draagt. 

c. De aanduiding Gecalcineerde Soda of Sel 
de Soude, gevolgd door de )?rocentische gehalte
aanduiding aan watervr1J natriumcarbonaat 
moet worden gebezigd voor producten, die voor 
ten minste 50 % bestaan uit watervrij natrium
carbonaat en waarvan het gehalte aan watervrij 
natriumcarbonaat minder is dan 80 %-

2. a. De aanduiding Groene Zeep of Gel,e 
Zeep, Zachte Zeep, Smeerzeep of Zilverzeep mag 
uitsluitend worden gebezigd voor zachte zeep, 
waarvan liet gehalte aan vetzuren met inbegriP. 
van harszuren tenminste 38 % bedraagt, terwijl 
het gehalte aan vrije alkalihydroxyden (be
rekend als kaliumhydroxyde) niet meer dan 
0.5 % bedraagt. 

b. De aanduiding Zachte Zeep, gevolgd door 
de procentische gehalte-aanduiding aan vet
zuren, met inbegrip van harszuren, moet worden 
gebezigd voor zachte zeep, waarvan het gehalte 
aan vetzuren en harszuren minder is dan 38 % . 

3. De aanduiding "l" voor harde zeep mag 
uitsluitend worden gebezigd voor alle har de 
zeep in stukken, waarvan het gehalte aan vet
zuren, met inbegrip van barszuren, tenminste 
60 % bedraagt. 

De aanduiding "2" voor harde zeep mag 
uitsluitend worden gebezigd voor alle harde 
zeep in stukken, waarvan het gehalte aan 
vetzuren, met inbegrip van barszuren, minder 
dan 60 % doch ten minste 40 % bedraagt. 

De aanduiding "3" voor harde zeep moet 
worden gebezigd voor alle harde zeep in stukken, 
waarvan het gehalte aan vetzuren, met inbeg~i_p 
van harszuren, minder bedraagt dan 40 %-

Al deze zeepsoorten moeten vrij zijn van 
waterglas, terwijl hun gehalte aan vrij alkali
bydroxyde (berekend als natriumbydroxyde) 
niet meer mag bedragen dan 0.1 % en het ge
halte aan alkalicarbonaat (berekernl.'als natrium
carbonaat) niet meer mag bedragen dan 2 % 
bij de zeepsoorten, die zijn voorzien of zouden 
mogen worden voorzien van de aanduiding 
"l", niet meer dan 3 %, bij de zeepsoorten, die 
zijn voorzien of zouden mogen woraen voorzien 
van de aanduiding "2", en niet meer dan 4 % 
bij"de zeepsoorten voorzien van de aa-nduiding 
,,3 . 

4. De aanduiding Schilferzeep of Zeep in 
Schilfers mag uitsluitend worden gebezigd voor 
zeep, in den vorm van schilfers, welke voldoet 
aan de eiscben gesteld aa.n harde zeep, waarvoor 
de aanduiding "l" mag worden gebruikt. 

5. De aanduiding Vlokkenzeep of Zeep
vlokken mag uitsluitend worden gebezigd voor 
zeep in den vorm van vlokken, die vrij is van 
bars en van alkalisch reageerende stoffen, andere 
dan zeep en waarvan het gehalte aan vetzuren 
tenminste 80 % bedraagt. 

6. a. De aanduiding Zeeppoeder of Vet
loogmeel mag uitsluitend worden gebezigd voor 
poedervormige producten, welke in hoofdzaak 
bestaan uit zeep, al of niet met natrium
carbona.at gemengd, en waarvan het gehalte 
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aan vetzuren, met inbegrip van harszuren, 
tenminste 30 % bedraagt. 

b. De aanduicling Waschpoeder, gevolgd 
door de procentische gehalte-aa.nduiding van 
vetzuren met inbegrip van harszuren, mag uit
sluitend worden gebezigd en moet worden ge
bezigd voor poedervormige producten, welke 
in hoofdzaak mengsels zijn van zeep en natrium
carbonaat en waarvan het, gehalte aan vetzuren 
met harszuren minder dan 30 % bedraagt. 

7. a. De aanduiding Bleekpoeder of Chloor
kalk mag uitsluitend worden gebezigd voor het 
als chloorkalk bekende product, wa.arvan het 
gehalte aan werkzaam chloor tenminste 25 % 
bedraagt. 

b. De aanduiding Chloorkalk, gevolgd door 
de procentische gehalte-aanduiding aan werk
zaam chloor, moet worden gebezigd voor 
cbloorkalk, waarvan het gehalte minder dan 
25 % aan werkzaam chloor is. 

3. Het werkelijk gehalte der waren bedoeld 
in art. 2 onder lc en 2b mag niet meer van de 
prooentische gehalte-aanduiding naar beneden 
afwijken dan tot een bedrag van 5 % dier aan
duiding; bij de in art. 2 onder 6b en 7b bedoelde 
waren mag deze afwijking ten hoogste 20 % clier 
aanduiding bedragen. 

4. De aanduiding met waterglas en/of met 
bleekmiddel moet worden gebezigd voor alle 
wasohmiddelen, die wa.terglas en/of bleek
m iddelen en/of oxydeerende stoffen bevatten. 

5. Waren, die in eigenschappen of uiterlijk 
gelijken op een der waren in een der vorige 
artikelen genoemd en die ten doel zouden 
kunnen hebben deze te vervangen, mogen 
niet dan met Onze toestemming en door Ons 
te stellen voorwaarden worden aangeduid met 
namen, waaruit de aard en de samenstelling 
niet of niet voldoende blijken. 

6. De waren, in een der vorige artikelen 
genoemd, die in een verpakking, waarin zij aan 
den verbruiker kunnen worden verkocht, in den 
handel worden gebracht, moeten aan de buiten
zijde der verpakking zijn voorzien van een dui
delijk leesbaar, niet door vegen uit te wisschen 
opschrift, vermeldende de aanduiding, die de 
waar volgens dit besluit moet dragen, terwijl de 
aa.nduidingen, vermeld in art. 2 onder 3, tevens 
op de daar genoemde waren zelf moeten zijn 
aangebracht in Arabische cijfers. 

Deze aanduidingen moeten duidelijk zijn 
aangebracht met letters of cijfers, die een hoogte 
hebben van ten minste 0.5 c.M., bij een lijndikte 
van tenminste 0.5 m.M. 

Op een markt, in een winkel of eenige andere 
voor het publiek toegankelijke verkoopplaats 
moet de waar, in een der vorige artikelen ge
noemd, die onverpakt is, of zich niet bevindt 
in een verpakking, waarin zij aan den verbruiker 
kan worden va.kocht, op de buitenzijde der 
voorwerpen, waarin zij in voorraad wordt ~e
houden, of op een, in de waar zelf, of onmiddellijk 
daarboven geplaatst bord, zijn voorzien van een 
voor den kooper duidelijk leesbaar niet door 
vegen uit te WJsschen opschrift, vermeldende de 
aanduiding, clie de waar volgens een der be
palingen van clit besluit moet ~agen: J?.it 
laatste opschrift moet bestaan mt dmdehJk 
leesbare Latijnsche hoofddrukletters van een 
hoogte van ten minste 15 millimeter bij een 
lijnclikte van ten minste 2 millimeter. 

7. De waren bedoeld in art. 2 onder 2, 3, 4, 

1 5 en 6 van clit besluit moeten vrij zijn van 
bestanddeelen, andere dan alkali-carbonaten, 
welke, bij gebruik der waren overeenkomstig 
hare beste=ing, een schadelijke werldng op 
de menschelijke huid zouden kunnen uitoefenen. 

8. Dit besluit is niet van toepassing op de 
zeepsoorten genoemd in de Nederlandsohe 
Pharmaoopee en in de supplementen op die 
Pharmaoopee. 

9. Waren of artikelen in clit besluit bedoeld, 
clie kennelijk voor den uitvoer zijn bestemd, en 
niet aanwezig op markten, in winkels of in 
voor het publiek toegankelijke verkoop
plaatsen, behoeven niet te voldoen aan de voor-
schriften bij dit besluit gesteld. . 

10. Voor de beoordeeling of de waren, in cli t 
besluit genoemd, voldoen aan de daarin gestelde 
eischen, moet gebruik worden gemaakt van de 
onderzoekingsmethoden, aangegeven in de bij 
clit besluit gevoegde bijlage. 

11 . Dit besluit treedt in werking zes maan
den na den dag der dagteekening van het 
Staatsblad,, waarin het is geplaatst. 

12. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel van Wasohmiddelenbesluit, 
met vermelding van den jaargang en het 
nu=er van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad, zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, · den 4den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
DroN. KooLEN. 

(Uitgeg. 20 Aug. 1925.) 

Bijlage, behoorende bij het 
Waschmiddelenbesluit 

(Staatsblad n°. 345). 

METHODEN VAN ONDERZOEK. 
1. Natriumcarbonaat. 

(Niet in zeep.) 
20 g der waar worden met water opgelost tot 

500 cm3 en 25 cm3 der, zoo noodig gefiltreedre, 
oplossing getitreerd met ½ N zoutzuur, onder 
gebruik maken van methy!oranje als indicator. 

Eventueel aanwezig a!kalibydroxyde wordt 
bepaald door bij 25 om3 der uitgangsoplossing 
25 cm3 eener neutrale 10 %-ige ohloorbarium
oplossing te voegen. Daarna wordt, met 1/ 11 N 
zoutzuur en phenolphtaleïne, het alkalihyctro
oxyde getitreerd. 

Eventueel aanwezig bicarbonaat wordt be
paald door bij 10 om• der uitgangsoplossing 
zooveel cm3 1/ 10 N natronloog te voegen, als de 
totale alkaliteit (bepaald volgens het 1 e lid) 
bedraagt, daarna de carbonaten met 10 cm3 der 
neutrale 10 %-ige ohloorbariumoplossing neer te 
slaan en, zonder filtreeren, de overmaat loog 
terug te titreeren met1/10 N zoutzuur en phenol
phtaleïne als inclicator. Uit de gebonden 
hoeveelheid loog wordt de hoeveelheid bicar
bonaat berekend. 

2. Vetzuur. 
a. Bij afwezigheid van waterglas. 
10 tot 20 g der waar worden opgelost in water 
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en de oplossing zoo noodig gefiltreerd. Daarna 
wordt verdund zoutzuur, in voldoende hoeveel
heid om alle vetzuren vrij te maken, toegevoegd 
en de afge cheiden vetzuren met aether uit
geschud of uitgetrokken. De oplossing der 
vetzuren in aether wordt een paar maal met 
10 cm• water nagewasschen, totdat het wasch
water niet meer zuur reageert op congopapier 
en de aether af gedestilleerd ; de vetzuren worden 
snel tot circa 100° verwarmd en door plaatsen 
in vacuo boven sterk zwavelzuur gedroogd. 
Deze beide laatste bewerkingen moeten zoo 
vaak herhaald worden, tot constant gewicht 
is verkregen. 

Indien vluchtige vetzuren, b.v. cocosvet
zuren, a,anwezig zijn, wordt de aetherische 
oplossing der vetzuren, na met water uit
gewasschen te zijn, grootendeels afgedestil
leerd ; de vetzuren worden in alcohol opge
genomen en met ½ N alcoholische natronloog 
geneutraliseerd ten opzichte van phenolph
taleïne. De alcohol wordt a~edestilleerd en de 
natriumzouten bij 102- 105 gedroogd en ge
wogen, totdat 2 opvolgende wegingen bij 
t usschenpoozen van ¼ .. uur niet meer dan 
5 milligram gewichtsverlies geven. 

De hoeveelheid vetzuur wordt hieruit en uit 
de verbruikte hoeveelheid ½ N oog berekend. 

b. Bij aanwezigheid van waterglas. 
10 tot 20 g der waar worden door drogen van 

het meeste water bevrijd en eenige malen met 
sterken alcohol (96 %) uitgekookt, totdat geen 
zeep meer in oplossing gaat en waarbij door 
decanteeren en afgieten over een filter een al
coholische zeepoplossing wordt verkregen. 
Deze wordt, na afdampen van het grootste ge
deelte van den alcohol, met water verdund en 
verder behandeld als onder a aangegeven. 

3. Alkalihydroxyde en alkalicarbonaat in zeep. 
a. Alkalihydroxyde. Een hoeveelheid zeep, 

die circa 2 g vetzuur bevat, wordt opgelost 
in 100 cm3 neutralen alcohol van circa 60 vol. %
Daarna worden 15 à 20 cm3 eener 10 %-ige 
neutrale chloorbariumoplossing toegevoeîd en, 
zonder filtreeren, het vrije alkali met /io N 
zoutzuur en met phenolphtaleïne als indicator 
getitreerd. 

b. Alkalicarbonaat. 2 gram der waar 
worden in circa 250 cm3 water opgelost en van 
deze oplossing wordt, zoo noodig na affiltreeren 
van in water onoplosbare stoffen, met ½ nor
maal zuur de totale alkaliteit ten opzichte 
van methyl-oranje bepaald. 

Van de ~evonden alkaliteit wordt in aftrek 
gebracht die, welke een gevolg is van alkali
hydroxyde (bepaald volgens 3a) en die welke is 
veroorzaakt door de zeep (berekend uit het 
vetzuurgehalte bepaald volgens 2 en uit het 
gemiddeld moleculair gewicht der vetzuren) 
en de rest op alkalicarbonaat omgerekend. 

Bij aanwezigheid van in water oplosbare 
silicaten of boraten dienen deze, door afzonder
lijke bepaling van kiezelzuur of boorzuur, in 
rekening te worden gebracht. 

4. Werkzaam chloor. 
10 g der waar worden zorgvuldig en her

haaldelijk met water afgewreven en gespoeld 
in een kolf van 1 liter ; na aangevuld te zijn, 
wordt de inhoud goed gemengd. Van de 
troebele vloeistof worden 50 cm3 met 10 cm3 

eener 20 %-i§e joodkaliumoplossing vermengd 
en met 10 cm verdund azijnzuur (4 N) bedeeld. 
Het afgescheiden jodium wordt met 1/ 10 N 
thiosulfaat getitreerd. 

5. Aantoonen van hars, wa/,erglas e11 bleek
middelen. 

a. Hars. Circa ½ g der afgescheiden vet
zuren worden met enkele cm3 azijnzuuranhy
driede verwarmd, totdat het mengsel helder is 
geworden. Na afkoelen voegt men bij de 
heldere vloeistof of, indien de vloeistof zich in 
2 lagen heeft gesplitst, bij de azijnzuuranhy
driedelaag, zeer voorzichtig een of twee druppels 
zwavelzuur van S. G. 1.53. Een blauwviolette 
verkleuring, die snel in meer donkere kleuren 
overgaat, duidt op harszuren. 

Hars kan ook worden aangetoond door haar 
eigenschap het polarisatievlak te draaien. 

b. Waterglas. Een hoeveelheid van circa 
5 g der waar wordt verascht endeasch met ver
dund zoutzuur eenige malen tot droog uit
gedampt. Is daarna een deel der asch onop
losbaar in met zoutzuur aangezuurd water 
geworden, zoo wijst dit op kiezelzuur. 

c. Bleekmiddelen. Verbindingen, die werk
zaam chloor bevatten, worden aangetoond 
door chloorontwikkeling, die bij toevoeging 
van zuren optreedt. 

Verbindingen, die actieve zuurstof be,·atten, 
worden aangetoond door 2 g der waar korten 
tijd met 20 cm3 water door te schudden, daarna 
aan te zuren met verdund zwavelzuur en l cm• 
chloroform toe te voegen en weder door te 
schudden. Dadelijk daarna neemt men van de 
vetvrije waterlaag circa 10 cm3, voegt daaraan 
2 à 3 cm• aether toe en daarna enkele druppels 
eener zeer verdunde kaliumbichromaat-oplos
sing. Kleurt de aetherlaag zich bij omschudden 
blauw, dan wijst dit op aanwezigheid van ver
bindingen die actieve zuurstof bevatten. 

Persulfaten worden aangetoond door 2 g 
der waar met verdund zoutzuur voorzichtig 
te overgieten, goed door te schudden en iets 
te verwarmen. De afgescheiden vetzuren 
worden door een klein papierfilter afgefiltreerd. 
In een deel van het filtraut reageert men op 
zwavelzuur en bij een ander deel voe~t men 
joodzinkstijfseloplossing, wa·arbij een dmdelijke 
en sterker wordende blauwkleuring op actiern 
zuurstof wijst. 

LIJST VAN REAGENTIA . 

*Aether (C2H5)20. S.G. = 0.720. Kookpunt 
34, 05-35° C. 

Azijnzuur, verdund. S.G. = 1.033 (4 N.). 
Azijnzuur-anhydriede (C2H 30),0. Kookpunt 

138° c. • 
Ohloorbariurnoplossing. Een neutrale oplossing 

in wuter, die 10 % BaC12 . 2H2O bevat. 
Chloroform. CHC13• Kookpunt 61° c. 
*Joodkaliumoplossing. Een oplossing in water. 

die 20 % KJ bevat. 
Joodzinkstijfseloplossing. Een versch bereid 

mengsel van gelijke volumina eener l %-ige 
zetmeeloplossing en eener 1 %-lge gefiltreerde 
oplossing van ZnJ2 in water. 

Methyloranie, Een 0.1 % -ige oplossing van 
methyloranje in water. 

* Buiten invloed van licht te bewaren. 
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PhetwlpMaleïne. Een 1 %-ige oplossing van 
phenolphtaleîne in neutralen alcohol van 
circa 90 vol. %-

Zoutzuur, verdund. S.G. = 1,067 (4 N.). 
Zwavelzuur, verdund. S.G. = 1.124 (4 N.). 

TITERVLOEISTOFFEN. 

½ N. Z01ttzuur. Een oplossing van zoutzuur 
in zooveel water, da.t 25 cm3 der oplossing 
25 cm3 ½ Normaal loog ter neutralisatie 
vereischen. 

1/ 10 N. zoutzuur. Een oplossing van zoutzuur 
in zooveel water, dat 25 cm3 der oplossing 
25 cm3 1 / 10 Normaal loog ter neutralisatie 
vereischen. 

1 / 10 N l,oog en 1 / 10 N akolwlische loog. Een 
koolzuurvrije oplossing van natriumhydro
xyde in zooveel water, resp. alcohol van 
90 %, dat 25 cm3 der oplossing 25 cm3 

1 / 10 Normaal oxaalzuur ter neutralisatie ver
eischen. 

1 / 10 N Natriumthiosulfaat. Een oplossing in 
water, welke 24,82 g Na2S2O3• 5 H 2O per liter 
bevat. 
Behoort bij het Waschmiddelenbesluit van 

4 Augustus 1925 (Staatsblad n°. 345). 
Mij bekend, 

De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
DION. KooLEN. 

4 Augustus 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Pensioenraad aan heeren .Burgemeester en 

,113 Wethouders van de onderscheidene ge
meenten, betreffende uitvoering Pensioen
wet. 

Bij circulaire d.d. 10 Mei 1915, afdeeling 
Pensioenen, n°. 74, deelde de toenmalige Mi
nister van Financiën aan de gemeentebesturen 
mede, dat zij, die eene gemeentelijke functie 
eershalve vervulden, niet ambtenaar in den 
zin der destijds vigeerende P ensioenwet voor 
de gemeente-ambtenaren 1913 waren . 

Deze personen zijn echter ambtenaar in den 
zin der Pensioenwet, 1922 (Staatsblad n°. 240), 
indien zij door het bevoegd gezag van de ge
meente zijn benoemd en eene wedde in den zin 
dier wet uit de inkomsten der gemeente ge
nieten. 

Voor zoover zulks nog niet is geschied, moeten 
aan onze administratie ook ten aanzien van 
deze personen worden verstrekt de gegevens 
naar den toestand op 1 Juli 1922, bedoeld in 
de kolommen 1 tot en met 5e van den staat A, 
waarvan het model bij Koninklijk besluit van 
ll Juli 1922 (Staatsblad n°. 444) is vastgesteld. 

Indien het bedrag van den pensioensgrondslag 
op 1 Juli 1922 van de betrokkenen niet in de 
indertijd verstrekte opgave van de totaalsom 
aan pensioensgrondslagen van Uw ambtenaren
personeel op dien datum was begrepen, ont
vangen wij gaarne eene verbeterde opgave van 
d at totaalbedrag. 

Wij verzoeken U de hierbedoelde categorie 
van ambtenaren er mede in kennis te stellen, 
dat zij hun diensttijd vóór 1 Juli 1922, door 
inzending der in artikel 134, vijfde lid der 
Pensioenwet bedoelde stukken, voor pensioen 
kunnen inkoopen. De gelegenheid hiert,oe 
staat open van l Juli 1925- 1 Januari 1926. 

(B. S.) 

5 Augustus 1925. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Heeswijk van 7 Juni 1917, 
waarbij aan H. E. van Oorschot vergunning 
is ver leend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 346. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 5 Mei 1925, 
n°. 779 G, Afdeeling Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 19 Juni 1925. n°. 4587, Afdeeling 
Binnenla,ndsch Bestuur ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders va,n Heeswijk bij besluit van 7 Juni 1917 
a,an H. E. van Oorschot vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein hebben 
verleend op grond van de overweging, dat de 
vergunning werd gevraagd voor een localiteit, 
waarin op 1 Mei 1881 zonder strijd met wet 
of verordening sterke drank werd verkocht, 
aan de localiteiten de bestemming, om voor 
verkoop van sterken drank in het klein te worden 
gebruikt, niet door een daad van den eigenaar 
of gebruiker is ontnomen en de verzoeker, 
zijnde de overlevende broer van Adrianus van 
Oorschot, aan wien bij besluit van 1 Mei 1900 
vergunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein en die, op 1 Mei 1901 
daarin het bedrijf uitoefenende, op 1 Mei 1904 
met Hendrikus Egidius van Oorschot te zamen 
woonde ; 

Overwegende, da t a rtikel 55 der Drankwet 
o.m. bepa,alt, da t onder bepaalde voorwaarden 
voor localiteiten, waarin op 1 Mei 1881 zonder 
strijd met wet of verordening sterke dranl, 
werd verkocht, een vergunning niet kan worden 
geweigerd : a. aan hem, die daarin op 1 Mei 
1881 het bedrijf uitoefende, b. aan de over
levende echtgenoote of echtgenoot van hem 
of haa r, die op 1 Mei 1901 daarin het bedrijf 
uitoefende, indien het huwelijk op 1 Mei 1904 
nog bestond en de echtgenooten te zamen 
woonden ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Heeswijk ten onrechte voornoemd 
besluit van 7 Juni 1917 hebben genomen op 
grond van het bepaalde in art. 55 der Drankwet, 
daar H . E. van Oorschot noch zelf in de loca
liteit, waarvoor de vergunning is verleend, op 
1 Mei 1881 het bedrijf uit.oefende noch over
levende echtgenoot was van iemand, die daarin 
op 1 Mei 1881 het bedrijf uitoefende; 

Overwegende, dat evenmin op grond van 
eenig ander artikel der Drankwet op 7 Juni 1917 
aan H . E. van Oorschot door Burgemeester en 
Wethouders van H eeswijk een vergunning kon 
worden verl eend ; 

Overwegende, dat derhalve voornoemd be
sluit van Burgemeester en Wethouders van 
Heeswijk is genomen in strijd m_et de wet; 

Gelet op de bepalingen der Drankwet en op 
de artikelen 153 en 154 der Gemeentewet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
30 Juni 1925, n°. 19); 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
11 Juli 1925, n°. 1202 G, Afdeel ing Volks
gezondheid en van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw van 30 Juli 1925, n°. 5635, Afdeeling 
Binnenlandsch Be tuur; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Heeswijk te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 5d en Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN, 

De Jl in. mn Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 17 Aiig. 1925.) 

5 Augustus 1925. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Harmelen in 
zake den aanslag van J . W. H . de Liefde 
te Utrecht in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Harmelen als forens. 
s. 347. 

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

het gemeentebestuur van Harmelen tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 25 September 1923, 5• Afdeeling n°. 
591/1235 in zake den aanslag van J. W . H . de 
Liefde te Utrecht in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Harmelen als forens; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
chillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 

2 Juli 1924, n°. 655 en 10 Juni 1925, n°. 655/62; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën van 30 Juli 1925 n°. 153, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat wijlen J. W. H. de Liefde 
te Utrecht bij aanslagbiljet van 13 Augustus 1923 
over het belastingjaar 1922/1923 als werk
forens in de gemeente Harmelen is aangeslagen; 

dat, nadat het gemeentebestuur van Utrecht 
tegen dien aanslag bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bezwaren had ingebracht, dit College 
bij besluit van 25 September 1923, 5• Afdeeling 
n°. 591/1235, den bestreden aanslag heeft ver
nietigd, uit overweging dat wijlen J. W . H. de 
Liefde in het belastingjaar 1922/1923 niet op 
meer dan 90 dagen te Harmelen de beschikking 
heeft gehad over eene vaste inrichtin~, als 
bedoeld in artikel 244a onder 3°. der gewiJzigde 
Gemeentewet tot persoonl~jke uitoefening van 
een beroep of bedrijf, noch op meer dan 00 
dagen van dat belastingjaar in die gemeente 
aanwezig is geweest tot uitoefening van een 
beroep of bedrijf in zoodanige inrichting; dat 
derhalve J . W. H . de Li efde ten onrechte als 
bedrijfsforens is aangeslagen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van 
Harmelen in beroep onder and eren aanvoeren, 
dat er geen sprake van kan zijn dat het per
soneel van J. W. H. de Liefde eenige zelf
s tandige leiding had in het door dezen in hunne 
gemeente uitgeoefend veehouders- en kweekers
bedrijf ; dat de aangeslagene met het geheele 
bedrijf, waarop de noodi$e vaste inrichtingen 
ten behoeve van dat bednjf aanwezig zijn, zich 
,,oortdurend zelf bemoeide, de noodige in
structies gaf ter uitvoering van verei schte 
maatregelen en ook vrij geregeld op het bedrijf 

en in deszelfs gebouwen aanwezig was om 
den gang van zaken te controleeren, prijzen te 
bepal en en in het algemeen datgene te ver
richten wat naar zijn inzicht voor een goede 
leiding van het bedrijf nuttig en noodzakel~jk 
scheen ; dat dus vaststaat, dat de als bedrijfs
foren s aangeslagene voortdurende persoonlijke 
aanraking met het bedrijf had en d e &ansche 
leiding, zoowel technisch als financieel, m zijne 
handen was, terwijl hij tot dit doel gedurende 
het geheele belastingjaar het volledige eigen
doms- en gebruiksrecht op de bedrijfsgebouwen 
had· 

O;erwegende, dat de te Harmelen aanwezige 
bedrijfsinrichtingen alleen bestemd waren voor 
de zuiver technische bedrijfswerkzaamheden, 
terwijl, wat er ook zij van de stelling van het 
gemeentebestuur van Harmelen, dat de geheele 
t echnische en financieele leiding van het bedrijf 
in handen van den aangeslagene zou hebben 
berust, niet is gesteld - veel minder bewezen -
dat de aangeslagene zich tot taak had gesteld 
persoonlijk eenige technische werkzaamheid 
voor het bedrijf te verrichten; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, 
dat de te Harmelen aanwezige bedrijfsinrich
tingen niet voor de door den aan~eslagene 
persoonlijk ten behoeve van het bedriJf te ver
richt en werkzaamheden waren bestemd ; 

dat wijlen J. W. H. de Liefde, die niet op 
meer dan 90 dagen van het belastingjaar 
1922/1923 in de gemeente Harmelen aan11,ezig 
is geweest, derhalve niet krachtens artikel 244a, 
sub 30, der Gemeentewet ;n die gemeente 
belastingplichtig was, zoodat de opgelegde 
aanslag terecht door Gedeputeerde Staten is 
vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
m et zijn ra pport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den R aad van State, Afcleeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

H et Loo, den 5den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

.De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 17 Sept. 1925.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCil!:N. 

Afdeeling: 
DIRECTE BELASTINGEN, 

No. 153. 

Ond erwerp: 
Commissoriaal van 22 
October 1923, n°. 78. 

's-Gravenhage, 30 Juli 19213. 

Aan de Koningin. 
Mits deze heeft de ondergeteekende de eer , 

aan Uwe Majesteit weder aan te bieden het 
beroepschrift, ingediend door het gemeente
bestuur van Harmelen tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 25 
September 1923, 5° afd. n°. 591/1235, inzake 
den aanslag van J . W . H. de Liefde te Utrecht 
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in de plaatselijke inkomstenbelasting der 
gemeente Harmelen als forens. 

Nadat de ondergeteekende, krachtens mach
t iging van Uwe Majesteit van 4 Februari 1925, 
n°. 15, met den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschi ll en van Bestuur, in overleg was 
getreden, heeft die Afdeeling, met wijziging 
van haar oorspronkelijk advies, Uwer Majesteit 
de volgende uitspraak voorgedragen. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Harmelen tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van 25 September 1923, 5e Afdeeling n°. 591/ 
1235 inzake den aanslag van J. W. H. de Liefde 
te Utrecht in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Harmelen alR forens; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen va.n 
2 Juli 1924, n°. 655 en 10 Juni 1925, n°. 655/62; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende dat wijlen J. W. H. de Liefde 
te Utrecht bij aanslagbiljet van 13 Augustus 1923 
over het belast-ingjaar 1922/23 als werkforens 
in de gemeente Harmelen is aangeslagen; 

da.t, nadat het gemeentebestuur van Utrecht 
tegen dien aans,ag bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht bezwaren had ingebracht, dit College 
bij besluit van 25 September 1923, 5° afdeeling 
n°. 591/1235, den bestreden aanslag heeft ver
nietigd, uit overweging dat wijlen J. W. H. de 
Liefde in het belastingjaar 1922/23 niet op meer 
dan 90 dagen te Harmelen .de beschikking heeft 
gehad over eene vaste inrichting, als bedoeld 
in art. 244a onder 3°. der gewijzigde Gemeente
wet tot P.ersoonlijke uitoefening van een beroep 
of bedriJf. noch op meer dan 90 dagen van dat 
belastingjaar in d~e gemeente aanwezi~ is g~
weest tot uitoefenmg van een beroep ot bedr1Jf 
in zoodanige inrichting; dat derhalve J. W. H. 
de Liefde ten onrechte als bedrijfsforens is 
aangeslagen ; 

dat Burgemeester en Wethouders van Har
melen in beroep onder anderen aanvoeren dat 
er geen sprake van kan zijn dat het personeel 
van J. W. H. de Liefde eenige zelfstandige 
leiding had in het door dezen in hunne ge
meente uitgeoefend veehouders- en kweekers
bedrijf ; dat de aangeslagene met het geheele 
bedrijf, waarop de noodige vaste inrichtingen 
ten behoeve van dat bedrijf aanwezig zijn, zich 
voortdurend zelf bemoeide, de noodige in
structies gaf ter uitvoering van vereischte 
maatregelen en ook vrij geregeld op het bedrijf 
en in deszelfs gebouwen aanwezig was om den 
gang van zaken te controleeren, prijzen te be
palen en in het algemeen datgene te verrichten 
wat naar zijn inzicht voor eene goede leiding 
van het bedrijf nuttig en noodzakelijk scheen ; 
dat dus vaststaat, dat de als bedrijfsforens 
aangeslagene voortdurende persoonlijke aan
raking met het bedrijf had en de gansche leiding, 
zoowel technisch als financieel, in zijne handen 
was, terwijl hij tot dit doel gedurende het ge
heele belastingjaar het volledige eigendoms
en gebruiksrecht op de bedrijfsgebouwen had; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten en het medegedeelde in de open
bare vergadering der Afdeeling van den Raad 
van State voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag is uitgebracht 
wij len J. W. H. de Liefde te Utrecht was eigenaar 

van eene veehouderij en groenténkweekerij 
te Harmelen; 

dat hij als zoodanig te Harmelen op meer dan 
90 dagen van het belastingjaar 1922/23 de be
schikking heeft gehad over de bedrtifsgebouwen 
behoorende tot de in die gemeente gelegen 
veehouderij en groentenkweekerij ; 

dat deze inrichting voor hem bestemd was, 
om persoonlijk zijne werkzaamheden llit te 
oefenen, blijkende zulks llit het feit da.t het 
personeel van den aangeslagene geen zelf
standige leiding had en de aangeslagene voort
durend persoonlijke aanraking bad met het 
bedrijf en de leiding zoowel technisch als fi. 
nancieel in zijn handen was; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
wijlen J. W. H. de Liefde op meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar te Harmèlen de beschik
king heeft gehad over eene vaste inrichting tot 
persoonlijke llitoefening van zijn bedrijf; 

dat hij dus terecht overeenkomstig art. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet over 
genoemd belastingjaar in die gemeente als 
forens is aangeslagen en Gedeputeerde Staten 
ten onrechte dezen aanslag hebben vernietigd; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met handhaving van den aanslag van wijlen 
J. W. H . de Liefde over het belastingjaar 
1922/23 in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Harmelen het besluit van Gede
puteerde Staten van Utrecht van 25 September 
1923 te vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

De gronden, waarop dit oordeel rust, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De 11.finister van Financiën, H. COLIJN. 

5 Augustus 1925. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Besluit van 1 Mei 1914 (Staatsblad 
n°. 191) betreffende instelling van het 
Rijksbureau betreffende de bestrijding 
van den vrouwenhandel en van den handel 
in ontuchtige uitgaven. S. 348. 

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

Justitie van den 25 Mei 1925, 2de afdeeling A, 
no. 848; 

Gelet op artikel 2 van het bij de Wet van 
17 Juli 1923 (Staatsblad n°. 359) goedgekeurd 
verdrag ter bestrijding van den handel in 
vrouwen en kinderen, op 30 December 1921 
ter onderteekening neergelegd op het Secre
tariaat-Generaal van den Volkenbond; 

Het wenschelijk achtende de k--rachtdadige 
medewerking tot bestrijding van den vrouwen
handel en tot beteugeling van de verspreii'ing 
van ontuchtige uitgaven uit te breiden tot de 
bestrijding ook van- den handel in kinderen van 
het mannelijk geslacht en mitsdien het noodig 
oordeelende Ons besluit van den lsten Mei 1914 
(Staatfblad n°. 191) aan te vullen e11 te wijzigen; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
21 Juli 1925, n°. 42) ; 
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Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
Yan Justitie van den 30 Juli 1925, 2de afdeeling 
A. n°. 65; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen : 

Eenig artikel. 
In artikel I van Ons bovenaangehaald besluit 

wordt in het eerste lid achter de woorden tot 
beteugeling van de verspreiding van ontuchtige 
uitgaven" ingevoegd : ,, , alsmede ter betere 
voldoenin~ aan de verplichting vervat in art. 2 
van het bti de wet van 17 Juli 1923 (StaatBblad 
n°. 359) goedgekeurd verdrag ter bestrijding 
van den handel in vrouwen en kinderen" en 
wordt de in dat zelfde lid vermelde naam "Rijk -
bureau betreffende de bestrijding van den 
vrouwenhandel en van den handel in ontuchtige 
uitgaven" vervan~en door den naam : ,,Rijks
bureau betreffencte de bestrijding van den 
handel in vrouwen en kinderen en van den 
handel in ontuchtige uitgaven". 

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

Het Loo, den 5den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, J . SoHOKKINO. 
(Uitgeg. 13 Aug. 1925.) 

6 Augustus 1925. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van hetZuiderzee-visscherij-reglement. 
s. 349. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
17 Juli 1925, n°. 1181, Afdeeling Visscherijen · 

Gelet op de Visscherijwet (wet van 6 Octobe; 
1~_08, Staatsblad n°. 311, laatstelijk gewijzigd 
b1J de wet van 23 September 1921 (Staatsblad 
n°. 1100) en op het Zuiderzee-vis cherij-regle
m~n.t, (S~ll1blad 19~5, n°. 205). laatstelijk ge
w1Jz1gd b1J Ons beslwt van 13 Juni 1923 (Staats
blad no. 264) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
21 Juli 1925, no. 45); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 31 Juli 1925 no. 1366 
.Afdeeling Visscherijen; ' ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Eenig artikel. 
In artikel 7, lid 1, van het Zuirlerzee-Visscherij 

reglement wordt achter het bepaalde in letter c 
de komma-punt vervangen door een punt en 
vervallen de woorden : 

"d. van 1 October tot 28 Februari met rlle 
vischtuigen bij den mond van de Hierdensche 
beek". 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsb!ad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 6den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landb., 
DE GEER. 

(Uitgeg. 20 Aug. 1925.) 

6 Augustus 1925. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 15 April 
1919 (Staatsblad no. 178), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 28 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 42), tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bostuur, als 
bedoeld in artikel 83, eerste en tweede lid, 
der Radenwet. . 350. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën 
van 8 Juni 1925, n°. 1523, afdeeling Arbeiders
verzekering en van 16 Juni 1925, no. 114, 
afdeeling Generale Thesaurie · 

Gezien artikel 83 der Rad~nwet; 
Den Raad van State gehoord (advies van den 

2lsten Juli 1925, no. 48) ; 
Gelet op het nader r4pport van Onze voor

noemde Ministers van 27 Juli 1925, no. 2086, 
afdeeling Arbeidersverzekering en van 1 Au
gust?s 1925, n°. 287, afdeeling Generale The
saurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te wUzigen Ons besluit van 15 April 1919 

(Staatsblad n°. 178), gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 Januari 1920 (Staatsblad no. 42), en te 
bepalen als volgt : 

Art. 1. Artikel 5 van Ons besluit van 15 
April 1919 (Staatsblad n°. 178) wordt gefezen 
als volgt: 

"De voorzitter, de leden en de secretaris van 
d1,n Verzekeringsraad, benevens de voorzitters 
v~n de. Raden. van Arbeid ontvangen voor 
dienstreizen buiten de woonplaats vergoeding 
van reis- en verblijfko ten naar de tweede klasse, 
de leden van de Raden van Arbeid, zoomede de 
leden van een door een Raad ingestelde com
missie en de in artikel 24 der Radenwet bedoelde 
commissarissen, naar de derde klasse van het 
tarief, vastgesteld bij het Reisbesluit 1916, 
waarvan de bepalingen op deze personen over
eenkomstige toepassing zullen vinden.". 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het ~taatsblad, waarin het is geplaatst. 

9nze MIIlisters van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën zijn belas~ met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State en 
aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo, den 6den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 16 Sept. 1925.) 

7 Augustus 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het besluit van 18 Maart 1921 (Staatsblad 
n°. 592), gewijzigd bij besluit van 28 Juli 
1924 (Staatsblad n°. 387). S. :351. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 9 Juli 1925 
n°. 612 D, afdeeling Volksgezondheid; ' 

Gelet op Ons besluit van 18 Maart 1921 
(Staatsblad n°. 592), gewijzigd bij besluit van 
28 Juli 1924 (Staatsblad no. 387); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1925, n°. 16); 
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Gezien het nader rapport van Onzen Mi
ninister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
3 Augustus 1925, n°. 678 D, afdeeling Volks
gezondheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 
Art. 1. Aan het slot van artikel 3 van Ons 

besluit van 18 Maart 1921 (Staatsblad n°. 592), 
gewijzigd bij besluit van 28 Juli 1924 (Staats
blad n°. 387), wordt de volgende zin toegevoegd : 

"Onze Minister kan op grond van b1jzondero 
omstandigheden van den in den vorigen zin 
gestelden regel afwijken." 

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

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de citvoering van dit besluit , 
da.t in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 7den Augustus 1925. 
WILHELl\:UNA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

(Uitgeg. 20 Aug. 1925.) 

7 Augustus 1925. BESLUIT tot toepassing va.n 
de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad n°. 581) op honig. S. 352. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid, van 4 Juli 1925, 
afd. Volksgezondheid, n°. 573 D; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1925, n°. 17) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van Arlieid, Handel en Nijver
heid van 3 Augustus 1925, n°. 677 D, Afdeeling 
Volksgezondheid ; . 

.Hebben goedgevonden en verstaan te· be
palen: 

Art. 1. 1. Met uitzondering van de waren 
in het 2de en 3de lid van dit artikel bedoeld 
moet en mag uitsluitend aangeduid worden met 
een der namen lwni(n)g, bijenhoni(n)g of bloe
menhoni(n)g, of met een samenstelling van het 
woord honi(n)g, waarin dit woord wordt vooraf
gegaan door den naam van de plant, welke in 
hoofdzaak den nectar voor den honig heeft 
geleverd of door een woord, dat de wiJze van 
bewerking of de geographische herkomst aan
duidt, het zoete product, dat door de bijen 
wordt bereid. 

2. Aangeduid mag uitsluitend worden met 
den naam van "Raatlwnig", honig in de raat. 

3. Wij behouden Ons voor b\J algemeenen 
maatregel van bestuur voorschriften te geven 
met betrekking tot het gebruik van aan
duidingen voor honig, welke gewonnen en be
handeld is onder bijzonder toezicht. 

2. Aangeduid moet worden met den naam 
"Kunsthoni(n)g" alle andere dan de in art. 1 
bedoelde waar, welke in uiterlijk en eigen
schappen op honig gelijkt. 

3. Andere waren, dan de in de artt. 1 en 2 
bedoelde, mogen niet worden aangeduid als 

honi(n)g of met samengestelde woorden, waarin 
het woord honi(n)g door andere woorden wordt 
voorafgegaan. 

4. De waren, in de artikelen 1 en 2 bedoeld, 
die in een verpakking, waarin zij aan den ver
bruiker kunnen worden verkocht of aan een 
verwerker van honig worden vervoerd, in den 
handel worden gebracht, moeten aan de buiten
zijde dier verpakking zijn voorzien van een op
schrift, aangevende den naam, die de waar 
volgens een der vorige artikelen van dit besluit 
moet dragen. Dit opschrift moet duidelijk 
leesbaar z\Jn, niet door vegen zijn uit te wisschen 
en bestaan uit latijnsche hoofddrukletters, die 
een hoogte hebben van ten minste 6 milli
meter (0.006 M.) en een lijndikte van ten minste 
l millimeter (0.001 M.). 

5. Op of in de verpakking van kunsthonig 
mogen geen aanduidingen, noch in woord, noch 
in beeld, voorkomen, welke betrekking hebben 
op de bijenteelt, op bijen of daarop gelijkende 
insecten, op bijenwoningen, bijenraat of imkers
benoodigdheden. 

6. In een winkel, op een markt of eenig 
ander voor het publiek toegankelijke verkoop
plaats moet de waar, in de artikelen 1 en 2 be
doeld, die niet, verpakt is of die zich niet bevindt 
in een verpalrldng, waarin zij aan den verbruiker 
kan worden verkocht, zijn voorzien van een 
opschrift, aangevende den naam, die de waar 
volgens een der vorige artikelen van dit besluit 
moet dragen. Dit opschrift moet duidelijk 
zichtbaar en leesbaar zijn, niet door vegen zijn 
uit te wisschen en bestaan uit latijnsche hoofd. 
drukletters, die een hoogte hebben van ten 
minste 2 centimeter (G.02 M.) en een lijndikte 
van ten minste 2 millimeter (0.002 M.) en op de 
verpakking of onmiddellijk boven de waar zijn 
aangebracht. 

7. De waar, welke als honig wordt aange
duid, en wat raathonig betreft, de daarin aan
wezige honig, moet voldoen aan de volgende 
eischen: 

1°. het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 75 % ; 

2°. het gehalte aan saccharose mag niet 
grooter zijn dan 5 % ; 

3°. oxymethylfurfurol moet afwezig zijn ; 
4°. conserveermiddelen, synthetisch bereide 

verzoetingsmiddelen, zetmeelstroop en/of massé, 
en voor zoover niet van honig afkomstig : kleur
stoffen, geurstoffen, saccharose, invertsuiker, 
'.l.ruivensuiker, en/of vruchtensuiker, alsmede 
andere vreemde bestanddeelen, moeten afwezig 
zijn; 

5°. diastatische fermenten moeten aanwezig 
zijn, tenzij de waar is a-angeduid als verhitte 
honig; 

6°. voor zoover de aanduiding tevens de 
wijze van bewerken aangeeft, moet deze be
werking ook hebben plaats gehad ; 

7°. schadelijke stoffen moeten afwezig zijn. 
8. De als kunsthonig aangeduide waar moet 

voldoen aan de volgende eischen : 
1 o. andere bestanddeelen dan honig, glucose, 

massé, zetmeelstroop en/of geïnverteerde saccha
rose en andere dan onschadelijke kleur-, geur
of smaakstoffen, alsmede conserveermiddelen 
en synthetisch bereide verzoetingsmiddelen 
moeten afwezig zijn ; 

2°. het extractgehalte mag niet lager zijn 
dan 75 % ; 
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3°. het aschgehalte mag niet hooger zijn 
dan 0.5 % ; 

4°. schadelijke stoffen moeten afwezig zijn. 
9. De waren, in dit besluit genoemd, moeten 

voorts voldoen aan de volgende eischen : 
1°. geur, reuk en smaak mogen niet duf 

of abnormaal zijn ; · 
2°. zij mogen niet beschimmeld zijn ; 
3°. zij mogen niet in gisting zijn ; 
4°. de zuurgraa.d mag viet hooger zijn dan 

5c.M3• normaal zuur per 100 gr. der waar. 
5°. bijenbroed, bijen, fragmenten daarvan 

of stuifmeel mogen niet dan in uiterst geringe 
hoeveelbeid aanwezig zijn. 

10. Voor de beoordeeling, of de waren in dit 
besluit genoemd voldoen aan de daarin gestelde 
eischen, moet gebruik worden gemaakt van de 
onderzoekingsmethoden, aangegeven in de 
bij dit besluit gevoegde bijlage, voor zoover 
daarvoor toereikend. 1 

11. Dit besluü kan worden aangeduid met 
den naàm "Honigbesluit" met vermelding van 
jaargang en nummer van het Staatsblad, waarin 
het is geplaatst. 

Onze Minister va,n Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, clen 7den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

( Uitgeg. 25 Aug. 1925.) 

Bijlage behoorende bij 
het Honigbesluit. 

Staatsblad 1925, n°. 352. 

Extract. 
25 gram der waar worden met water opgelost 

tot 100 c.M3• Van deze, zoo noodig gefiltreerde, 
oplossing wordt het soortelijk gewicht of de 
brekingsindex bepaald en daaruit met behulp 
van de bijgevoegde tabel hP.t gehalre aan extract 
afgeleid. 

Saccharose in honig. 
25 gram der waar worden in water opgelost, 

enkele druppels ammoniak en een paar c.M3• 

brij van aluminiumbydroxyde toegevoegd, 
met water tot 100 c.M3• aangevuld en daarna 
gefiltreerd. Van het filtraat worden 10 c.M3• 

in een maatkolfje van 100 c.M3• met water tot 
ongeveer 50 c.M3• verdund, 600 mgr. versch 
gegloeid calciumoxyde of een gelijkwaardige 
hoeveelheid calciumbydroxyde toegevoegd en 
een uur op 70° c. gehouden. Na afkoelen en 
toevoegen van 1 druppel phenolphtaleïne
oplossing wordt met verdund zwavelzuur 
~eneutraliseerd en onder omschudden 2,5 c.M3• 

nalfbasi~ch loodacetaat en daarna 5 c.M3• eener 
verzadigde natriumphosphaat-oplossing toe
gevoegd. Nadat tot 100 c.M3• met water is 
aangevuld wordt gefiltreerd en het filtraat ge
polariseerd. De waargenomen draaiing mag 
niet sterker rechts zijn dan 0.17°. 

Oxymethylfurfurol. 
Ongeveer 5 gram der waar worden tweemaal 

,met 5 c.M3• aether afgewreven, waarna de 

aether in een wit porceleinen schaaltje wordt 
afgegoten en bij een temperatuur van niet 
hooger dan 25° c. verdampt. De verdampings
rest wordt bevochtigd met een paar druppels 
eener versch bereide 1 % -oplossing van resorcine 
in sterk zoutzuur. Een hierbij optredende eerst 
oranjeroode, daarna kersroode kleur, soms 
overgaande in een kersrood neerslag, welke ten 
minste een uur stand houdt, duidt op de aan
wezigheid van oxymethylfurfnrol. 

Conserveermiddelen, vreemde kleurstoffen en 
synthetisch bereide verzoetingsmidáelen. 

Een oplossing der waar in water (1 deel met 
4 deelen water) wordt op bovengenoemde 
stoffen onderzocht volgens de methoden aan
gegeven in de Bijlage van het Jam- en limonade
besluit (Staatsblad 1924, n°. 97). 

Aanwezigheid van vreemde kleurstoffen is 
waarschijnlijk, indien een oplossing van 10 gram 
der waar in 20 c.M3• wat,er, hetzij na toevoeging 
van 1 à 2 c.M3• ammoniak, hetzij na toevoeging. 
van eenige druppels sterk zoutzuur, van kleur 
verandert. 

Glucose en zetmeelstroop. 

a. 25 gram der waar worden in water op
gelost, enkele druppels ammonia en een paar 
c.M3• brij van aluminiumbydroxyde in water 
toegevoegd, met water tot 100 c.l\f'. aangevuld 
en daarna gefiltreerd. Vertoont het filtraat in 
gepolariseerd licht zoowel vóór als na inversie 
rechtsdraaiing, dan is glucose of zetmeelstroop 
aanwezig, tenzij de rechtsdraaiing is veroor
zaakt door coniferen-honig. Indien dit laatste 
het geval is, wordt, na verwijdering der dex
trinen met behulp van absoluten alcohol, links
draaiing waargenomen ; 

b. 10 c.M3• eener honigoplossing (1 deel 
honig met 2 deelen water) worden in een water
bad verwarmd en eenige c.M3• eener 10 %
tannine-oplossing toegevoegd. Het mengsel 
wordt na 12 uren afgefiltreerd en bij 2 c.M3, 

van het heldere filtraat worden 2 druppels sterk 
zoutzuur en 20 c.M3• sterke alcohol (96 %) 
gevoegd. Een intredende troebeling of neer
slag w~jst op zetmeelstroop of andere dextrine
houdende stoffen. 

Diastatische fermenten. 

1 gram der waar wordt opgelost in 4 c.l\P. 
water en na vermengd te zijn met 1 c.M3• eener 
éénprocentige oplossing van oplosbaar zetmeel 
in water, gedurende een uur op een temperatuur 
van 40° c. gehouden. Daarna worden enkele 
druppels eener jood-joodkalinmoplossing toe
gevoegd, waarbij het niet optreden eener blauwe 
kleur op de aanwezigheid van diastatische 
fermenten wijst. 

Asch. 

5 gram der waar worden in een porceleinen 
of platina kroes met 1 tot 2 c.M3• sterk zwavel
zuur vermengd, waarna door plaatsen der kroes 
op een warme plaats gelegenheid wordt gegeven 
om op te schuimen. Nadat de overmaat zuur 
door matige verhitting is verwijderd, wordt 
gegloeid tot constant gewicht. Het asch
gehalte word gevonden door de hoeveelbeid 
sulfaatasch te vermenigvuldigen met 0.9. 
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10 gram der waar worden opgelost in de 5. 
vouruge hoeveelheid water en het mengsel, na 
toevo~gen van 5 druppels phenolphtale~ne
oplossmg met 1/ 10 N alkali getitreerd. 

REAGENTIA. 
Arfher 

0
(C2H5h0, S.g. 0.720. Kookpunt 

34.5 -35 c. 
Alu~iniumhydroxyde. Een waterige aluin

oplossmg (1 = 20) wordt · gegoten in vooraf 
met water verdunde ammonia (op 1 deel aluin 
l.l deel ammonia van 10 %). Het gevormd~ 
neerslag laat men bezinken, hevelt de boven
staande vloeistof af, giet opnieuw water op, 
roert om, laa.t weer bezinken, hevelt weer af en 
herhaalt deze bewerking totdat de vloeistof 
niet meer alkalisch reageert en geen reactie 
meer geeft met zoutzuurhoudende b"rium
chloride-oplossing. 

Ammonia. S.g. 0.971 (4 N). 
Oalciumoxyde (CaO). Vast en vrij van 

carbonaat. 
Jood-jo_od~iumopwssing . . Een oplossing van 

1 gram ioruum en 2 gram ioodka!ium in 300 
c.M3• water. 

Hal/basisch loodacelaat. 3 dln. loodacetaat 
op 1 dl. uitgegloeid loodglid worden op het 
waterbad samengesmolten en dooreengeroerd 
totdat het loodglid bijna geheel is opgelost. 
De massa wordt in 10 dln. water opgelost en 
gefiltreerd. 

N_ atriumphosphaatop/,ossing. Verzadigde op
lossmg (ca. 8 %) van Na.HP04 12 H 2 0 in water. 

Phenolphi,a[eine-oplossing. Een 1 %-op-
lossing van phenolphtaleine in neutralen ver
dunden spiritus. 

Resorcine in zoutzuur. Een verseh bereide 
1 %-oplossing van resorcine in sterk zoutzuur 
van S.G. l.l9. 

Spiritus (verdund). Een mengsel van alco
hol en water, dat in 100 volumina 70 volumina 
C2H 50H bevat. S.g. 0.890. 

Ta_nni11:e-oplossing. Een 10 % -oplossing van 
tanmne m water. 

Zoutzuur (sterk). 37-38 %, HOI. S.g. 1.19. 
. Zwavelzuur (sterk). 94-96 %, H 2S04• S.g. 
1.84. 

Zwavelzuur (verdund). S.G. 1.124 (4 N.) 

Titervloeistofjen. 
1/10 N loog. Een koolzuurvrije oplossing 

van kaliurohydroxyde of natriumhydroxyde in 
zooveel water, dat 25 c.M3 der oplossing 25 c.M3• 

1/10 Normaal oxaalzuur ter neutralisatie ver• 
eischen. 

TABEL VOOR AFLEIDING VAN HET 
• EXTRACTGEHALTE. 

105 X 105 X 

15 Temp. 20 Temp. Gr. Suiker 
S.g. - corr. n corr. per 

15 voor 1° D voor 1° 100 cm3 

tusschen tusschen op!. 
150.:iooc. 15°-30°0. 

1 
difi. 

l.000 23 l.3330 9 0 0•26 
1 23 34 9 0.26 0•26 
2 23 37 9 0.52 0•25 
3 23 41 9 0. 77 0•26 
4 23 44 9 l.03 0•26 

15 
S.g. -

15 

5 
6 
7 
8 

1.009 
10 
15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 

100 
ll0 
120 
130 
140 
150 
160 
170 
180 
190 

1.200 
210 
220 
230 
240 
250 
260 
270 
280 
290 
300 
310 
320 
330 
340 
350 
360 

105 X 
Temp. 
corr. 

voor 1° 
tusschen 
15°-30°0. 

23 
23 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
25 
25 
26 
26 
27 
27 
28 
29 
29 
30 
30 
31 
32 
32 
33 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
51 
52 
52 
52 
53 
53 
53 

20 
1 10• X 

Temp. 
n corr. 

1 voor 1 ° D 
tusschen 
15°-aooe-. 

47 1 

51 1 55 
59 

1.3363 
67 
86 

404 
423 
441 
<l60 
479 
497 
515 
534 
552 
570 
589 
608 
626 
645 
663 
682 
701 
737 
775 
812 
850 
886 
923 
961 
999 

1.4037 
1.4075 

ll2 
150 
189 
227 
266 
303 
342 
380 
419 
458 
497 
535 
573 
611 
648 
686 

9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

10 
9 

10 
10 
10 
ll 
10 
ll 
ll 
ll 
12 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
16 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
19 
18 
19 
19 
19 

Gr. Suike r 
per 

100 cm3 

op!. 

diff. 
,1.29 0•26 
1.55 0•26 
1.81 0•26 
2.07 0•26 
2.33 0•25 
2.58 1•29 
3.87 1,30 
5".17 1,29 
6.46 1,ao 
7.76 1,29 
9.05 1,30 

10.35 1,30 
11.65 1,30 
12.95 1,30 
14.25 1,30 
15.55 1,a1 
16.86 1,30 
18.16 1,31 
19.47 1,31 
20.78 1,31 
22.09 1,32 
23.41 1,31 
24.72 1,32 
26.04 2,53 
!!8.67 2t64 
,11.31 2,65 
33.96 2,55 
36.61 2,ee 
39.27 2t67 
41.94 2,es 
44.62 2t68 
47.30 2t69 
49.99 2t69 
52.68 2t'il 
55.39 2,71 
58.10 2,72 
60.82 2,74 
63.56 2•73 

66.29 2•75 
69.04 2•76 

71.80 2•77 
74.57 2,1s 
77.35 2'78 
80.13 2,so 
82.93 2,s1 
85.74 2,s1 
88.55 2•83 

91.38 2•83 
94.21 2•86 
97.07 

Behoort bij het Honigbesluit van 7 Augustus 
J!l25 (Si,aatsblad n°. 352). 

Mij bekend, 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

KooLEN. 

7 Augustus 1925, BESLUIT omtrent ver• 
lnindering van den accijns van gedistilleerd, 
uitgeslagen door branders, distillateurs en 
handelaars. S. 353. 

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

Financiën van 17 Juli 1925, n°. 119, Accijnzen; 
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Gelet op art ikel 91, § 4, laatste lid, der wet 
van 20 Juni 1862 (Si,aatsblad n°. 62), zooals dit 
wordt gelezen ingevolge de wet van, 31 Decem
ber 1915 (Staatsblad n°. 528) ; 

Gezien Ons besluit van 15 December 1917 
(Staatsblad n°. 695); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
28 Juli 1925, n°. 14); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 1 Augustus 1925, n°. 240, 
Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. Aan artikel 1 van Ons besluit van 
15 December 1917 (Staatsbladn°. 695) wordt een 
tweede lid toegevoegd, luidende: 

De vermindering wordt niet genoten voor 
den accijns van gedistilleerd dat, onmiddellijk 
dan wel middellijk, voor rekening van den 
brander, distillateur of handelaar, wordt uitge
voerd naai' het buitenland, met teruggaaf van 
den accijns op den voet van artikel 1, letterb, van 
de wet van 18 Juli 1904 (Staatsblad n°. 190). 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 September 1925 en is niet van toepassing 
ten aanzien van den accijns van gedistilleerd, 
waarvan de aangifte ten uitvoer volgens a.rtikel 
120 der Algemeene wet van 26 Augustus 1822 
(Staatsblad n°. 38) vóór dien dag is ingeleverd. 

Onze Minister van Financiën is belast met de 
uitvoering van dit beslui t, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 7den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 20 Aitg. 1925.) 

8 Augustus 1925. BESLUIT, houdende be
schikking op het bezwaarschrift door 
Joh. Verhoo~ Jzn. te Leiden op grond 
van art. 265 i der Gemeentewet ingediend 
tegen den aanslag in de gemeente Zand
voort in de belasting naar het inkomen dier 
gemeente en in de opcenten op de hoofd
som der Rijksinkomstenbelasting als woon
forens. S. 354. · 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaarschrift door 

Joh. Verhoog Jzn. te Leiden op grond van 
art. 265i der Gemeentewet ingediend tegen 
den aanslag in de gemeente Zandvoort in de 
belasting naar het inkomen dier gemeente en 
in de opcenten op de hoofdsom der Rijks
inkomstenbelasting als woonforens; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
3 December 1924, n°. 1183 en van 17 Juni 1925, 
no. 1183/65 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 1 Augustus 1925, n°. 259, afd. 
Directe Belastingen ; 

Overwegende dat op grond van art. 244a, 
onder 4°. der Gemeentewet op de hoofdsom 
der Rijksinkomstenbelasting, waarin Joh. Ver
hoog Jzn. te Leiden over het belastingjaar 
1922/23 is aangeslagen, opcenten zijn geheven 
ten behoeve van de gemeente Zandvoort en hij 
o,,er dat belastingjaar mede in die gemeente 
in de plaatselijke inkomstenbelasting als woon
forens is aangeslagen; 

19~5. 

dat Joh. Verhoog Jzn. daartegen bezwaar 
heeft gemaakt, aanvoerende dat hij het woon
huis te Zandvoort nooit heeft bewoond maar ter 
beschikking heeft gehouden voor zijn zoon, die 
er echter slechts zeer korten tijd van gebruik 
heeft gemaakt en dat hij het huis slechts drie 
maanden heeft verhuurd ; 

Overwegende, dat op grond van de overge
legde ambtsberichten wel kan worden aange
nomen dat Joh. Verhoog Jzn. in de gemeente 
Zandvoort op meer dan 90 dagen van het be
lastingjaar 1922/23 de beschikking heeft gehad 
over een gemeubileerde woning, doch dat niet 
is vastgesteld, veel minder bewezen, dat hij die 
woning zou hebben beschikbaar gehouden voor 
zich of zijn gezin ; 

dat veeleer uit het feit, dat reclamant noch 
eenig lid van zijn gezin ooit het huis bewoond 
heeft, alsmede uit de door reclamant over
gelegde bescheiden, valt af te leiden, da€ het 
huis uitsluitend bestemd is geweest om aan 
derden te worden verhuurd ; 

dat zoowel volgens de bewoordingen als 
volgens de geschiedeni van art. 244a, sub 4°., 
der Gemeentewet (Gedrukte Stukken der Tweede 
Kamer 1919/1920, 66 n°. 1 blz. 27) niet be
lastingplichtig is degene, die in een andere 
gemeente dan die van zijn hoofdverblijf de 
beschikking heeft over een gemeubileerde 
woning, niet voor eigen gebruik, doch alleen 
voor verhuring bestemd ; 

Overwegende, dat derhalve de opgelegde 
aanslag in strijd is met voormeld art. 244a, 
sub 4°. der Gemeentewet; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den bestreden aanslag wegens opcenten op 
de Rijksinkomstenbelasting en wegens ge
meentelijke inkomstenbela ting te vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk te gelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van tate, afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur.' 

Het Loo, den 8sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De ~Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 17 Sept. 1925.) 

MINISTERIE VAN FINANCI:ËlN. 
Afdeeling: 

Directe Belastingen. 

NO, 259. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 31 Juli 1924, 

n°. 57. 

's-Gravenhage, 1 Augustus 1925. 

Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer, 
aan Uwe Majesteit weder aan te bieden het 
bezwaarschrift, door Joh. Verhoog J zn. te Leiden 
op grond van art. 265i der Gemeentewet inge
diend tegen den aanslag in de gemeente Zand
voort in de belasting naar het inkomen dier 
gemeente en in de opcenten op de ho.ofdsom 
der Rijksinkomstenbelasting ii,ls woonforens. 

De Raad van State, afdeeling voor de Ge-
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schillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit de 
volgende uitspraak voorgedragen: 

Beschikkende op het bezwaarschrift door 
Joh. Verhoog Jzn. te Leiden op grond van ait. 
265i der Gemeentewet ingediend tegen den aan• 
slag in de gemeente Zandvoort in de belasting 
naar het inkomen dier gemeente en in de op
centen op de hoofdsom der Rijksinkomsten
belasting als woonforens ; 

Den Raad van State, afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 3 De
cember 1924, n°. 1183 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende dat op grond van art. 244a, 
onder 4°. der Gemeentewet op de hoofdsom 
der Rîiksinkomstenbelasting, waarin Joh. Ver
hoog Jzn. te Leiden over het belastingjaar 
1922/23 is aangeslagen, opcenten zijn geheven 
ten behoeve van de gemeente Zandvoort en hij 
over dat belastingjaar mede in die gemeente 

. in de plaatselijke inkomstenbela~ting als woon
forens is aangeslagen ; 

dat Joh. Verhoog Jzn. daartegen bezwaar 
he!)ft gemaakt, aanvoerende dat hij het woon
huis te Zandvoort nooit heeft bewoond maar 
ter beschikking heeft gehouden voor zijn zoon, 
die er echter slechts zeer korten tijd van ge
bruik heeft gemaakt·en dat hij het huis slechts 
drie maanden heeft verhuurd ; 

Overwegende dat op grond van de over
gelegde ambtsberichten moet worden aange
nomen dat Joh. Verhoog Jzn. in de gemeente 
Zandvoort op meer dan 90 dagen van het be
lastingjaar 1922/23 voor zich of zijn gezin eene 
gemeubileerde woning in den zin van art. 244a, 
4°. derGemeentewetheeft beschikbaar gehouden; 

dat hij dus te recht over genoemd belasting• 
jaar in de gemeente Zandvoort als woonforens 
is aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met de 

uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

De ondergeteekende is vervolgens, krachtens 
machtiging van Uwe Majesteit van 18 Mei 1925, 
n°. 31, met de genoemde Afdeeling van den Raad 
van State in overleg getreden. Die Afdeeling 
heeft echter geen reden kunnen vinden haar 
bovenstaand advies te wijzigen. 

Met dat advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

De gronden waarop dit oordeel rust, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Májesteit •hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De .Mini,ster van Financiën, H. COLIJN. 

10 Augustus 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een inrichting tot het herstellen van 

rijwielen, motorrijwielen en automobie
len, waar niet "gesmeed", geen koper en 
blik "geslagen" noch metaal "geklopt" 
wordt, is ruet te rangschikken onder de 
inrichtingen, genoemd in art. 2 ; met 
name is zij niet te beschouwen als eene 
metaalklopperij in den zin van n°. XII. 
Voor de oprichting van zoodanige inrich
ting is derhalve geene ver~unning ingevol
ge de Hinderwet vereiscnt. 

WIJ WILHELML.'l"A, EKZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

W. J. Schwager en W. van Berkel, beiden te 
Utrecht, tegen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders dier <>emeente van 9 Sept. 
1924, waarbij aan W. J. Schwager voornoemd 
vergunnina is geweigerd tot het oprichten van 
een metaaÎklopperij (inrichting tot het herstel
len van rijwielen, motorrijwielen en automo
bielen) in het perceel n°. 41 aan de Lange 
Smeestraat, kadastraal bekend gem. Utrecht, 
Sectie C n°. 2513 ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1925, n°. 591 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 4 Aug. 1925, 
n°. 594 H, Afd. Arbeid ; 

0. dat het weigeringsbesluit steunt op de 
overweging dat het perceel, waarin W. J. 
Schwager zijne inrichting zou oprichten, 
ongeschikt moet worden geacht tot het uit
oefenen van een bedrijf als het onderwerpelijke, 
omdat dit is te rangschikken onder de be
drijven waarvan de brandgevaarlijkheid niet 
toelaat, dat zij in een dicht bebouwd stads
gedeelte worden opgericht ; 

dat van _dit beslmt W. J. Schwager en zijn 
gemachtigde W. van Berkel bij Ons in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende dat er grnn enkel 
belang is dat zich tegen de inwilliging van het 
verzoek om vergunnmg verzet ; 

0. dat uit de overgelegde stukken is gebleken, 
dat in de op te richten inrichting niet "gesmeed" , 
geen koper- en blik "geslagen" noch metaal 
"geklopt" zal worden, een en ander volgens 
de gebruikelijke beteekenis dezer vaktermen, 
zoodat deze inrichting niet is te rangschikken 
onder de inrichtingen, genoemd in art. 2 der 
Hinderwet en met name niet is te beschouwen 
als eene metaalklopperij in den zin van art. 2 
no. XII der Hinderwet ; 

dat voor de oprichting der onderhavige 
iru-ichting derh'alve geene vergunning ingevolge 
de Hinderwet is vereischt ; 

Gezien deze wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het bestreden besluit te vernietigen. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver-

heid is belast, enz. (A. B.) 

11 Augustus 1925. K ONINKLIJK BESLUIT. 
Niet goedkeuring van een besluit tot 

ontslag van een ambtenaar v. d. burg stand, 
hoewel gebleken is van eene door dezen 
gep}et;gde laakbare handeling. 

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

den Raad der gemeente Ede tegen het besluit 
van Ged. Staten ,an Gelderland van 8 April 
1925, n°. 1, afd. Kabinet, waarbij goedkeuring 
is onthouden aan zijn besluit van 18 December 
1924, waarbij de ambtenaar van den burger
lijken stand D. van Hunnik is ontslagen ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat de Raad der gemeente Ede bij besluit 

van 18 December 1924 met ingang van de dag
u,ekening van dit besluit D. van Hunnik heeft 
ontslagen als ambtenaar van den burgerlijken 
stand, belast met de voltrekking van huwe
lijken; 
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dat Ged. Staten van Gelderland bij besluit 
van 8 April 1925 aan het raadsbesluit de goed
keuring hebben onthouden, uit overweging, 
dat na zekere huwelijksvoltrekking d~ bruide
gom aan van Hunnik een papieren geldstuk 
ter hand stelde, hetwelk door dezen ter tafel 
werd gedeponeerd en door zijn ambtgenoot 
van Lingen in de armenbus gestort; dat van 
Hunnik vervolgens dit geldstuk als het zijne 
opeischte, eerst bij van Lingen, later bij den 
gemeente-secretaris; dat van Hunnik niet 
ontkent, het geldstuk van zijn ambtgenoot te 
hebben opgevorderd, doch daaraan toevoegt dit 
slechts in scherts te hebben gedaan, terwijl hij 
pertinent ontkent, den rijksdaalder van den 
secretaris als den zijne te hebben teruggevraagd; 
dat Ged. Staten met den Raad aannemen, 
dat van Hunnik aanvankelijk wel degelijk ge
poogd heeft in het bezit te raken van de gegeven 
fooi en eerst later, toen de zaak algemeene 
ruchtbaarheid had verkregen en hij zich blijk
baar voor zijne handelwijze schaamde, dit 
fooi en eerst later, toen de zaak algemeene 
ruchtbaarheid had verkregen en hij zich biijk
baar voor zijne handelwijze schaamde, dit 
opvorderen trachtte te ontkennen ; dat hun 
coliege daarin nog geen voldoenden grond viridt 
om een maatregel van zoo ingrijpenden aard 
als het gegeven ontslag te wettigen ; 

dat de Raad in beroep aanvoert, dat de raads
leden, levende te midden van de bevolking beter 
van Ged. Staten kunnen weten of een m dis
crediet geraakte ambtenaar nog zijn~ beteeke
nisvoll e functie kan blijven uitoefenen ; 

O. dat uit de overgelegde stukken en het 
verhandelde ter openbare zitting van de a.fdee
ling van den Raad van State voor de geschillen 
van bestuur is komen vast te staan dat de 
handelwijze van den ambtenaar van den burger
lijken stand D. van Hunnik als laakbaar is te 
beschouwen ; 

dat echter met Ged. Staten moet worden 
aangenomen, dat deze zijne handelwijze, hoe
zeer laakbaar, nog niet wettigt een ongevraagd 
ontslag; 

dat derhalve Geel. Staten terecht bij hun 
bestreden besluit aan het raadsbesluit, waarbij 
D. van Hunnik is ontslagen als ambtenaar 
van deµ blll"gerlijken stand, de goedkeuring 
hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
__ (Gem. Stem). 

11 Augustus 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Terecht hebben Gedep. Staten goedkeu

ring onthouden aan een gemeentebegroo
ting op grond dat het, waar de Jasten die 
op de gemeentenaren zijn gelegd oneven
redig hoog zijn te achten, niet aangaat : 
1 °. een salarisregeling voor het personeel 
der gemeentelijke hoogere blll"gerschool 
en het gymnasium vast te stellen die uit
gaat boven de rijksregeling en tengevolge 
heeft dat, de gemeente de rijkssubsidie 
verbeurt; 2°. geen pensioensbijdragen op 
wedden en loonen van het gemeenteperso
neel te verhalen. 

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

Burgemeest.er en Wethouders van Leeuwarden 

namens den Raad dier gemeente tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Friesland van 
7 Januari 1925, n°. 91, 2° afrl. F, waarbij goed
keuring is onthouden aan de bij raadsbesluit 
van 24 November 1924 vastgestelde begrooting 
voor het dienstjaar 1925 . 

Den Raad van State, Afdeeling voor de ge• 
schillen van bestuur, gehoord, advies van 16 
.Juni 1925, n°. 447; 

Op de vo·ordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
6 Augustus 1925, n°. 6037, afd . B. B.; 

0. dat, nadat de begrooting voor 1925 bij 
Gedep. Staten was ingekomen, laatstgemeld 
college tot Burgemeester en Wethouders eene 
nota - van opmerkingen heeft gericht ; dat 
Burgemeester en Wethouders m antwoord 
daarop schreven dat de gemeenteraad na 
kennisneming der bezwaren van Gedep. Staten 
tegen 1 °. het prijsgeven van het Rijkssubsidie 
voor gymnasium , en hoogere burgerschool ; 
2°. de uitgaaf voor de betaling van achterstallig 
salaris aan personeel van nijverheidsscholen, 
gemeend heeft zijn eenmaal ingenomen stand
punt te moeten handhaven ; dat de Raad 
zich over een derde bezwaar, nl. het, niet ver
halen van pensioensbijdragen op wedden en 
loonen van het gemeentepersoneel nog niet 
heeft kunnen uitspreken, maar ongetwijfeld 
ook ten aanzien van deze aangelegenheid zijn 
standpunt zal blijven innemen ; 

dRt Gedeputeerde Staten vervolgens bij 
besluit van 7 .Januari 1925, 2° afd. F n°. 91, 
aan de begrooting de goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging wat betreft het 
sub 1 ° genoemde bezwaar, dat zij op de gronden, 
in de nota van opmerkingen uitvoerig uiteen
gezet, van oordeel zijn, dat de financieele 
toestand van Leeuwarden er toe noodzaakt, 
in de gemeentelijke huishouding de uiterste 
zuinigheid te betrachten, waarmede niet is 
overeen te brengen dat het gemeentebestuur 
zonder noodzaak belangrijke subsidies van 
het Rijk voor gymnasium en hoogere burger
school prijs geeft door op de wedden van het 
personeel, aan die scholen verbonden, geen 
pensioensbijdragen te verhalen en die wedden 
zelve te bepalen op bedragen, welke uitgaan 
boven de. regeling. door het ' Rijk voor zijne 
leeraren vastgesteld ; dat deze handelwijze de 
gemeentelijke schatkist dubbel benadeelt, om
dat zij niet alleen het verlies van inkomsten 
(subsidie en pensioensbijdragen) ten gevolge 
heeft, maar bovendien de uitgaven voor 
jaarwedde onnoodig hoog opvoert ; 

dat het tweede bezwaar geldt het uittrekken 
van een bedrag van f 18,741.46 ½ wegens 
uitkeering aan besturen van Nijverheidsscholen 
voor uitbetaling van te weinig genoten salaris 
over 1920 aan het personeel aan die scholen 
verbonden ; dat hun college reeds bti besluit 
van 21 September 1922 n°. 86, 2• afd. F. als 
zijn oordeel heeft uitgesproken, dat het niet 
op den weg van het gemeentebestuur ligt te 
zorgen, dat de leeraren bij het nijverheids
onderwiis over 1920 de jaarwedden zullen 
genieten, welke Onze M:inister van Onderwijs, 
vrijwel na afloop van dat jaar en zonder 
dat de gemeente er ook maar eenigszins in 
gekend is, in een leiddraad meende te moeten 
vastleggen en dat te minder, waar de financieele 
toestand van Leeuwarden alleen strikt nood-
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zakelijke uitgaven gedoogt; dat hun college 
daarom toen de goedkeuring aan een desbe
treffend besluit tot wij~iging der begrooting 
heeft onthouden ; dat het tegen dit besluit 
door den Raad van Leeuwarden ingestelde 
beroep wegens het niet-naleven van den daar
voor gestelden termijn niet-ontvankelijk werd 
verklaard ; dat de R aad thans opnieuw een 
poging doet, de uitkeering alsnog te doen 
plaats hebben; dat hun college handhaaft de 
bezwaren welke het bij het aangehaald besluit 
tegen de voorgestelde uitkeering heeft gemaakt ; 
-dat er thans t e minder aanleiding bestaat tot 
-deze geheel onverplichte uitgaaf over t e gaan, 
.nu deze zaak reeds eenmaal in hoogste instantie 
- zij het ook door een niet-ontvankelijkver-
1<.laring is beslist en bovendien sedert het jaar, 
waarop de aan te vullen salarissen betrekking 
h ebben, reeds vier jaren zijn verloopen; dat 
hun college in de derde plaats het verb alen 
van een deel der ingevolge de Pensioenwe't 1922 
verschuldigde pensioensbijdragen op de amb
tenaren dringend noodig acht, zulks met het 
oog op den financieelen toestand der gemeente, 
welke, zooals boven werd aangegeven, vordert, 
dat zooveel mogelijk wordt bezuinigd ; dat 
in dezen de eisch der financiën allerminst 
ingaat tegen de billijkheid, te betrachten tegen
over het betrokken personeel, daar het Rijk 
ten opzichte van zijne ambtenaren (dus ook 
van de te Leeuwarden woonachtigen) reeds 
veel verder is gegaan, de salarissen en loonen 
van het gemeentelijk personeel allerminst 
laag zijn en de kosten van het levensonderhoud 
sedert de laatste vaststelling der wedden zijn 
gedaald ; dat tegen dit verhaal te minder 
bezwaar kan bestaan, wijl de nieuwe Pensioen
wet voor de ambtenaren en werklieden aanzien
lijke voordeelen heeft meegebracht en het niet 
onbillijk is daarvoor van de betrokkenen een 
vergoeding te vragen in den vorm van een 
korting, waartoe de wet het recht verleent 
en die ook door R,jk ~n provincie worden 
toegepaRt ; dat, waar de Raad niet bereid is 
aan de vorengenoemde drie bezwaren tegen 
de begrooting voor 1925 tegemoet te komen, · 
hun college geen vrijheid kan vinden, goed
keming aan die begrooting te hechten ; 

dat "de gemeenteraad in beroep aanvoert 
dat, wat het eerste punt betreft, bij besluit van 
29 Augustus 1924, n°. 8, 2• afd. F., door 
Gedep. Staten de goedkeuring werd onthouden 
aan een raadsbesluit houdende wijziging der 
begrooting voor den dienst 1924, welke wijziging 
een uitvloeisel was van een raadsbesluit, strek
kende om geen gevolg t o geven aan eene uit
noodiging van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen om de salarissen 
van het personeel, verbonden aan het. gym
nasium, in overeenstemming te brengen met 
de Rijksregeling; dat Burgemeester en Wet
houders zich allerminst met de beschouwingen 
van Gedep. Staten over den financieelen toe
stand der gemeente kunnen vereenigen ; dat 
de 3-jarige gemeentelijke hoogere burgerschool 
reeds bij raadsbesluit van 26 October 1920 
in het · leven werd geroepen ; dat bij de vast
staande overtuiging dat geen beslag op het 
noodige bevoegde en bekwame leerarenperso
neel zou kunnen worden gelegd, de jaarwedden 
werden vastgesteld op de bedragen van de 
toenmalige rijksi·egeling,· behalve de kinder-

toelage doch vermeerderd met 10 % ; dat 
voor de school geen subsidie werd aangevraagd, 
daar het bedrag daarvan ( ± f 4000) niet zou 
opwegen tegen de moeilijkheden om bij gelijk
heid van bezoldiging in meer centraal gelegen 
gemeenten de leeraarposten voldoende te 
bezetten.; dat indien de bedenking van Gedep. 
Staten wordt aanvaard, dit de school volkomen 
zal desorganiseeren ; dat Gedep. Staten geen 
bezwaar hebben tegen het uittrekken op de 
begrooting van een ontvangpost, maar tegen 
het ontbreken daarvan (het subsidie voor be
doelde scholen) ; dat het de vraag is of dit met 
het oog op art. 211 der Gemeentewet toelaat
baar is ; dat, wat het tweede bezwaar betrP,ft , 
bij besluit van Gedep. Staten van 21 September 
1922, n°. 85, 2 • afd. F, aan een r aadsbesluit 
van 22 Augustus 1922 houdende wijziging der 
begrooting dienst 1922, waarop een post was 
aangebracht voor uitbetaling van t e weinig 
genoten salaris over 1920 aan het personeel, 
aan de Nijverheidsscholen verbonden, de 
goedkeuring is onthouden ; dat de Raad tegen 
dit besluit van Gedep. Staten in beroep is 
gekomen ; dat de Raad in zijn beroep wegens 
overschrijding van den termijn van beroep 
niet ontvankelijk is verkla:ird; dat echter op 
de hoofdzaak niet is bes ist ; dat, wat het 
derde punt betreft, Gedep. Staten op de billijk
heid aandringen met een beroep op gelijk ver
haal van pensioensbijdr~gen bjj Rijk en pro
vincie, doch dat zij in gebreke blijven allereerst 
te bewijzen dat de toe~tanden op het gebied 
der wedden en loonen bij het Rijk en in de 
provincie gelijk zijn aan die in de gemeente ; 
dat de Raad, lettende op de indexci.ifers en 
rekening houdende met den financieelen toe
stand der gemeente, den tijd nog niet gekomen 
acht om tot verlaging van sala •is8en en loonen, 
in welken vorm dan ook, over te gaan, te meer 
wijl deze en speciaal die van de ambtenaren. 
eer aan den lagen dan aan den hoogen kant 
z\jn; 

0. wat het eerste en hot derde punt betreft : 
dat met Gedep. Staten moet worden aange
nomen dat de last en, welke op de gemeente
naren zijn gelegd, onevenredig hoog zijn 
te achten; 

dat waar de geldende salarisregeling van het 
personeel van de gemeentelijke hoogere burger
school uitgaat boven de Rijksngeling en ten 
gevolge heeft dat de gemeente de Rijkssubsidie 
ver beurt, bestendiging dezer salarisregeling 
in de gegeven omstandigheden strijdt met een 
richtig financieel beheer ; 

dat voorts geen t ermen aanwezig zijn, om 
de salarisregeling van het personeel van het 
gymnasium te verhoogen ; 

dat de financieele toestand der gemeente 
evenmin gedoogt, de pensioensbijdragen op 
wedden en loonen van het gemeentepersoneel 
niet te verhalen ; 

O. wat het tweede punt betreft, dat Gedep. 
Staten bij hun besluit van 7 J anuari 1925, 
n°. 91, 2c afd . F., waartegen het beroep is 
gericht, t erecht hebben aangenomen, dat het 
raadsbesluit tot vaststell.ing der begrooting. 
wat dit punt aangaat, dezelfde zaak hetreft 
a ls die welke behandeld is bij raadsbesluit 
van 22 Augustus 1922. waaraan zij bij besluit 
van 21 September 1922, n°. 86, 2• afd. F de 
goedkeuring onthielden ; 
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dat de gemeenteraad tegen deze afwijzende 
beschikking van Gedep. Staten heeft kunnen 
voorûening vragen bij Ons gedurende dE>rtig 
dagen nada t zjj is genomen, doch, nu hij dit 
niet tijdig heeft gedaan, aan dit besluit van 
Gedep. Staten naar de bedoeling van den 
wetgever de kracht van eindbeslis~ing is ver
zekerd ; 

dat die beslissing miskend en het wettelijk 
voorschrift verijdeld zou worden, bijaldien 
langs den weg door den gemeerit.eraad van 
Leeuwarden te dezen ingMlagen, nu het tweede 
raadsbesluit niet is genomen onder andere 
omstandigheden dan het eerste en niet met 
tegemoetkoming aan de bezwaren van Gedepu
teerde Sta ten, alsnog Onzerzijds getreden werd 
in een onderzoek van dezelfde aangelegenheid 
als die waarin door Gedep. Staten eene met 
ecne einduitspraak equivaleerende beslissing 
is genomen ; · 

Gezien de Gemeen tewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroèp ongegrond t e verklaren 
Onze Minister van Binnenla ndsche Zaken en 

Landbouw is belast, enz. (A.B.) 

12 Augustus 1925. R ON DSCHRIJVEN van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
aan de Commissarissen der K oningin in de 
onderscheidene provinciën, betreffende : 
toepassing H inderwet. 

Bij schrijven van 10 December 1910, n°. 2668, 
afd. Arbeid, wees de toenmalige Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel er op, dat bij 
het ontwerpen van aan Hinderwetvergunningen 
te verbinden voorwaarden, st rekkende om hinder 
door rook van schoorsteenen van industrieele 
inricht ingen te voorkomen, zich meermalen 
moeilijkheden van technischen aard voordoen, 
zoodat behoefte zou kunnen bestaan aan voor
licht ing van personen, die speciaal op dit gebied 
deskundig zijn. In dit verban d ve t igde ge
noe1nde Minister Uwe aandacht op de Vereeni
ging ter bevorderin~ van rookvrij stoken te 
Amsterdam, welke zich bereid verklaard had 
in $evallen als bovenbedoeld kosteloos van 
advies te dienen. 

Ten vervolge hierop deel ik U mede, dat de 
evengenoemde ve1-eeniging inm iddels is over
gegaan in de Vereeniging van gebruikers van 
stoomketels en krachtwerkt uigen , gevestigd te 
Amsterdam, P rins H endriklaan · 14. Ook deze 
vereeniging verstrek t in bedoelde gevallen 
gra.tis advies. Zij vraagt echter wel vergoe
ding van event ueele reis- en verblij fkosten aau 
de behandelihg van een advies-aanvrage ver
bonden. 

Ik zoude het op prijsstellen , indien U het voren
staande ter kenms van de Gedeputeerde Staten 
en van de gemeentebesturen in Uwe provincie 
wilde brengen. (B. S.) 

13 Augustus 1925. BESLUIT ter bekendmaking 
van dim tekst der wet van 5 Mei 1922 
(S taatsblad n°. 240) houdende pensioen
regeling voor de ambtenaren en hunne 
weduwen en weezen, zooale die is gewijzigd 
bij de wetten van 23 Juni 1923 (Staatsblad 
n°. 293) ; 30 Juni 1923 (S taatsblad n°. 307) 
en 28 Mei 1925 (Staatsblad n°. 216). S. 355. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onl!len Minister van 

Financiën dd. 7 Augustus 1925, n°. 93, Afdeeling 
Pensioenen en E erediensten ; 

Gelet op de wetten van 5 Mei 1922 (S taatsblad 
no. 240) ; 23 Juni 1923 (Staatsblad n°. 293) ; 
30 Juni 1923 (Staatsblad n°. 307) en 28 Mei 1925 
(S taatsblad n°. 216) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Den tekst der Wet va n 5 Mei 1922 (Staatsbla<l 

n o. 240) houdende pensioenregeling voor de 
a mbtenaren en hunne ,veduwen en w eezen, 
zooals die bij de ruer voren vermelde wetten 
van 23 Juni 1923 (S taatsblad n°. 293) ; 30 Juni 
1923 (S taatsblad n°. 307) en 28 Mei 1925 (Staats
blad n°. 216) is gewijzigd, algemeen bekend 
t e maken door bij voeging van dien gewijzigden 
t ekst in zijn geheel, bij dit besluit. -

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaa t st . 

'. H et Loo, den 13den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De jJ[inister van Financiën, H . COLIJN. 
( Uitgeg. 8 Sept. 1925. ) 

TEKST DER WET VAN DEN 5DEN MEI 1922, 
(Staat sblad n°. 240), houdende pensioen
regeling voor de ambtenaren en hunne 
weduwen en weezen, zooals die is gewijzigd 
bij de wetten van 23 J uni 1923 (Staatsblad 
n°. 293), 30 J uni 1923 (Staatsblad n°. 307) 
en 28 M ei 1925 (Staatsblad n°. 216). 

EERSTE TITEL. 
ALGEMEENE BEPALINGEN. 

Art . 1. 1. Er bestaat een algemeen burger
lijk pensioenfonds, dat rechtspersoonlijkheid 
bezit. 

2. Waar in deze wet wordt gesproken van 
"het fonds" wordt het in het eerst e lid genoumde 
fonds bedoeld. 

2. 1. Ten laste van het fonds wordt pen
. sioen verleend aan ambtenaren en met hen 
gelijkgest elden, alsmede aan hun weduwen en 
weezen, naar de regelen bij deze wet bepaald. 

2. In buitengewone gevallen, waarin bij 
deze wet niet is voorzi en of waaromt rent haar 
bepalingen geach t worden geen billijken maat
staf op t e leveren voor het t oe te kennen pensioen, 
wordt bij afzonderlijke wetten voorzien. 

3. 1. Deze wet verstaat onder ambtenaar 
allen , die, benoemd door het daartoe bevoegd 
gezag van Rijk, provincie, gemeente, wa ter
schap, veenschap of veenpolder, in .vast en 
clienst een betrekking bekleeden, waaraan een 
wedde is verbonden uit de inkomsten van één 
of meer dier lichamen. E chter worden niet 
als ambtenaar beschouwd : 

a. personen, met wie een arbeidsovereen
komst naar burgerlij k recht is gesloten ; 

b. personen, die een betrekking of gelijk
t ijdig t wee of meer betrekkingen bekleeden, 
waaraan een wedde of een gezamenlijk bedrag 
aan wedden van niet meer dan f 400 is ver
bonden ; 

c. Landsdienaren in Curaçao of Suriname 
werkzaam, wier wedden krach tens artikel 99 
of artikel 107 van het Reglement op het Beleid 
der R egeering in Curaçao, respectievelijk in 
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Suriname ten laste komen van de Neder
landsche Staatsbegrooting; 

d. personen, in kerkelijke of militaire be
trekkingen ; 

e. Gedeputeerde Staten eener provincie, 
wethouders eener gemeente en leden van 
besturen van waterschappen, veenschappen 
en veenpolders ; 

f. personen, buiten die, onder e genoemd, 
aan wier ambt een wedde is verbonden uit de 
jnkomsten van een waterschap, veenschap of 
veenpolder, indien dat lichaam met Onze goed
keuring heeft bepaald, dat zij voor de toe
passing van deze wet niet als ambtenaar zullen 
worden beschouwd. 

2. In vasten dienst worden voor de toe
passing van deze wet mede geacht te zijn per
sonen, die, ingevolge tijdelijke aanstelling 
in hun betrekking een onafgebroken dienst van 
ten minste twee jaar hebben, tenzij zij belast 
zijn met werkzaamheden, die een tijdelijk 
karakter dragen. Dienst, die met onder
breking van niet meer dan één maand regel
matig wordt vervuld, wordt als onafgebroken 
dienst beschouwd. 

3. Voorts kunnen Wij bij met redenen 
omkleed besluit, den Raad van State gehoord, 
ten aanzien van bepaalde personen of groepen 
van personen verklaren, dat zij, ofschoon in 
dienst krachtens een arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht, desniettemin, in afwijking 
in zoover van het bepaalde in het eerste Jid 
onder a, uit hoofde van den aard van hun be
trekking als ambtenaar zullen worden be-
schouwd. · 

4. l. Onder gelijk voorbehoud al in artikel 
3, eerste Jid onder b en, voorzooveel betreft de 
personen in dienst van publiekrechtelijke 
lichamen, ook onder a ten aanzien van de 
daar bedoelde ambtenaren is gemaakt, worden 
voor de toepassing van deze wet mede als 
ambtenaren beschouwd : 

a. personen, die als rector, directeur, leeraar 
of beambte in vasten dienst zijn verbonden 
aan een op grond van artikel 157 der Hooger
onderwijswet aangewezen bijzonder gymnasium 
of aan een bijzondere hoogere burgerschool, 
die voldoet aan de eischen, gesteld bij artikel 
45ter, 2 tot en met 9 der wet tot regeling van 
het middelbaar onderwijs ; 

b. personen, die a ls hoofd, onderwijzer 
of beambte in vasten dienst zijn verbonden 
aan een bijzondere lagere school, waarvan 
het leerplan, wat de vakken en het aantal 
lesuren betreft, voldoet aan hetgeen daar
omtrent in de artikelen 3 en 90 der Lager
onderwijswet 1920 is bepaald of waarvan de 
inrichting steunt op artikel 193 dier wet, zoo
mede zij die als hoofd, onderwijzer of beambte 
zijn verbond.en aan .eene door Ons aangewezen, 
binnen Europa, buiten het Rijk gevestigde 
Nederlandsche school; 

c. personen, die als directeur, leeraar of 
beambte in vasten dienst zijn verbonden aan 
een bijzondere kweekschool voor onderwijzers 
of eene bijzondere opleidingsschool ter opleiding 
van onderwijzeressen ; 

d. personen, die a,ls hoofd, onderwijzer of 
beambte in vasten dienst verbonden zijn aan 
bijzondere scholen voor buitengewoon Jager 
onderwijs, welker leerplan wat betreft de vakken 
en het aantal lesuren, voldoet aan de in artikel 

90, eerste lid der Lager-onderwijswet 1920 
gestelde eischen, al dan niet, krachtens artikel 4 
dier wet, gewijzigd bij algemeenen maatregel 
van bestuur ; 

e. personen, die als directeur, als Jeeraar 
of in eeruge andere betrekking in vasten dienst, 
verbonden zijn aan door het Rijk gesubsidieerde 
bijzondere scholen of cursussen voor nijver
heidsonderwijs of voor handelsonderwijs ; 

f. personen, die als directeur, als leeraar, 
als ondenvijzer of in eenige andere betrekking 
in vasten dienst ve1·bonden zijn aan door het 
Rijk gesubsidieerde bijzondere scholen of cur
sussen voor land- of tuinbouwonderwijs of 
voor landbouwhuishoudonderwijs ; 

g. personen, die als wandelleeraar, con
sulent of assistent, in dienst van door het Rijk 
gesubsidieerde maatschappijen, bonden of 
vereerugingen in vasten dienst verbonden zijn 
aan den vool'lichtingsdienst voor den land- of 
tuinbouw, de veeteelt, de pluimveeteelt, de 
bijenteelt of de zuivelbereiding; 

h. de bezoldigde leden van het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank, ingesteld bij de Onge
vallenwet 1921, de wiskundige adviseur dier 
bank en de aan dat bestuur ondergeschikte 
ambtenarnn in vasten dienst ; 

i. de voorzitters en de secretarissen van 
de Raden van Arbeid, de aan die Raden ver
bonden ondergeschikte ambtenaren en be
ambten in vasten dienst, de bezoldigde leden 
en de secretarissen der Verzekeringsraden 
en de onder de secretarissen der Verzekerings
raden werkzame ambtenaren en beambten 
in vasten dienst ; 

j . de secretarissen en het verdere bezoldigde 
personeel in vasten dienst der Kamers van 
Koophandel ; 

k. de opzichters en lichtwachters bij de 
verlichting op de Westerschelde en in hare 
mondingen, wier wedde of belooning ingevolge 
de tusschen België en Nederland bestaande 
overeenkomst van 31 Maart 1866 (Staatsblad 
n°. 80) ten laste van België komt; 

l. de bestuursleden van en de ambtenaren 
in vasten dienst bij gemeentelijke instellingen, 
benoemd door of van wege het daartoe bevoegd 
gezag der gemeente en in het genot van eene 
wedde in den zin dezer wet die uit andere dan 
gemeentelijke inkomsten wordt betaald; 

m. personen in vasten dienst van eene naam
Jooze vennootschap of van eene rechtspersoon
lijkheid bezittende vereeniging tot het dienen 
van gemeentelijke of provinciale belangen, die 
uitsluitend openbare lichamen tot vennooten 
of leden heeft, of ten aanzien waarvan door 
Ons bij met redenen omkleed besluit, den Raad 
van State gehoord, is bepaald, dat zij, ofschoon 
niet uitsluitend openbare lichamen tot ven
nooten of leden hebbend, voor de toepassing 
van deze wet met eene vennootschap of vèreeni
ging als eerstbedoeld zal worden gelijkgesteld; 

n. de ambtenaren in vasten dienst ver
bonden aan de voogdijraden. 

2. Echter worden niet als ambtenaren 
beschouwd ondenvijzers of leeraren die aan 
het hoofd van hun voor eigen rekening beheerde 
school staan. 

3. Bij twijfel, · of een school voldoet aan de 
eischen, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, 
wordt daa.romtrent door Ons beslist, den Raad 
van E;tate gehoord. 
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4. Voorts kunnen Wij bij met redenen om
kleed besluit, den Raad van State gehoord, 
ten aanzien van bepaalde personen of groepen 
van personen als bedoeld in het eerste lid in 
dienst van andere dan publiekrechtelijke 
lichamen, verklaren, dat zij uithoofde van den 
aard van hun betrekking niet als ambtenaar 
zullen worden beschouwd. 

5. · 1. Voorts worden voor de toepassing 
van deze wet alsnog als ambtenaren beschouwd 
de personen, die te dier zake bij de wet met 
a mbtenaren worden gelijkgesteld. 

2. Worden na het in werking treden van 
deze wet personen bij een andere wet met 
ambtenaren !i;elijkgesteld, dan regelt die wet 
tevens de wijze waarop_ het fonds ter zake 
van de uitbreiding van het aantal deelge
rechtigden wordt schadeloos gesteld. 

6. Den Raad van State gehoord, kunnen Wij 
verklaren, dat iemand, die all een daarom geen 
ambtenaar is in den zin dezer wet, omdat hij 
na hare inwerkingtreding is benoemd door 
een ander dan het bevoegde gezag, niettemin 
als ambtenaar wordt beschouwa, wanneer 
hetzij uit een stuk uit den tijd der dienstver
vulling, hetzij uit een ·latere verklaring van het 
tot benoemen bevoegd gezag blijkt, dat de be
doeling was, hem als ambtenaar in den zin 
dezer wet te doen werkzaam zijn. 

7. Deze wet verstaat : 
a. onder "J:l,ijkswerklieden" de werklieden 

en bedienden in vasten dienst op daggeld, 
uurloon, weekloon of stukloon werkzaam bij 
inrichtingen van 's Rijks zee- en landmacht, 
's Rijks jachten en werkvaartuigen daaronder 
begrepen, de wachters op verdedigingswerken, 
in legerplaatsen en bij onder het Departement 
van Marine of het Departement van Oorlog 
ressorteerende schietbanen, oefeningsterreinen, 
gebouwen, sluizen, bruggen en lichttorens, als
mede de opzichters, teekenaars, en opzichters
teekenaars der Genie ; 

b. onder "loodsen" het vaste personeel van 
het loodswezen als nader omschreven in artikel 4 
van het Algemeen Reglement op den loods
dienst, vastgesteld bij den algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel 2 der wet 
van 20 Augustus 1859 (Staatsblad n°. 93), 
houdende bepalingen op den loodsdienst voor 
zeeschepen. 

8. 1. Voor de toepassing van de bepalingen 
dezer wet wordt, tenzij uit die bepalingen het 
tegendeel blijkt, elke door een ambtenaar 
bekleede betrekking als een afzonderlijk geheel 
behandeld. 

2. Wij behouden Ons voor, bij algemeenen 
maatregel van bestuur te bepalen, dat ver
schillende werkzaamheden zullen worden ge
acht in één betrekking te worden vervuld. 
Overigens is het gezag, in welks dienst een 
ambtenaar is, bevoegd te bepalen, dat ver
schillende door hem verrichte werkzaamheden 
zullen worden geacht in één betrekking te 
worden vervuld. Die bepaling behoeft de 
goedkeuring van Ons, voor zooveel het ambte
naren in dienst van de provincie en de goed
keuring van Gedeputeerde Staten, voor zooveel 
het andere ambtenaren, niet in dienst van het 
Rijk, betreft. 

3. Ingeval Gedeputeerde Staten een besluit 
a ls bedoeld in het vorige lid, weigeren goed te 
keuren, kan het betrokken bestuur binnen 

30 dagen, te rekenen van de dagteekening der 
beslissing van Gedeputeerde Staten, bij Ons 
voorziening vragen. . 

9. Voor de toepassing van de bepalingen 
van den Zevenden Titel dezer wet worden onder 
gepensionneerde ambtenaren verstaan: 

a. gewezen ambtenaren, die reeds vóór 
het tijdstip van het inwerking treden dezer 
wet in het genot waren van pensioen ten laste 
van den Staat of van het pensioenfonds voor 
de gemeenteambtenaren en voor hun na te 
laten betrekkingen uitzicht hadden op zoo
danig pensioen of op pensioen ten laste van het 
weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren ; 

b. met of na het tijdstip van het in werking 
treden dezer wet ontslagen ambtenaren, die 
pensioen ontvangen ten laste van het fonds. 

TWEEDE TITEL. 

VAN DEN PENSIOENRAAD EN VAN HET PENSIOEN
FONDS. 

10. 1. De toepassing van deze wet, met 
inbegrip van het geldelijk beheer van het fonds, 
en het toezicht op de richtige naleving van ha.ar 
bepalingen, voor zoover de uitvoering daar
van aan anderen is opgedragen, beru ten bij 
den Pensioenraad. Deze bestaat uit drie 
leden, die Wij benoemen, schorsen en ontslaan. 

2. Wij wijzen uit de leden een Voorzitter 
aan. Hij wordt vervangen door den oudst
benoemde der overige leden en, indien deze bij 
hetzi,lfde besluit benoemd zijn, door dengene, 
die in het besluit het eerst genoemd is. 

3. Wij wijzen plaatsvervangende leden aan, 
die door Ons worden geschorst en ontslagen. 
Hun kan door Ons· voor hun werkzaamheden 
een vergoeding worden toegekend. 

11. Aan de beslissingen van den Pensioen
raad werken althans twee leden mede. 

12. 1. De Pensioenraad wordt bijgestaan 
door een secretaris en door een geneeskundigen 
adviseur, die Wij benoemen, schorsen en ont
slaan. Vóór de benoeming wordt de Pensioen
raad in de gelegenheid gesteld een aanbeveling 
van ten minste twee personen voor iedere 
plaats te doen. 

2. De verplichtingen van den secretaris, 
den geneeskundigen adviseur en de in artikel 13 
bedoelde ambtenaren worden geregeld bij een 
door den Pensioenraad vast te swll en in tructie. 

3. Voor den geneeskundigen adviseur wijzen 
Wij een plaatsvervanger aan, dien Wij schorsen 
en ontslaan. Vóór de aanwijzing wordt de 
Peusioenraad in de gelegenheid gesteld een aan
beveling van tenminste twee personen te doen. 
Den plaatsvervangend geneeskundigen ad
viseur kan door Ons voor zijn werkzaamheden 
een vergoeding worden toegekend. 

13. Onder den Pensioenraad zijn ambte
naren, onder wie een wiskundige adviseur, 
werkzaam die Wij benoemen, schorsen en 
ontslaan, voorzoover Wij niet hebben bepaald, 
dat de benoeming, de schorsing en het ont
slag van allen of van sommigen hunner zullen 
geschieden door den Pensioenraad. 

14. I. Wij stellen de bezoldiging vast 
van de leden, den secretaris en de ambtenaren 
van den Pensioenraad. De in art. 12, eerste 
lid, bedoelde geneeskundige adviseur ont
vangt een door On te regelen vergoeding. 
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2. De in het vorige lid bedoelde personen 
worden voor zooveel zij in vast en dienst zijn 
voor de toepassing van deze wet met ambte
na ren in den zin dezer wet gelijkgest eld . 

15. I. De Pensioenraad is bevoegd, per
sonen en colleges uit t e noodigen tot het schrif 
telijk of mondeling geven van inlichtingen, die 
voor de rich tige toepassing van deze wet en 
van de t e harer uitvoering ~egeven bepalingen 
naar zij n meening noodig zijn. 

2. De uitnoodiging geschiedt t ijdig bij 
aangeteekenden brief. 

3. Ieder is verP.lich t aan de ui tnoodiging 
binnen den daarbij gest elden termijn gevolg 
te geven, voor zoover zulks niet in strijd is met 
een hem van overheidswege opgelegde ver
p lichting tot geheimhouding. Hij heef t aan 
spraak op vergoeding van kosten, volgens bij 
algemeenen maatregel van best uur gestelde 
regelen, in de bij dien maatregel bepaalde ge
vallen. 

4. Hij , die weigerachtig of nalatig is in het 
voldoen aan een tot hem gedane uit noodiging, 
wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste 
drie maanden of geldboete van ten hoogste 
f 300. 

5. H ij, die opzet telijk een onjuiste inlichting 
verstrekt of die opzettelijk tot de verst rekking 
daarvan medewerkt, wordt gestraft met ge
vangenisstraf van t en hoogste een jaar. 

6. De in het vierde lid van dit artikel straf
baar gestelde feiten worden als overtred ingen, 
die in het vijfde lid bedoeld als misdrijven 
beschouwd. 

16. I. De Pensioenraad doet aan onzen 
Minister van F inanciën de voorst ellen die hij 
in het belang va n de pensioenwetgeving en haar 
toepassing nuttig of noodig acht. 

2. Hij geeft aan de Ministers en de overige 
in ar tikel 28 bedoelde organen de door hen 
gewensohte inlichtingen. Aan Onzen Minister 
van Financiën en aan de door dezen aange
wezen ambtenaren geeft ruj inzage van an e 
stukken die Onze genoemde Minist er met het 
oog op de hem bij artikel 127a verleende be
voegdheid wenscht te raadplegen of t e doen 
raadplegen. 

3. De voorzitter van den Pensioenraad 
geeft Onzen Minister van Financiën onver
wij ld kennis van door d ien Raad genomen 
beslissingen, die van meer algemeene betee
kenis zijn. 

17. I. H et geldelijk beheer van het fonds 
voert de Pensioenraad, onder toezicht van 
zeven door Ons t e benoemen commissarissen, 
van wie er ten minste drie ui t de deelgerech
t igden in het fonds en ten mjnste t wee ui t de 
besturen van de in de artikelen 3 en 4 neven 
den Staat genoemde lichamen worden benoemd. 
De voorzitter van den P ensioenraad vertegen
woordigt het fonds in en buiten rechte. 

2. Onze Minist er van Financiën heeft het 
oppertoezicht, volgens regelen , bij algemeenen 
maatregel van bestnur te stellen. 

3. De commissarissen worden benoemd 
voor den t ijd van 6 jaren. De aftredenden 
zijn herbenoembaar. Hij , die ter vervull ing 
eener plaats, welke binnen den termijn is open
gevallen, tot commissaris wordt benoemd, 
treedt af op het t ijdstip, waarop hij, wiens plaats 
hij inneemt, zou hebben moeten aftreden. 

4. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden regelen gesteld, volgens welke de be
t rokkenen aan Ons een aanbeveling kunnen 
doen voor de drie uit de deelgerechtigden in 
het fonds te kiezen commissarissen. 

18. I. Wij wijzen uit de commissarissen 
een voorzitter aan. 

2. De secretari s van den Pensioenraad 
treedt als secretaris van het college van com 
missarissen op. 

3. Aan de comrojssa ri ssen wordt een door 
Ons bepaa ld bedrag per jaar toegekend , waar
van één t iende deel door ieder hunn er als vaste 
toelage wordt genoten . Na a fl oop van elk 
halfjaar wordt de helft va n het overschiet end 
bedrag t usschen hen verdeeld naa r gelang van 
het getal der vergad ei-ingen, door ieder in di en 
tij d bijgewoond. 

19. Tot regeling van de w erkzaamheden 
van commi a ris en geven Wij , het College 
gehoord, de noodige voorschriften. 

20. I. De Pensioenraad b rengt jaarlijks 
van zijne werkzaamh eden aan Ons een verslag 
uit, nadat hij vooraf van zijne werkzaamheden 
voor het fonds aan commissarissen van het 
fonds een verslag heeft uitgebracht . 

2. Laatstgenoemd verslag maakt met de 
opmerkingen van commissarissen van het fonds 
deel uit van het eerstgenoemde, dat de Pen
sioenraad terstond nadat het is uitgebrach t, 
algemeen verkrijgbaar stelt. . 

21 . De kosten van den Pensioenraad komen 
ten laste van het fonds. 

22. Het boekjaar van het fonds loopt van 
1 J anuari tot en met 31 December. Voor de 
eerste maal ech ter loopt het van den dag 
waarop deze wet in werking treedt, tot 31 De
cember daaraanvolgende. 

23. I. De ontvangsten en uitgaven van 
het fonds worden jaarlijks bij begrootingswet 
geregeld. 

2. De regelen bij de wet omtrent het doen 
van rekening en verantwoording wegens 's Rijks 
bijzondere fondsen vastgesteld of nader vast 
t e st ellen, zijn op die ontvangsten en uitgaven 
toepasselijk. 

3. De rekening en verantwoording geschiedt 
door Onzen Minister met de ui tvoering dezer 
wet belast. 

24. I. Om de 5 jaar wordt een weten
schappelijke balans van het fonds opgemaakt. 
Bij de wet worden de voorzieningen getroffen , 
waartoe deze balansen aanleiding mochten 
geven . 

2. De eerste balan s na die, bedoeld bij 
ar t ikel 168, wordt opgemaakt naar den toestand 
op 31 December van het vijfde jaar na dat , 
waarin deze wet in werhlng is getreden . 

25. I. De gelden van het fonds worden 
belegd : 

a. in Nationale Schuld, tot een nominaal 
bedrag van ten minste 48 millioen gulden ; 

b. in schuldbrieven ten laste van Neder
landsche provinciën , gemeenten, waterschappen, 
veensohappen en veenpolders ; 

c. in schuldbrieven ten laste van Neder
landsch-Indië en van gewesten of gedeelten 
van gewesten met eigen geldmiddelen in Neder
landsch-Indië; 

c1• in schuldbrieven ten laste van maat
schappij en, welker aandeelenkapitaal voor 
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ten minste de helft aan den Staat in eigendom 
toebehoort ; 

d. in schuldbrieven door den Staat, Neder
landsche provinciën, gemeenten, waterschappen, 
veenschappen of veenpolders rechtstreeks en 
onvoorwaardelijk voor rente en aflossing 
gewaarborgd; 

e. in schuld.brieven, uitgegeven door over
eenkomstig de Nederlandsche wet opgerichte, 
uitsluitend in Nederland werkende hypotheek
banken; 

/. in schuldvorderingen, uitgegeven door 
maatschappijen, welke spoorwegen in Neder
land of Nederlandsch-Indië in eigendom hebben 
of exploiteeren ; 

:Il· in schuldvorderingen, gewaarborgd door 
het recht van eerste hypotheek op onroerende 
goederen in Nederland gelegen, maar voor niet 
meer dan een vierde gedeelte van het te be
leggen kapitaal en onder de voorwaarden en 
waarborgen, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 27 Januari 1900 (Staatsblad n°. 13). 

2. Voor de toepassing van dit artikel wordt 
onder belegging in schuldbrieven mede verstaan 
het geheel of gedeeltelijk overnemen van 
leeningen. 

26. 1. De beleggingen, zoomede de be
leening en de tegeldemaking van geldswaardige 
stukken geschieden door den voorzitter van 
den Pensioenraad onder goedkeuring van een 
commissie van drie leden uit het college van 
commissarissen, door Onzen Minister van 
Financiën aangewezen. 

2. Bij verschil tusschen den voorzitter en 
die commissie beslist Onze Minister van Fi
nanciën op verzoek van de meest gereede partij . 

DERDE TITEL. 

VAN DE AANSTELLING. 

27. 1. I eder ambtenaar en ieder, die 
benoemd is in tijdelijken dienst in een betrekking, 
als bedoeld in artikel 40, eerste lid, onder c of 
in een onbezoldigde betrekking, als bedoeld in 
artikel 40, eerste lid, onder a, ontvangt een 
schriftelijke aanstelling. 

2. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden regelen ~esteld omtrent de gegevens, 
waaruit moet blijken van de indienstneming 
van personen in zijdelingschen dienst. De op 
de indienstneming betrekking hebbende stukken 
worden den belanghebbende . ter medeonder
teekening aangeboden . 

28. De zorg voor de naleving van het vorige 
artikel berust : 

ten aanzien van personen in dienst van het 
Rijk : bij den Minister, onder wien zij res
sorteeren; 

ten aanzien van personen in dienst van een 
provincie : bij Gedeputeerde Staten ; 

ten aanzien van personen in dienst van een 
gemeente : bij burgemeester en wethouders of, 
geldt het personen die door den burgemeester 
worden aangesteld, bij dezen ; 

ten aanzien van andere personen : bij den 
voorzitter van het bestuur of, ontbreekt een 
bestuur, bij het hoofd van het lichaam of het 
hoofd of den houder van de inrichting, waarbij 
zij in dienstbetrekking zijn. 

29. 1. De ambtenaar, die van oordeel is 
dat artikel 27 te zijnen aanzien niet behoorlijk 

wordt nageleefd, kan daarop de aandacht van 
den Pensioenraad vestigen. 

2. De Pensioenraad noodigt, indien naar 
zijn oordeel artikel 27 niet behoorlijk is na
geleefd, het bevoegd gezag uit, daaraan alsnog 
binnen een door hem te bepalen tijd te voldoen. 
Voldoet dat gezag aan die uitnoodiging niet, 
dan onderwerpt de Pensioenraad de zaak aan 
den Centralen Raad van Beroep. Beslist
de Centrale Raad, dat ten onrechte ·geen aan
stelling is uitgereikt, dan zendt hij aan den 
a mbtenaar, aan het betrokken gezag e n aan 
den Pensioenraad een gewaarmerkt afschrift 
zijner beslissing, waarin de dag van inga.ng der 
benoeming wordt vermeld. Dat afschrift 
geldt voor de toepassing van deze wet als 
schriftelijke aanstelling. 

3. Het bepaalde in de laatste twee vol-
zinnen van het vorige lid is eveneens van toe• 
passing, als de Centrale Raad, in beroep tegen 
een weigering van den Pensioenraad beslissende, 
heeft uitgesproken, dat ten onrechte geen aan-• 
stelling is uitgereikt. 

4. Onverminderd de toepassing van de ar
tikelen 36, 38 en 39 is hij, te wiens Jaste de wedde 
komt, ter zake van een ambtenaar, voor wien 
het afschrift van de beslissing van den Cen
tralen Raad als schriftelijke aanstelling geldt, 
een bijzondere bijdrage aan het fonds verschul
digd van 10 pct. van de wedde over den t ijd 
tusschen den dag van ingang der benoeming 
en den laatst en dag der maand, waarin de· 
Centrale Raad besliste. De bijdrage is niet 
verschuldigd in gevallen, waarin de Pensioen
raad uitreiking van eene aanstelling niet noodig· 
achtte. 

30. 1. De ambtenaar, die niet binnen 
6 maanden na den dag van ingang van zijn 
benoeming een schriftelijke aanstelling heeft 
ontvangen en niet binnen 9 maanden na even
bedoelden dag onder de aandacht van den 
Pensioenraad heeft gebracht dat naar zijn 
oordeel artikel 27 niet behoorlijk is nageleefd, 
wordt - tenzij de Pensioenraad om bijzondere
redenen anders bepaalt - vóór den dag, 
waarop het gewaarmerkt afschrift van de aan
stelling of van de beslissing van den Centralen 
Raad van Beroep aan den Pensioenraad is toe
gezonden, slechts ten aanzien van de bepalingen 
omtrent de bijdrage als ambt,enaar beschouwd. 

2. Hij, die in tijdelijken of in onbezoldigden 
dienst is en niet binnen 6 maanden na den dag 
van ingang van zijn benoeming een schrifte
lijke aanstelling heeft ontvangen, kan, tenzij 
hij binnen 9 maanden na evenbedoelden dag 
onder de aandacht van den Pensioenraad heeft 
gebracht dat, naar zijn oordeel, artikel 27 niet 
behoorlijk is nageleefd, den tijd, in de tijdelijke 
of in de onbezoldigde betrekking doorgebracht., 
niet inkoopen. Hetzelfde geldt voor hem, die 
in zijdelingschen dienst is en ten opzichte van 
wien de in het tweede lid van artikel 27 bedoelde 
regelen niet binnen 6 maanden na den dag van 
zijn indiensttreden behoorlijk zijn nagel eefd. 

3. De Pensioenraad kan echter in een geval, 
als bedoeld in het vorige lid, om bijzondere 
reden inkoop toestaan. 

VIERD E TIT EL. 
VAN DE WEDDE EN DEN PENSIOENSGRONDSLAG. 

31 . 1. ~ eze wet verstaat onder "wedde" 
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,de onder welke benaming ook aan een betrekking 
vast Yerbonden inkomsten, waaronder ook het 
genot van vrij wonen en van andere dergelijke 
-emolumenten. Echter worden inkomsten, die 
·uitsluitend strekken tot vergoeding van on
ko ten, aan het vervullen der betrekking ver
bonden, zoomede vacatiegelden niet geacht 
,,wedde" te zijn. 

2. Inkomsten, die voor een deel strekken 
tot vergoeding van onkosten, aan het ver
vullen der betrekking verbonden, worden voor 
-dat deel geacht geen "wedde" te zijn. 

3. De waarde in geld van het genot van 
vrij wonen wordt gesteld op 15 ten honderd 
van het bedrag der jaarwedde, of, indien de 
huurwaarde der woning, bepaald na-ar artikel 10 
van de \Vet op de P ersoneele Belasting, meer 
bedraagt dan 15 ten honderd van het bedrag 
-der jaarwedde, op het bedrag dier huurwaarde. 

32. Omtrent de wijze, waarop inkomsten 
Yan w:i~selend bedrag tot een vast bedrag worden 
herleid, worden voor zooveel noodig bij alge
meenen maatregel van bestuur regelen gesceld. 

33. 1. Bij of zoo spoedig mogelijk na de 
benoeming word t de som bepaald die den 
.am btenaa1· tot pensioensgrondslag zal strekken. 
Die som wordt gesteld op het bedrag zijner 
:jaarlijksche wedde, naar boven in guldens 
afgerond. , 

2. Bij elke verandering in de wedde wordt 
de pensioensgrondslag opnieuw vastgesteld. 

3. Voor elke betrekking wordt een afzon
-derlijke pensioensgrondslag vastgesteld . 

34. 1. De vaststelling van den pensioens
grondslag geschiedt door of vanwege het orgaan 
dat den ambtenaar benoemt of verandering 
brengt in zijne wedde. Dit orgaan deelt zijn 
be lui t terstond mede aan den belanghebbende. 

2. De Pensioenraad houdt toezicht op de 
vaststelling van de pensioensgrondslagen. 

VIJFDE TITEL. 
VAN DE MIDDELEN TOT DEKKING DER 

PENSIOENEN. 

35. 1. Het Rijk, de provincie, de gemeente, 
het water chap, 'het yeenschap en de veen
polder zijn jaarlijks een bijdrage aan het fonds 
ver chuldigd voor de pensioenen der ambte
naren in hun dienst en voor de pensioenen van 
de weduwen en weezen dier ambtenaren. 

2. Voor de betaling aan het fonds van 
bijdragen, die ingevolge deze wet verschuldigd 
zijn door het lichaam, in welks dienst de belang
hebbende i of geweest is, worden zij, genoemd 
in artikel 4 onder a tot en met k en n, zoomede 
het , onderwijzend personeel aan openbare 
schol en voor gewoon en uitgebreid lager onder
wijs, welks wedden door het Rijk aan de ge
m eenten worden vergoed, geacht in dienst 
van het Rijk en worden de in dat artikel onder 
l genoemden geacht in dienst van de betrokken 
gemeenten te zijn of geweest te zijn. Personen, 
bedoeld in dat artikel onder m, wordèn geacht 
in dien t van de grootste der vennooten of 
leden te zijn of geweest te zijn. 

36. 1. De door het Rijk, de provincie, de 
gemeente, het waterschap, het veenschap en 
den veenpolder ingevolge het eerste lid van 
artikel 35 verschuldigde bijdragen bedragen 
jaarlijks: 

a. voor het ambtenarenpensioen 10 percent 
van het gemiddelde van de gezamenlijke grond
slagen op 15 faart en 15 Sev.tember der op die 
tijdstippen in hun dienst ztinde ambtenaren ; 

b. voor het weduwen- en weezenpensioen 
5½ percent van het gemiddelde van de ge
zamenlijke grondslagen der ambtenaren in hun 
dienst op de evengenoemde dagen. 

2. De verschuldigde bedragen worden telken 
jare vóór 31 December betaald, voorzoover Wij 
niet een andere regelin~ hebben getroffen. Over 
de bedragen, die vóor 31 December moeten 
worden betaald, doch waarvan de betaling na 
dien datum plaats heeft, is van dien datum 
tot den dag der betaling een door Ons op ten 
hoogste vijf ten honderd 's jaars te bepalen. 
rente verschuldigd. 

3. Wanneer een ambtenaar op 15 l\Iaart en 
15 September een betrekking vervult in dienst 
van twee of meer lichamen, in het eerste lid 
genoemd, wordt de pensioensgrondslag over die 
lichamen verdeeld naar verhoudi~g van hetgeen 
ieder van hen tot de wedde b1Jdraagt. 

4. De volgens het eerste lid verschuldigde 
bijdragen kunnen, die onder a bedoeld tot ten 
hoogste 3 percent van den pensioensgrondslag, 
die onder b bedoeld tot ten hoogste 5 ½ percent 
van dien grondslag, beperkt op den voet van 
art. 98, op de betrokken ambtenaren word~n 
verhaald. Ten aanzien van de door het R1J k 
verschuldigde bijdragen geschiedt dit niet dan 
krachtens eene bij algemeenen maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling. 

5. Wordt van de in het vorig lid bedoelde 
bevoegdheid gebruik gemaakt, dan zal het ver
haal, mits ten volle rekening houdende met 
vroeger gestorte afloopende bijdragen, ook voor 
het eigen pensioen mede kunnen omvatten de 
in de artikelen 157 en 158 bedoelde ambtenaren. 

37. De bijdrage voor ambte~aren, voor wie 
nog geen pensioensgrondslag ,s vastgesteld, 
wordt - behoudens latere verrekenmg van het 
t e veel of t e weinig betaalde - geheven va1;1 een 
bedrag, · dat is vastgesteld door den Pensioen
raad of overeenkomstig de door dien Raad 
gestelde regelen. . . 

38. 1. De in artikel 4 onder h, i en 1 ge
noemde lichamen vergoeden jaarlijks aan het 
Rijk het bedrag, dat het Rijk op grond van 
artikel 35 voor de ambtenaren in hun dienst, 
die het niet zelf bezoldigt, aan het fonds ver-
schuldigd is. • 

2. De in artikel 4, eerste lid, onder m, ge
noemde lichamen vergoeden jaarlijks aan den 
grootsten der vennootén of leden het bedrag, 
dat deze op grond van artikel 35 voor de ambte
naren in hunnen dienst aan het fonds verschul 
digd is. 

3. De in artikel 4, eerste lid onder l genoemde 
instellingen vergoeden jaarlijks aan de be
trokken gemeenten het bedrag, dat deze op 
grond van artikel 35 voor hare bestuursleden 
en voor de ambtenaren in haren dienst aan het 
fonds verschuldigd zijn. 

39. Voor de per onen, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, onder a en c tot en met g, zoomede 
voor de onderwijzers, bedoeld onder b, wier 
wedden niet door het Rijk aan het school
bestuur worden vergoed, met uitzondering van 
de pensioengerechtigde onderwijzers, welke 
aán niet-gesubsidieerde bijzondere lagere scholen 
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overeenkomstig artikel 28 der Lager-onderwijs
wet 1920 zijn verbonden, en voor de onder b 
bedoelde beambten, vergoedt hij te wiens laste 
hun wedde komt of die deze vergoedt, aan het 
Rijk jaarlijks een bedrag, gelijk aan hetgeen het 
Rijk op grond van artikel 35 voor hen aan het 
fonds verschuldigd is. De vergoeding geschiedt 
volgens regelen, bij algemeenen maatreoel 
van bestuur gesteld, die inhouding op een RiJs
subsidie of een andere verrekening kan voor
schrijven of toelaten. 

40. l. Voor pensioen wordt, indien de 
betrokkene daartoe binnen drie maanden nadat 
hij de hoedanigheid van ambtenaar heeft ver
kregen, schriftelijk aan den Pensioenraad het 
verlangen heeft te kennen gegeven, op den voet 
van de volgende bepalingen ingekocht de tijd, 
dien een ambtenaar, voorzooveel betreft be
trekkingen als bedoeld onder a en b na het 
tijdstip van het in werking treden van deze 
wet, en voorzooveel betreft betrekkingen als 
bedoeld onder c na 1 Juli 1925, boven den 
leeftijd van 18 jaar heeft doorgebracht : 

a. in een onbezoldigde betrekking waaraan, 
ware zij bezoldigd, uitzicht op pensioen zou zjjn 
verbonden en waarvan de vervulling recht 
geeft op en onmiddellijk gevolgd wordt door 
hetzij tijdelijken dienst als bedoeld onder c, 
hetzij dienst als ambtenaar ; 

b. in zijdelingschen dienst van den Staat, 
een provincie, een gemeente, een waterschap, 
een veenschap of een veenpolder in één of meer 
der bij algemeenen maatregel van bestuur aan 
te wijzen betrekkingen, wanneer die tijd - al 
dan niet in vereeni~ing met diensttijd in zijde
lingschen dienst voór het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet - ten minste twee 
jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft 
geduurd, of wanneer hij onmiddellijk, althans 
zonder wezenlijké onderbreking, hetzij door 
tijdelijken dienst als bedoeld onder c, hetzij 
door dienst als ambtenaar is gevolgd; 

c. in tijdelijken dienst in een betrekking, 
waarin hij, in vasten dienst, ambtenaar zou zijn 
geweest, wanneer die tijd - al dan niet in ver
eeniging met diensttijd in tijdelijken dienst 
vóór 1 Juli 1925 - ten minste twee jaar zonder 
wezenlijke onderbreking heeft geduurd of on
middellijk, althans zonder wezenlijke onder
breking, door diensttijd als ambtenaar is ge
volgd. 

2. De als inkoopsom te betalen bijdrage 
beloopt voor elk jaar van den tijd, bedoeld in 
het eerste lid onder a, b en c, een bedrag over
eenkomstig een tarief, dat wordt vastgesteld bij 
algemeenen maatregel van bestuur. 

3. De bijdrage is verschuldigd door het 
lichaam, dat de belanghebbende onbezoldigd, 
zijdelings of tijdelijk heeft gediend. 

41. De Pensioenraad stelt het op grond 
van het vorig artikel voor pensioen in te koopen 
tijdvak en het door het betrokken lichaam aan 
bijdrage te betalen bedrag vast. 

42. 1. De in artikel 40 bedoelde bijdrage 
is verschuldigd van het tijdstip af, waarop hij, 
die tijdelijke, onbezoldigde of zijdelingsche 
diensten bewees, daarna de hoedanigheid van 
ambtenaar verkreeg, en wel in 10 jaarlijksche 
termijnen, telken jare voor 1/ 10 van het volle 
bedrag. De eerste termijn is verschuldigd 
uiterlijk 31 December van het jaar, waarin 

de hoedanigheid van ambtenaar werd ver
. kregen. 

2. De verplichting tot betalen vervalt niet 
door het ontslag of het overlijden van den 
ambtenaar. ' 

3. Van de bijdrage, bedoeld in het voor
gaand artikel, kan het lichaam, dat de belang
hebbende tijdelijk, onbezoldigd of zijdelings 
heeft gediend, ten hoogste de helft op dezen 
verhalen of doen verhalen. Op verzoek en 
ten bate van dat lichaam houdt hij, die de 
wedde van den belanghebbende als ambtenaar 
of diens pensioen of wachtgeld als oud-ambte
naar uitbetaalt, het te verhalen deel op die 
wedde of op dat pensioen of wachtgeld in. De 
inhouding gaat in met het kwartaal volgend 
op dat, waarin het in den vorigen zin bedoelde 
verzoek is ontvangen en geschiedt in tien 
achtereenvolgende jaren, telkenmale voor een 
tiende gedeelte. 

Art. 42a. 1. Voor pensioen wordt, indien 
de betrokkene daartoe binnen 3 maanden nadat 
hij na op wachtgeld gesteld te zijn de hoedanig
heid van ambtenaar heeft verkregen, schriftelijk 
aan den Pensioenraad het verlangen heeft te 
kennen gegeven, op den voet van de volgende 
bepalingen eveneens ingekocht de tijd, dien 
een ambtenaar na 30 Juni 1925 op wachtgeld 
heeft doorgebracht. 

2. De als inkoopsom te betalen bijdrage 
beloopt voor elk jaar van den tijd, bedoeld in 
het eerste lid, een bedrag overeenkomstig een 
tarief, dat wordt vastgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

3. De bijdrage is verschuldigd door het 
lichaam, uit welks dienst de belanghebbend~ 
met wachtgeld is ontslagen. 

4. De artikelen 41 en 42 vinden in dit geval 
overeenkomstige toepassing, met dien verstan
de, dat op de ambtenaren, bedoeld in de 
artikelen ·157 en 158, een overeenkomstig 
verhaal als in het derde lid van artikel 42 
omschreven, kan worden toegepast ter . zake 
van de bijdrage, die het betrokken lichaam 
zonder de werking van de artikelen 157 en 158 
voer hen verschuldigd zou zijn. 

43. 1. Ontslagen, niet gepensionneerde 
ambtenaren die zich ingevolge artikel 95 voor 
hun na te laten betrekkingen het behoud van 
uitzicht op pensioen wenschen t~ verzekeren, 
dragen hiertoe aan het fonds btJ een bedrag 

. volgens een tarief, vastgesteld bij algemeenen 
maatregel van bestuur. 

· 2. Voor een ambtenaar, die is ontslagen op 
grond van opheffing van zijn betrekking of van 
een nieuwe organisatie van zijn dienstvak, mag 
de in het eerste lid bedoelde bijdrage in het in 
het eerste en tweede lid van artikel 95 bedoelde 
geval niet hooger worden gesteld dan 5 ½ per
cent 's jaars van zijn laatsten pensioensgrond
slag of, indien het ontslag uit twee of meer 
betrekkingen gelijktijdig is verleend, dan 5½ 
percent 's jaars van de som der laatste pen
sioensgrondslagen in die betrekkingen, met 
dien verstande echter, dat, indien de pensioens
grondslag of de som der pensioensgrondslagen 
een bedrag van f 3000 overschrijdt, het jaarlijks 
bij te dragen bedrag niet hooger mag zijn dan 
5½ percent van f 3000. 

3. Voor een ambtenaar, als bedoeld in het 
tweede lid, mag in het in het derde 1id van 
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artikel 95 bedoelde geval de bijdrage niet 
hooger worden gesteld dan 5½ percent 's jaars 
van het verschil tusschen zijn laatsten pen
sioensgrondslag of de som der laatste pensioens
grondslagen of, bedraagt een van deze meer 
dan f 3000, tusschen f 3000 en den pensioens
grondslag in de betrekking, waarin hij is her
plaatst . 

4. Voor een ambtenaar, als bedoeld in het 
tweede lid, mag in het in het vierde lid van 
artikel 95 bedoelde geval de bijdrage niet hooger 
worden gesteld dan 5½ percent 's jaars van 
het verschil tusschen de som der laatst e pen 
sioensgrondslagen of, bedraagt deze meer dan 
f 3000, tusschen f 3000 en den pensioensgrond
slag in de betrekking, welke hij blijft bekleeden. 

44. 1. D e bijdrage, b edoeld in h e t voor
gaand artikel, is in driemaandelijksche ter
mijnen verschuldigd ; de eerste t ermijn moet 
binnen drie maanden na het t ijdstip van ingang 
van het ontslag, of, in het in het derde lid van 
artikel 95 bedoelde geva.J, na het t ijdstip van 
herplaatsing aan het fonds worden voldaan ; 
de volgende termijnen moeten t elkens vóór het 
einde van het kwartaal, waarover de betaling 
strekt, worden gestort . 

2. Bij algemeenen maat regel van bestuur 
worden regelen gesteld, opdat ambtenaren, die 
van de in art ikel 95 omschreven bevoegdheid 
kunnen gebruik maken, zooveel mogelijk 
schriftelijk worden gewezen op het eerste lid, 
in verband met artikel 95. 

3. Geschiedt de tweede of eene volgende 
betaling van de bijdrage, bedoeld in het eerste 
l id, niet binnen den daarvoor gestelden t ijd, 
• an ontvangt de belanghebbende eene aanschrij 
ving van den Pensioenraad. Het verschuldigde 
moet alsnog uiterlijk binnen twee weken nu de 
dagteekening der aanschrijving worden voldaan. 

4. De Pensioenraad is bevoegd om, wanneer 
naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden 
den belanghebbende beletten de eerste of eene 
volgende betaling t ijdig te doen, op diens 
schriftelijk verzoek uitstel te verleenen voor 
ten hoogste zes maanden, te r ekenen van den 
dag waarop het verzoekschrift bij den Raad is 
ingekomen. 

5. De Pensioenraad is voorts bevoegd in 
bijzondere gevallen, op schriftelijk verzoek van 
den belanghebbende, te verklaren da t eene 
eerste of eene volgende betaling die na afloop 
van den in het eerste, respectievelijk aan het 
slot van het derde lid gestelden t ijd of na het 
ingevolge het vierde lid bepaalde t ijdstip heeft 
plaats gehad, geacht moet worden op t ijd te 
zijn geschied. 

6. Hij, d ie de eerste betaling niet binnen 
den in het eerste lid gestelden t ermijn van 
drie maanden of vóór of op het ingevolge het 
vierde l id bepaalde t ijdstip heeft gedaan en die 
niet krachtens verklaring van den Pensioenraad 
geacht moet worden op t ijd te hebben betaald, 
heeft de in artikel 95 bedoelde bevoegdheid 
verloren . 

45. Wanneer hij, die van de in artikel 95 
omschreven bevoegdheid kon gebruik maken, 
binnen den in het eerste lid van het vorig 
artikel gestelden termijn van drie maanden 
overlijdt zonder de daar bedoeld e bijdrage t e 
hebben voldaan, wordt hij geach t van de in 
art ikel 95 gegeven bevoegdheid te hebben 
willen gebruik maken. 

46. In het geva l, bedoeld in het vorig 
art ikel, wordt de in artikel 43 bedoelde bijdrage 
op het pensioen der weduwe en (of) der weezen 
ingehouden. De inhouding op verschillende 
pensioenen geschiedt in evenredigheid tot de 
bedragen. 

47. De ambtenaar, di e gebruik maakt van 
de bij artikel 66 of artikel 102 verleende be
voegdheid en de gepensionneerde ambtenaar, 
die gebruik maakt va.n de bevoegdheid, ver
leend bij artikel 148, dragen jaarlijks aan het 
fonds bij volgens regelen, vastgesteld bij a]ge
meenen maatregel van bestuur. 

ZE SD E TIT EL. 
VAN H ET PENSIOEN DER AMBTENAREN. 

H OOF DSTUK I. 
Van het recht op pensioen. 

48. 1. Behoudens het bepaalde in het 
vierde lid heeft de ambtenaar na zijn ontslag 
recht op pensioen, indien hij op het tijdstip 
van ingang van het ontslag : 

a. den leeftijd van 65 jaren heeft bereikt 
(ouderdomspensioen); . 

b. den leeftijd van 55 jaren heeft bereikt , 
en hem n iet op eigen verzoek eervol ontslag 
is verleend uit . één of meer bij algemeenen 
maatregel van bestuur aangewezen betrekkin
gen, t erwijl hij een di ensttijd van _tenminste 
10 jaar in één of meer dier betrekkmgen kan 
doen medetellen (vervroegd ouderdomspen-
sioen ); . 

c. buiten de gevallen, onder d bedoeld, m~
hoofde van ziekten of gebreken ongeschikt 1s 
verklaard voor de verdere waarneming van 
zijn betrekking (invaliditeitspensioen); 

d. uit hoofde van ziekten of gebreken on
geschikt is verklaard voor de verd1:re _waar
neming van zijn betrekking, wanneer che z_1ekten 
of gebreken het rech t_streeksch gevolg Z!Jn van 
de uitoefening van ZJJ ~l d '.enst, doch met "aan 
zijn schuld of onvoorz1cht1gheid ZJJn te WJJten 
(verhoogd invaliditeitspensioen ). 

Loodsen en de bij de betonning en de ver
licht ing in dienst zijnde personen worden gea?_ht 
mede in de uitoefening van hun dienst t e ZIJD, 
wanneer zij in dienst van eene redding~maat
schappij hunne medewerking verleenen brJ. eene 
poging tot het redden van. sch1pbreukelrn~en 
of deelnemen aan eene oefenmg ter bekwall1lng 
in het red.den of aan het bedienen of beproeven 
van reddingstoestellen. 

2. Behoudens het bepaalde in het vierde lid 
verkrijgt een niet op eigen verzoek ontslagen 
ambtenaar, wien eervol ontslag is verleend, of 
een ambtenaar die na een diensttijd van ten 
minste vijftien jaren hetzij op eige~ verzoe~i 
hetzij niet eervol, wordt ontslagen, md1en h1J 
niet in een andere betrekking ambtenaar is 
gebleven of blijft, of n iet later als ambtenaar 
is of wordt herplaatst, rech t op pensioen wan 
neer hij den leeftijd van 65 jaren heeft bereikt 
of uit hoofde van ziekten of gebreken onge
schikt is geworden voor het vervullen van de 
betrekking of betrekkingen waaruit hij als 
ambtenaar werd ontslagen (uitgesteld pensioen). 

3. I s de belanghebbende in het genot van 
een wachtgeld, gel ijk aan of hooger dan het 
pensioen, berekend over zijn diensttijd, dan 
verkrijgt hij eerst recht op pensioen wanneer 
dat ge!1ot is geëindigd. 
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4. Er bestaat geen recht op een pensioen, 
bedoeld in het eerste lid onder c, wanneer de 
ambtenaar niet een diensttijd van ten minste 
7 jaar en geen recht op een pensioen, bedoeld 
in het eerste lid onder a of in het tweede lid, 
indien de ambtenaar niet een diensttijd van 
ten minste 10 jaar kan doen medetellen, t erwijl 
in al deze gevallen de ambtenaar bovendien in 
het geheel ten minste 5 jaar werkelijk dienst 
moet hebben gedaan; er bestaat geen recht op 
pensioen, bedoeld in het eerste lid onder b, 
wanneer de ambtenaar niet in het geheel ten 
minste 5 jaar in één of meer der daar bedoelde 
betrekkingen werkelijk dienst heeft gedaan. 

49. De in het eerste lid van het vorige 
artikel onder b bedoelde betrekkingen zijn de 
zoodanige die geacht moeten worden in den 
regel door personen van meer gevorderden 
leeftijd niet of slechts ten koste van te groote 
inspanning naar eisch te kunnen worden ver
vuld. De aanwijzing bij algemeenen maatregel 
van bestuur geschiedt, de Centrale Commissie 
voor Georganiseerd Overleg in ambtenaren
zaken gehoord, op voorstel of na advies van den 
Pensioenraad. 

50. Indien de in een betrekking krachtens 
wet of verordenin~ gevorderde diensten niet 
gedurende het geheele jaar werkzaamheden 
vereischen, wordt niettemin - tenzij in de akte 
van aanstelling het tegendeel is bepaald of de 
ambtenaar in den loop van een jaar is ont
slagen - voor de toepassing van deze wet de 
ambtenaar geacht het geheele jaar werkelijk 
dienst te hebben gedaan. 

51. 1. Het recht op invaliditeitspensioen 
of verhoogd invaliditeitspensioen is afhankelijk 
van een, op een onderzoek als bedoeld in 
a.rtikel 74 steunende, met redenen omkleede 
geneeskundige verklaring, waaruit van het 
bestaan van ziekten of gebreken blijkt. 

2. Bij de geneeskundige verklaring wordt 
t evens een gevoelen uitgesproken over de vraag, 
of de ambtenaar wegens de bij hem vastgestelde 
ziekten of gebreken ongeschikt is voor de 
verdere waarneming van zijn betrekking en bf 
zij het rechtstreeksch gevolg zijn van de uit
oefening van den dienst . . 

52. 1. Indien zulk een onderzoek niet 
reeds eerder heeft plaats gehad, doet het gezag 
waaronder een ambtenaar dient, een genees
kundig onderzoek instellen als bedoeld in 
artikel 7-!, zoodra die ambtenaar drie jaar 
achtereen wegens ziekte afwezig of op een 
verminderde wedde werkzaam is geweest. 
Onderbreking van afwezigheid wordt slechts 
aangenomen, als gedurende meer dan twee 
maanden achtereen werkelijk dienst is gedaan. 

2. Hij die, zij het ook alleen door gebTek 
aan medewerking, verhindert dat een onderzoek 
of een voldoend onderzoek plaats heeft, wordt 
voor de toepassing van deze wet geacht ontslag 
te hebben gevraagd met den eersten van het 
kwartaal, volgend op dat, waarin de Pensioen
raad of de Centrale Raad van Beroep, bij 
onherroepelijk geworden uitspraak heeft beslist 
dat het in dit lid bedoelde geval zich heeft 
voorgedaan. 

3. Op het geneeskundig onderzoek, bedoeld 
in dit artikel, zijn de artikelen 76-80 van 
toepassing. 

53. Onafhankelijk van de voorwaarden bij 

de vorige artikelen vermeld, hebben na hun 
ontslag recht op pensioen : 

a. de Ministers, ingeval van aftreding als 
zoodanig; 

b. de consulaire ambtenaren, die als zoo
danig 35 jaren kunnen doen medetellen. 

HOOFDSTUK IL 
Van de berekening van het pensioen. 

54. l. Het pensioen bedraagt voor elk jaar 
in aanmerking komenden dienst 1.75 percent 
van de middelsom der pensioensgrondslagen, 
met dien verstande dat het invaliditeitspensioen 
niet minder dan 30 pct. van die som zal bedragen 
en het pensioen niet 70 pct. van die som zal 
overschrijden. 

2. Als middelsom der pensioensgrondslagen 
geldt het jaarlijksche gemiddelde van de geza
menlijke grondslagen der laatste 3 jaren, van 
den voor pensioen geldigen diensttijd, of indien 
het jaarlijksch gemiddelde van de gezamenlijke 
grondslagen der laatste 10 jaren van dien 
diensttijd, of van dien geheelen diensttijd 
grooter is, het grootste dier bedragen. 

Heeft de belanghebbende ~edurende minder 
dan 3 jaren van dien diensttijd een pensioens
~rondslag gehad, dan geldt als middelsom het 
iaar!ijksch gemiddelde van de gezamenljjke 
grondslagen over da.t kortere tijdvak. 

3. Gelijktijdig genoten grondslagen gelden 
te zamen als één grondslag. 

55. Het pensioen overschrijdt niet een 
bedrag van f 4000. 

56. 1. Als diensttijd telt zoowel bij de 
regeling van het pensioen van den ambtenaar 
als bij de ter beoordeeling van de pensioens
aanspraken te maken berekeningen mede : 

A. de tijd, vóór en na het tijdstip van ~et 
in werking treden dezer wet boven den leeftud 
van 18 jaren doorgebracht, hetzij als ambtenaar 
in den zin dezer wet, hetzij in zijdelingschen 
dienst van den Staat, een provincie, een ge
meente of een waterschap, veenschap of veen
polder, "in onbezoldigde betrekkingen of in 
tijdelijken dienst, een en ander als bedoeld in 
artikel 40, hetzij op wachtgeld als bedoeld in 
artikel 42a, mits, zoover betreft tijd, ten op
zichte van welks 1:1eldigheid voor pensioen bij
zondere eischen ziJn gesteld, aan die eischen is 
voldaan. 

Van den tijd, dien een ambtenaar in een 
betrekking, bedoeld in artikel 50, heeft door
gebracht, teit, wanneer hij uit een andere 
betrekking, waarin hij gedurende het geheele 
jaar werkzaam was, wordt gepensionneerd, bij 
de regeling van zijn pensioen slechts het gedeelte 
gedurende hetwelk hij diensten heeft bewezen, 
als diensttijd mede ; 

B. de tijd, vóór 1901 doorgebracht als rector 
van, als leeraar aan of als beambte bij eene 
bijzondere school van hooger onderwijs, waar
aan geregeld leerlingen met goed gevolg deel 
genomen hebben aan het eindexamen van een 
gymnasium of aan het examen, bedoeld in 
artikel 12 der Hooger-onderw1Jswet, mits die 
tijd voor pensioen is ingekocht ; · 

C, de tijd, vóór en na het tijdstip van hàt 
in werking treden van deze wet doorgebracht : 

a. in kerkelijke betrekkingen ; 
b. in militaire betrekkingen; 
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c. in betrekkingen bij het Koloniaal Eta
blissement te Amsterdam en bij de Directie 
van de Pensioenfondsen voor de koloniale 
landsdienaren en locale ambtenaren te 's-Gra-
venhage; • 

d. in betrekkingen in de koloniën en bezit
tingen van het Rijk in andere werelddeelen en 
in die, welke hier te lande ten laste van de 
koloniale geldmiddelen zijn of zullen worden 
ingesteld ; · 

voor zoover die tijd als diensttijd zou mede
tellen, indien den belanghebbende pensioen 
werd toegekend uit de betrekking, waarin die 
tijd is doorgebracht. Van den diensttijd bij 
het reserve-personeel van Land- en Zeemacht 
telt slechts mede de tijd onder de wapenen 
doorgebracht en van dien bij den vrijwilligen 
Landstorm alleen de tijd, onder de wapenen 
doorgebracht bij een der onderdeelen van het 
leger of bij de Zeem,tc,ht. 

2. Diensttijd, gelijktijdig in meer dan één 
betrekking cloorgebracbt, telt bij de berekening 
van een pensioen slechts éénmaal mede. 

57. De Pensioenraad kan verklaren dat tijd, 
die alleen daarom niet zou medetellen omdat 
hij werd vervuld krachtens benoeming door 
een ander dan het bevoegde gezag, niettemin 
voor het pensioen als diensttijd zal medetellen, 
wanneer hij is vervuld na het in werking treden 
van deze wet en hetzij uit een stuk rut den tijd 
der dienstvervulling, hetzij uit een latere ver
klaring van het tot benoemen bevoegde gezag 
blijkt, dat de bedoeling was, den betrokkene 
als ambtenaar in den zin dezer wet te doen 
werkzaam zijn. 

58. 1. Als diensttijd wordt dubbel mede
geteld de. tijd : 

a. doorgebracht, niet met verlof, in de 
kolomën en bezittingen van het Rijk in andere 
werelddeelen, voorzoover die tijd als diensttijd 
zou medetellen, indien den belanghebbende 
pensioen werd toegekend uit de betrekking, 
waarin die tijd is doorgebracht ; 

b. als onder het Departement van Buiten
landsche Zaken ressorteerend ambtenaa1 door
gebracht, niet met verlof, binnen de keerkringen 
of op de bij algemeenen maatregel van bestuur 
aangewezen posten. 

2. Tot den tijd, bedoeld in het eerste lid, 
worden voor de ambtenaren die in .een der 
koloniën worden gedetacheerd, gerekend de 
duur der heen·- en die der te.rugreis naar en van 
de kolonie, wanneer de duur van c'l en diensttijd 
in de kolonie tusschen het einde der heen- en 
het begin der terugreis ten minste zes maanden 
bedraagt. Voor den duur van elk der beide 
reizen wordt ten hoogste eene maand in reke-
ning gebracht. . 

59. 1. Als diensttijd wordt niet mede
geteld de tijd waarover reeds pensioen wordt 
genoten ten laste van den Staat, een provincie, 
een gemeente, een waterschap, veenschap of 
veenpolder, de koloniën en bezittingen van het 
Rijk in andere werelddeelen, of ten Jaste va.n 
een door het openbaar gezag ingesteld fonds. 

2. Voor een ambtena.ar die verkeert in het 
geval, bedoeld in het eerste lid van artikel 52 
en wien, nadat de Pensioenraad of de Centrale 
Raad van Beroep bij onherroepelijk geworden 
uitspraak heeft beslist dat hij uit hoofde van 
ziekten of gebreken voor de verdere waarneming 

van zijne betrekking ongeschikt is, het bevoegd 
gezag geen ontslag verleent, telt de tijd na den 
eersten dag van het kwartaal, volgend op dat 
waarin in bovengenoemden zin is beslist, niet 
als diensttijd mede. 

60. 1. De tijd, met verlof, anders dan 
wegens ziekte of verplichten militairen dienst 
doorgebracht, wordt alleen dan als diensttijd 
beschouwd, a.ls het verlof niet meer dan een 
jaar heeft geduurd. Onderbreking van het 
verlof wordt slechts aangenomen, als gedurende 
meer dan twee maanden achtereen werkelijk 
dienst is gedaan. 

2. Echter wordt de tijd van een langer 
verlof ook als diensttijd medegerekend, wanneer 
dit bij het verleenen van het verlof is bepaald. 
Zulks k.an alleen worden bepaald w anneer h et 
verlof, ook volgens het oordeel va.n den Pen
sioenraad, in het algemeen belang wordt ver
leend. 

61. 1. Wanneer een ambtenaa r, die meer 
dan één betrekking gelijktijdig bekleedt, niet 
uit alle betrekkingen met ingang van denzelfden 
dag wordt ontslagen, tellen voor de bepaling 
van het recht op en het bedrag van pensio«:n 
niet mede de diensttijd en de grondslagen m 
die betrekkingen welke hij blijft bekleeden, 

2. Als één betrekking worden voor de toe
passing van het eerste Jid aangemerkt alle 
opeenvolgende betrekkingen, welke op grond 
van aard en bestemming der bewezen diensten 
als één geheel kunnen worden beschouwd. 

62. Wanneer een ambtenaar met ingang 
van denzelfden dag uit meer dan één betrekking 
ontslagen wordt, tellen voor de bepaling van 
het recht op en. het bedrag van pensioe~ niet 
mede de dienstt,iJd en de grondslagen m diegene 
der betrekkingen, waaruit hij wordt ontslagen, 
terzake waarvan geen recht op pensioen zou 
ontstaan, als hij slechts uit die betrekking was 
ontslagen. 

Art. 62a. Wanneer een vroeger niet op 
eigen verzoek eervol ontslagen ambtenaar des
tijds een uitzicht op uitgesteld pensioen niet 
heeft verkrngen, omdat hij in een andere be
trekking ambtenaar was gebleven, dan wel dat 
uitzicht voor hem daarna is vervallen, omdat 
hij later als ambtenaar is herplaatst, bedraagt 
zijn pensioen niet minder dan ~et_ uitg~steld 
pensioen zou bedragen hebben, .mdien hiJ ten 
tijde van het eerstbedoeld ontslag uit alle op 
dat tijdstip door hem bekleede betrekkingen 
ware ontslagen en herplaatsing niet ware ge
volgd. 

63. 1. De ambtenaar, die ter zake van 
ziekten of gebreken die !3-et rech~stree_ksch 
gevolg zijn van de uitoefenmg van z1Jn d1en~t 
en niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid 
zijn te wijten, uit zijn betrekking ontslagen 
wordt, ontvangt behalve het in artikel 54 
bepaalde pensioen, eventueel een verhooging. 
De verbooging bedraagt een som, die te zamen 
met het pensioen dat hem ter zake van het 
ontslag uit die betrekking is of wordt geacht te 
zijn verleend, uitmaakt 70 percent van de 
middelsom der grondslagen in die betrekking. 

2. Voor hem die, verkeerende in het geval 
van het eerste lid, uit meer dan één betrekking 
met recht op pensioen wordt ontslagen, wordt 
zoodanig deel van het hem verleende pensioen 
geacht te zijn verleend ter zake van het ontslag 
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uit de in dat lid bedoelde betrekking, als wordt 
aangegeven door de verhouding van de middel
som van de pensioensgrondslagen in die be
trekking en de middelsom, waarover het ge
heele pensioen is berekend. 

3. Ter bepaling van de middelsom der pen
sioensgrondslagen in de in het eerste 1 id bedoelde 
betrekking vindt het tweede lid van artikel 54 
overeenkomstige toepassing. 

64. I. Indien een gepensionneerd ambte
naar later uit één of meer aangehouden of 
daarbij nieuw verworven betrekkingen wordt 
ontslagen, blijven ter bepaling van de aanspraak 
op en van het bedrag van het alsdan te verleen en 
pensioen en verhooging, de diensttijd door
gebracht en de wedden genoten in de betrek
kingen, waarover reeds pensioen is verleend, 
buiten aanmerking. 

2. Mede blijft de bepaling van art. 54, 
voorzoover het .minimum v.an 30 percent 
betreft, ten aanzien van dat pensioen buiten 
toepassing. 

3. Het op grond van dit artikel berekende 
pensioen wordt met het vroeger . toegekende 
pensioen tot één pensioen vereenigd. 

4. Indien J.ïj ophoudt ambtenaar te zijn 
en hij ter zake van het ontslag uit de laatstelijk 
door hem bekleede betrekking of betrekkingen 
aanspraak op pensioen kan doen gelden, zal 
het geheele pensioen niet minder bedragen, dan 
het pensioen zou bedragen hebben, indien hem, 
te rekenen van den dag, waarop het eerste 
ontslag met aanspraak op pensioen is ingegaan, 
op den voet van de op het tijdstip van het 
latere ontslag geldende bepalingen uit de des
tijds aangehouden betrekking of betrekkingen 
ontslag was verleend. 

65. I. Indien een gepensionneerd ambte
naar, na uit al zijn betrekkingen ontslagen te 
zijn, later opnieuw in een pensioensgerechtigde 
betrekking wordt geplaatst, wordt voor de 
bepaling van een eventueel pensioen in die 
betrekking geen rekening gehouden met de 
vroeger bekleede betrekkingen. 

2. Ten aanzien van dat pensioen blijft de 
bepaling van artikel 54, voorzoover het mini
mum van 30 percent betreft, buitén toepassing. 

66. I. Een ambtenaar kan zich naar 
regelen bij algemeenen maatregel van bestuur 
te stellen, het recht verzekeren op eene ver
hooging van het pensioen, met uitzondering 
van dat wegens invaliditeit, waarop ·bij ingevolge 
de voorgaande artikelen recht zal hebben. 

2. De yer),looging geschiedt naar regelen, 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. Zij bedraagt ten hoogste 50 percent 
van het in bet·eerete Jid bedoelde pensioen. 

67. I. Voor hem, die recht heeft op pen
sioen en op wachtgeld, wordt het pensioen 
tijdens den duur van het wachtgeld verminderd 
met het bedrag daarvan. 

2. Wanneer een gepensionneerd ambtenaar 
inkomsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met een ambt of een betrekking, in 
dienst van een der lichamen genoemd in arti
kel 3 en artikel 4 der Pensioenwet, ter band 
genomen met ingang van of na den dag, waarop 
het ontslag, ter zake waarvan het pensioen is 
yerleend, is ingegaan, wordt, zoodra en zoolang 
het pensioen, vermeerderd met die inkomsten, 
zou overschrijden het bedrag der laatstelijk 
genoten wedde, het pensioen met negentig ten 

honderd van het bedrag dier overschrijding
verminderd. Is of wordt in de salarisregeling
van de betrekking, waaruit hem ontslag is
verleend, wijziging gebracht dan wordt als; 
laatstelijk genoten wedde beschouwd de wedde~ 
die de betrokkene zou hebben genoten, indien 
de gewijzigde regeling op den datum van zijn 
ontslag reeds bad gegolden. 

3. Bij algemeenen maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzekering· 
van de controle op inkomsten, als bedoeld in, 
het vorig lid. 

4. Een vermindering, bedoeld in het tweede
lid, wordt niet of niet langer toegepast t en. 
aanzien van het pensioen van hem, die den, 
leeftijd van 65 jaren heeft bereikt. 

68. I. Met afwijking van het bepaalde in. 
de vorige artikelen bedraagt het pensioen van, 
een gewezen Minister voor ieder dienstjaar als: 
zoodanig 1 / 12 van zijn grondslag als zoodanig-

2. Heeft hij, die als Minister wordt gepen
sionneerd, vroeger diensten in andere betrek-· 
kingen vervuld die voor het pensioen in die
betrekkingen medetellen en niet reeds met 
pensioen zijn vergolden, dan wordt - tenzij 
hij die betrekkingen tijdens zijn ministerschap• 
is blijven vervullen - zijn ministerspensioen 
verhoogd met een bedrag wegens die diensten_ 
Dit bedrag wordt voor elk dienstjaar gesteld 
op l.75 percent van de wedde, die hij vóór zijn. 
ministerschap laatstelijk bad. 

3. Een pensioen van een gewezen Minister 
overschrijdt, ook na de verhooging van het
vorige lid, niet een bedrag van f 6000. 

4. Wordt een gewezen Minister opnieuw 
Minister, dan wordt tijdens den duur van zijn_ 
ministerschap, met afwijking in zoover v.an 
het bepaalde in artikel 67, het hem bij zijn ont
slag uit dat ambt toegekend pensioen geheel 
ingehouden. 

69. I. Een zelfde persoon geniet te zamen 
niet meer dan f 4000 per jaar aan pensioen 
volgens deze wet en vroegere niet-militaire
pensioenwetten of, komt hem een pensioen als 
gewezen Minister toe, niet meer dan f 6000 per 
jaar. 

2. Het ingevolge deze wet . toe te kennen 
pensioen van hem, die tevens een pensioen op 
grond van eene andere regeling geniet ten laste 
van den Staat (niet inbegrepen het pensioen 
bedoeld in het derde lid van artikel 90 der 
Grondwet), ten laste van Nederlandsch-lndië, 
Suriname of C1gaçao, of ten laste van een door 
het openbaar geza~ ingesteld fonds, wordt, 
indien het totaal zijner pensioenen meer zou 
bedragen dan f 4000, of komt hem een pensioen 
als gewezen Minister toe, dan f 6000, op den 
voet van het bepaalde in het volgende lid 
beperkt. • 

3. Deze beperking geschiedt aldus, dat het 
ingevolge deze wet toe te kennen pensioen 
wordt gesteld op een zoodanig gedeelte va.n 
f 4000, onderscheidenlijk f 6000, a.ls evenredig 
is aàn de verhouding, waarin dat pensioen, 
indien het niet beperkt werd, zou staan tot het 
totaal der pensioenen, hetwelk hem, afgeschei
den van eventueele beperkende bepalingen, 
zou toekomen. 

4. Het bepaalde in het tweede en het derde 
lid vindt overeenkomstige toepassing indien hij , 
wien ingevolge deze wet een pensioen is toe
gekend, alsnog een pensioen op grond van een 
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.andere regeling, zooals bedoeld in het tweede 
lid, gaat genieten. 

70. Voor een ambtenaar, die uithoofde van 
-door een hem overkomen ongeval veroorzaakte 
-ongeschiktheid voor het verder vervullen van 
·zijne betrekking recht heeft op pensioen ten 
laste van het fonds en tevens ter zake van 
hetzelfde ongeval met daarop gevolgde onge

,schiktheid tot werken op eene rente of uitkeering 
volgens Elen desbetreffende_wettelijke regeling, 
overschriJdt het gezamenbJk bedrag dier in
komsten het pensioen met de in artikel 63 
bedoelde verhooging ten hoogste met 20 procent 
van de in het eerste lid van dat artikel bedoelde 
middelsom en wordt het pensioen met het voor 
het in acht nemen van deze grens vereischte 
bedrag verminderd. 

71. 1. De verhooging, bedoeld in artikel 63, 
wordt toegekend voor den tijd van ten minste 
,één en ten hoogste vijf jaar. Ter bepaling of 
na _dien termijn de verhooging moet blijven 
toegekend en tot welk bedrag, doet de Pensioen
raad een nieuw onderzoek instellen naar den 
toestand van den gepensionneerde. Verhindert 

.. ,deze, zij het ook alleen door gebrek aan mede
werking, dat een onderzoek of een voldoend 
,onderzoek plaats heeft, dan kan de Pensioenraad 
.bepalen dat na afloop van den termijn waarvoor 
·zij aanvankelijk werd toegekend, de verhooging 
·-zal zijn vervallen en het pensioen zal worden 
bepaald op çlen voet van het tweede lid van dit 
.artikel. 

2. Blijkt bij he~ nieuwe onderzoek dat de 
:gepensionneerde door voor hem passenden 
.arbeid geheel in zijn levensonderhoud kan 
voorzien, dan wordt de hem toegekende ver
,hooging ingetrokken met ingang van den dag 
. na dien, waarop de termijn van toekenning 
,eindigde, en het pensioen bepaald op den voet 
·van a.rtikel 54. 

3. Blijkt bij het nieuwe onderzoek dat de 
:geper.sionneerde door voor hem passenden 
.arbeid gedeeltelijk in zijn levensonderhoud kan 
voorzien, dan wordt. de hem toegekende ver
hooging verminderd, met ingang van den dag 
na dien, waarop de t ermijn van toekenning 
eindigde. De vermindering geschiedt dan tot 
·'¼, ½ of ¼ van het bedrag der verhooging, 
· naarmate van den graad der geschiktheid om 
-door passenden arbeid in het levensonderhoud 
te voorzien. 

4. Bij een besluit tot vermindering der 
verhooging bepaalt de Pensioenraad een termijn 
waûbinnen intrekking of nieuwe vermindering 
niet zal kunnen plaats vinden. Overigens kan 
-de Pensioenraad, met inachtneming van het 
bepaalde in de beide laatste volzinnen van het 

-eerste lid van dit artikel, het pensioen steeds 
herzien, in verband met veranderingen in de 
_geschiktheid van den gepensionneerde om door 
voor hem passenden a,rbeid in zijn levensonder
houd te voorzien, met dien verstande echter 
dat herziening niet meer kan plaats grijpen 
wanneer sinds de eerste toekenning van het 
_pensioen 7 jaar of lane:Pr zijn verloopen. 

72. Ieder pensioen ~wordt naar boven in 
,guldens afgerond. 

HOOFDSTUK III. 
Van a-:invrage en toekenning van pensioen. 
.73. l Toekenning· Yan pensioen of ver-

hooging van een reeds toegekend pensioen ge
schiedt op schriftelijke aanvrage, door of van
wege den belanghebbende met de voor de 
regeling van het pensioen benoodigde stukken 
aan den Pensioenraad gericht. 

2. De Pensioenraad is · echter bevoegd een 
pensioen, behalve een invaliditeitspensioen of 
een verhoogd invaliditeitspemioen, ambtshalve 
toe te kennen. Het besluit tot toekenning 
moet dan worden genomen binnen P.en jaar na 
den dag, waarop het recht op pensioen ont
stond. 

3. Wanneer de regeling van een pensioen, 
als gevolg van omstandigheden, waaraan hij 
die het aanvroeg geen schuld draagt, wordt 
vertraagd, ir de Pensioenraad bevoegd dezen 
een voorschot op zijn pensioen toe te kennen. 

74. 1. Strekt de aanvrage tot het ver
krijgen van invaliditeitspensioen of verhoogd 
invaliditeitspenBioen, dan wordt geen beslis8ing 
genomen dan nadat twee geneeskundigen den 
aanvrager hebben onderzocht en omtrent hem 
een verklaring hebben afgegeven. 

2. Indien de geneeskundigen het voor het 
uitbrengen van hun rapport noodig achten dat 
inlichtingen over den aanv~ger worden in
gewonnen en te hunner beschikking gesteld, 
zorgt de Pensioenraad dat aan dien wensch 
zooveel mogelijk wordt voldaan. 

:1. Indien de aanvrager binnen de laatRte 
vijf jaren is werkzaam geweest in een betrel,king 
waarbij hij stond onder toezicht van een niet, 
door hem zelven aangewezen geneeskundige, 
voor zijn tak van dienst werkzaam, wordt 
zooveel mogelijk door de geneesheeren wien 
het onderzoek is opgedragen, een rappo1 t van 
dien geneeskundige ingewonnen . 

4. Btukken, waarvan voor het opmaken van 
de verklaring is gehruik gemaakt, worden, des
gewenscht in gewaarmerkt afschrift,, bij de 
verklaring aan den Pensioenraad overgelegd. 

75. Door Onzen Minister van Financiën 
wordt, den Pensioenraad gehoord, provincies
gewijo een Jiist opgemaakt en 1ijgehouden van 
geneeskundigen, aan wie het onderzoeken van 
bepaalde personen ten behoeve v<in de uit
voering dezer wet kan ,rnrder: opgedragen. 

76. l. Voor het doen van een geneeekundig 
onderzoek wijst de burgemeester van de verblijf. 
plaats van den te onderzoeken persoon uit de 
in artikel 75 bedoelde lijst twee geneeskundigen 
aan. Op verzoek van den belanghebbende 
wijst de burgemeester bovendien een derde, 
door den bela.nghebbende gekozen, geneeskun
dige aan, die het onderzoek Lijwoont en de 
beide onderzoekende geneeskundigen schriftelijk 
van advies dient. 

2. Is de te onderzoeken persoon burge 
meester of bestaat geschil of twijfel over zijn 
verblijfplaats, dan geschiedt de aanwijzing van 
geneeskundigen rfoor den Pensioenraad. 

3. Is de verblijfplaats van den te onder
zoeken persoon buiten het Rijk in Europa, dan 
wijst de Pensioenraad te zijner beoordeeling 
twee geneeskundigen aan, gevestigd in of bij de 
verblijfplaats van den betrokkene of beveelt hij 
een onderzoek in een door hem aangewezen 
semeente in Nederland. In het eerste geval 
1s het bepaalde in het eerste lid niet van 
·toepassing. In het tweede geval vervult de 
burgemee•ter van de aangewezen gemeente 



817 13 A U G U S T U S. 1925 

de taa'<, d;e i• opgedragen aan den burge• 
meester van de verblijfplaats. 

77. De geneeskundigen brengen zoo spoedig 
mogelijk een met redenen omkleed rapport uit 
aan den Pensioenraad. Deze beoordeelt of de 
ambtenaar uit hoofde van ziekten of gebreken 
ongeschikt !}loet worden geacht voor de verdere 
waarnemü,f van zijn betrekking en deelt zijn 
zienswijze aan het betrokken gezag en aan den 
belanghebbende schriftelijk mede. Heeft deze 
aanspraak gemaakt op een verhoogd invalidi
teitspensioen, clan wordt hem tevens mede
gedeeld of naar het oordeel van den Pensioen 
raad het in artikel 48, eerste lid, letter d be
doelde verband bestaat. 

78. 1. De Pensioenraad is bevoegd over het 
rapport van de geneeskundigen, die een amb
tenaar hebben gekeurd, een rapport van één 
of meer andere deskundigen te vragen. 

2. De Pensioenraad is mede bevoegd den 
ambtenaar nogmaals geneesknndi~ te doen 
onderzoeken of hem voor den tiJd van ten 
hoogste drie maanden in een inrichting ter 
ob5ervatie te doen opnemen. 

3. Ook kan de Pensioenraad den ambtemiar 
in een inrichting tot herstel doen opnemen of 
hem een geneeskundige behandeling doen 
ondergaan, indien drie door den Raad aange
wezen geneeskundigen, na den ambtenaar te 
hebben onderzocht, eenparig verklaren deze 
maatregelen nooclig te achten in het belang van 
zijn herstel. 

4. Hij , die, zij het ook alleen door gebrek 
aan medewerking verhindert, dat een onderzoek 
of voldoend onderzoek plaats heeft of, zonder 
een deugde!ijken grond, weigert zich ter obser
vatie of tot herstel in een inrichting t.e doen 
opnemen, dan wel een geneeskundige behan
deling als bedoeld in het voorgaand lid te 
ondergaan, verliest terstond, nadat de Pen
sioenraad of de Centrale Raad van Beroep bij 
onherroepelijk ge" orden uitspraak heeft beslist 
dat het in dit lid bedoelde geval zich heeft 
voorgedaan, alle uitzicht op invaliditeitspen
sioen, tenzij dan ter zake van een invaliditeit, 
die na even bedoeld tijdstip mocht zijn ontstaan. 

79. Wijkt het gevoelen van de deskundigen, 
bedoeld in artikel 78, eerete I id, af van dat van 
de geneeskundigen, over wier ra.pport zij 
werden gehoord, dan wordt van het gevoelen 
van eerstbedoelde deskundigen geen gebruik 
gemaakt dan nadat de andere de kundigen 
tegenover den Pensioenraad hun gevoelen 
nader chriftelijk hebben kunnen verdedigen. 

80. l. Voor een door hen gedaan onderzoek 
of een door hen uitgebracht rapport ontvangen 
de geneeskundigen een vergoeding naar een 
tarief, Lij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld. 

2. De kosten van een onderzoek als bedoeld 
in artikel 74, komen ten laste van den onder
zochte, al hem geen pensioen wordt toegekend 
en het onderzoek is geschied op zijn verzoek 
of omdat h~j een invaliditeitspensioen of een 
verhoogd invaliditeitspensioenhadaangevraagd. 
De kosten van den derden geneeskundige, be
doeld in het eerste lid van artikel 76, komen 
steeds te zijnen laste. 

3. Overigens komen de kosten van genees
kundige onderzoekingen en rapporten, evenals 
die, verbonden aan een obsei·vatie of aan de 

in het derde lid van artikel 78 bedoelde maat
regelen, ten laste van het fonds. 

81 . 1. De Pensioenraad beslist op een 
verzoek om pensioen of verhooging van pen
sioen . De beslissing is met redenen omkleed. 

2. De artikelen der wflt. waftrop de beslis
sing steunt, worden in de beslissing vermeld. 

HOOFDSTUK IV. 
Bijz01ulere bepalingen voor .Directenren, Le,,·aren, 
Onderwijzers en beambten van !Jijzondere scholen 

P..n curs-ussen. 

82. Voor de toepassing van àit hoofdstuk 
worden verstaan onder: ,,bijzondere leeraren" : 
rectoren, directeuren en leeraren, bedoeld in 
arti kei 4, eerste lid, onder a, e en / : 

,,bijzondere onderwijzers" : hoofden en onder
wijzers, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder b, 
d en /; en directeuren en leeraren, bedoeld in 
artikel 4, eerste lid, onder c; 

,,beambten": zij, die in eene andere betrek
king dan die van rector, direoteu r, hoofd of 
onderwijzer verbonden zijn aan bijzondere 
schol en of cursussen, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, onder a tot en met f. 

83. Voor een bijzondei: onderwijzer, wien~ 
wedde niet uitsluitend bestaat uit eene jaar
wedde of vaste geldelijke toelage, eventueel 
met het genot van vrij wonen, wordt de pen
sioensgrondslag vastgesteld : 

a. voor het hoofd eener bijzondere lagere 
school en voor ieder der aan zuJk eene school 
verbonden onderwijzers op het bedrag, waarop 
voor de hoofden van en de onderwijzers aan 
openbare lagere scholen de jaarwedde is of zal 
worden vastgesteld bij den a lgemeenen ma.at
regel van bestuur, bedoelci in artikel 30, eerste 
lid der Lager-onderwijswet 1920; 

b. voor het hoofd eener bijzondere school 
voor buitengewoon Jager onderwijs en voor 
ieder der aan zulk eene school verbonden 
onderwijzers op het bedrag waarop voor de 
hoofden van en de onderwijzers aan openbare 
scholen voor buitengewoon la~er onderwijs de 
jaarwedde is of zal worden vastgesteld bij den 
algemeenen maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 71 der Lager-onrlerwij. wet 1920; 

c. voor den rlüeoteur eener bijzondere 
kweekschool of opleidingsschool en voor ieder 
der aan zulk eene school verbonden leeraren op 
het bedrag waarop voor cJe c'lireoteuren van en 
leeraren aa11 openbare kweekscholen of oplei
dings ·oholen de jaarwedde is of zal worden 
vastgesteid bij den a1gemeenen maatregel van 
beRtuur, bedoeld in de artikelen 148 en 155 
der Lager-ondennjswet 1920. 

84. l)e in het vorig artikel bedoelde bedm
gen worden voor onderwijzers van bijstand, die 
aan scholen, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder b, c en d minder dan vijftien uren per 
week les plegen te geven, tenzij de overeen
komstige leerkrachten bij het openbaar onder
wijs per lesuur worden bezoldigd, tot de helft 
verminderd. 

85. 1. Voor een bijzonder leeraar wiens 
wedde niet ui tsluitend bestaat uit een jaar
wedde of vaste geldelijke toelage, eventueel 
met het genot van vrij wonen, wordt de pen
sioensgrondslag vastgestclrl op het bedrag der 
jaarwedde, die volgens het Bezoldigingsbesluit 

52 
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voor burgerlijke Rijksambtena.ren voor over
eenkomstige krachten bij het openbaar onder
w~js zou gelden . 

2. Die jaarwedde wordt, tenzij de over
eenkomstige leerkracht bij het openbaar onder
wijs per lesuur wordt bezoldigd, voor den 
leeraar, die, geen rector of directeur zijnde, 
minder dan vijftien uren per week pleegt Jes 
te geven aan scholen, als bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, onder a, tot de helft verminderd . 

86. Voor een beambte, wiens wedde niet 
uitsluitend bestaat uit een jaarwedde of vaste 
geldelijke toelage, eventueel met het genot van 
vrij wonen, wordt de pensioensgrondslag vast
gesteld op het bedrag der jaarwedde, overeen
komstig een door Ons te bepalen schaal van 
het Bezoldigingsbesluit voor burgerlijke Rijks
ambtenaren. 

87. De Pensioemaad is bevoegd om, in 
geval van twijfel aan de ~ uistheid der opga ven, 
voor de vaststelling van den pensioensgrondslag 
verstrekt, ook voor andere dan de in artikel 83 
of 85 bedoelde onderwijzers en leeraren den 
pensioensgrondslag op de in die artikelen be
paalde bedragen vast te stellen. 

88. Bijzondere Ieeraren en beambten hebben 
na althans 10 volgens deze wet voor pensioen 
medetellende dienstjaren, mede recht op pen
sioen - echter eerst bij het bereiken vH-n rl<"n 
leeftija van 65 jaar of als zij ongeschikt zijn 
verklaard voor de vervulling van de betrekking 
van rector, directeur, leeraar of beambte - als : 

a. de aanwijzing van het bijzonder gym
nasium waaraan zij zijn verbonden, wordt in
getrokken; 

b. de bijzondere hoogere burgerschool, 
waaraan zij zijn verbonden, ophoudt te voldoen 
aan de eischen, geBteld bij artikel 45ter, 2 tot 
en met 9 der wet tot regeling van het middelbaar 
onderwijs; 

c. de bijzondere school of cursus voor nijver
heidsonderwijs of voor handelsonderwijs of de 
bijzondere school voor land- of tuinbouwonder
wijs of voor landbouw-huishoudonderwijs, 
waaraan zij zijn verbonden, ophoudt door het 
Rijk te worden gesubsidieerd; 

d. zij overgaan naar een bijzondere hoogere 
burgerschool, of naar eene bijzondere school, 
bedoeld onder c, waarvan op het tijdstip van 
den overgang niet vaststaat dat zij niet voldoet 
aan de onder b, respectievelijk c, bedoelde 
eischen; 

e. zij binnen een jaar na het verlies van de 
betrekking, in artikel 4, eerste lid, onder a, e 
of / omschreven, als rector of als directeur a-an 
het hoofd komen te staan van een yoor bun 
eigen rekening beheerd gymnasium of van een 
voor hun eigen rekening beheerde school als 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder a, e of /. 

89. Bijzondere onderwijzers en beambten 
hebben, na althans 10 volgens deze wet voor 
pensioen medetellende dienstjaren, mede recht 
op pensioen - echter eerst bij het bereiken 
van den leeftijd van 65 jaar of als zij ongeschikt 
zijn verklaard voor de vervulling van de betrek
king van onderwijzer of beambte - als : 

a. de bijzondere lagere school of de bij
zondere cursus waaraan zij zijn verbonden, 
ophoudt te voldoen aan den eisch dat het leer
plan, wat betreft de vakken en het aantal 
lesuren, voldoet aan het bepaalde in artikel 90, 

eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920, respec
tievelijk aan de voor subsidieering gestelde 
eischen; 

b. zij overgaan naar een andere bijzondere 
lagere school, waarvan op het, tijdst,ip van den 
overgang niet vaststaat, dat zij niet voldoet 
aan den onder a bedoelden eisch ; 

c. zij binnen een jaar na het v~lies van de 
betrekking, in artikel 4, eerste lid, onder b, c of d 
omschreven, als onderwijzer of leeraar aan het 
hoofd komen te staan van een voor hun eigen 
rekening beheerde bijzondere lagere school, 
bijzondere kweekschool tot opleiding van onder
wijzers of bijzondere opleidingsschool tot op
leiding van hulponderwijzeressen; 

d. hun betrekking blijkt te zijn opgeheven. 
90. Een pensioen, als bedoeld in artikel 88 

of artikel 89, wegens ongeschiktheid voor . de 
vervulling van de daar bedoelde betrekkingen 
toegekend, gaat eerst in met den dag waarop 
de pensioensaanvrage bij den Pensioenraad is 
ingekomen. 

ZEVEND E TITEL. 
VAN HET PENSIOEN DER-WEDUWEN EN WEEZEN, 

H001!'DSTUK I. 
Van het recht op pensioen. 

91 . 1. R echt op weduwenpensioen heeft 
a. de weduwe van een ambtenaar, tenzij 

het huwelijk was gesloten, nadat hij den leeftijd 
van 65 jaar had bereikt ; 

b. de wecl,uwe van een gepensionneerd amb
tenaar, tenzij het huwelijk was gesloten, nadat 
hij wa.s ontslagen of nadat hij den leeftijd van 
65 jaar had bereikt. 

2. Indien de weduwe van een ambtenaar, 
die twee of meer betrekkingen, hetzij burger
lijke, hetzij milita ire, achtereenvolgens heeft 
bekleed, in meer dan één hoedanigheid recht 
heeft op pensioen ten laste van het fonds, kan 
zij slechts aanspraak maken op één pensioen, 
en wel op het hoogste, tenzij op grond van de 
voorschriften van de Militaire Weduwenwet 
1922 zij wegens het deelgenootschap van haren 
overleden echtgenoot in de voormalige wedu
wen- en weezenkas voor de officieren van de 
landmacht of in het voormalige weduwen- en 
weezenfonds der militaire officieren bij de 
zeemacht op een weduwenpensioen aanspraak 
kan doen gelden, in welk geval zij dit geniet, 
onafhankelijk van een ander pensioen. 

92. 1. Recht op weezenpensioen hebben : 
a. de minderjarige wettige of gewettigde 

kinderen van een overleden mannelijk ambte
naar, tenzij zij geboren zijn uit een huwelijk, 
gesloten nadat hun vader den leeftijd van 
65 jaar had bereikt of tenzij zij na dat tijdstip 
gewettigd zijn ; 

b. de minderjarige wettige of gewettigde 
kinderen van een overleden gepensionneerd 
mannelijk ambtenaar, tenzij zij geboren zijn uit 
een huwelijk, gesloten nadat hun vader· was 
ontslagen of nadat- hij den leeftijd van 65 jaar 
had bereikt, of tenzij zij na dat tijdstip gewet
tigd zijn. 

2. Naar regelen, vast te stellen bij alge
meenen maatregel van bestuur, kunnen pleeg
kinderen gelijkgesteld worden met de in het 
eerste lid bedoelde wettige of gewettigde kin
deren. 
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3. Het bepaalde bij het laatste lid van 
artikel 91 vindt overeenkomstige toepassmg. 

93. 1. Bovendien hebben recht op weezen
pensioen: 

a. de minderjarige wettige of "ewettige 
kinderen van eon overleden vrouwelijk ambte
naar; 

b. de m:.b.derjarige wettige of gewettigde 
kinderen van een overleden gepensionneerd 
vrouwelijk ambtenaar, tenzij zij geboren zijn 
uit een huwelijk, gesloten nadat hun moeder 
was ontslagen of tenzij na dat tijdstip ge
wettigd zijn. 

2. Naar regelen, vast te stellen bij algemee
nen maatregel van bestuur, kunnen pleegkin
deren gelijkgesteld worden met de in het eerste 
lid bedoelde wettige of gewettigde kinderen. 

3. Het bepaalde bij het laatste lid van 
artikel 91 vindt overeenkomstige toepassing. 

94. Recht op tijdelijk pensioen hebben de 
vrouw en de minderjarige wettige of gewettigde 
kinderen van een ambtenaar, die in de uitoefe
ning van zijn dienst is vermist geraakt. 

95. · 1. Mannelijke ambtmaren, die zonder 
pensioen uit hunne betrekking worden ont
slagen, kunnen voor de vrouw met wie zij op 
het t\jdstip van ingang van hun ontslag gehuwd 
zijn, voor de wettige of gewettigde minderjarige 
kinderen, die zij op dat tijdstip hebben en voor 
hunne bij die vrouwen te verwekken kinderen, 
zich, totdat zij hetzij als ambtenaar of als 
iepensionneerd ambtenaar, hetzij als militair 
m den zin der Militaire Weduwenwet 1922 
opnieuw voor die betrekkingen uitzicht op 
pensioen verkrijgen, op den voet van artikel 43 
het behoud verzekeren van dat uitzicht over
eenkomstig de bepalingen dezer wet. 

2. Gelijke bevoegdheid hebben vrouwelijke 
ambtenaren, die zonder pensioen uit hare 
betrekking woliden ontslagen, ten opzichte, 
zoowel van de wettige of gewettigde minder
jarige kinderen, die zij op het tijdstip van ingang 
van haar ontslag hebben, als van de kinderen 
die nog geboren zullen worden uit haar huwelijk 
met den man met wien zij op dat tijdstip 
gehuwd zijn. 

3. Wanneer een ambtenaar wordt herplaatst, 
doch het diensvolgens voor de in het eerste of 
tweede lid bedoelde betrekkingen opnieuw ver
kregen uitzicht lager is dan het uitzicht, waar
van hij zich ingevolge het eerste of tweede lid 
het behoud heeft verzekerd, kan hij zich laatst
bedoeld uitzicht op den voet van artikel 43 
blijven verzekeren. 

4. Wanneer een ambtenaar, die zonder pen
sioen uit een betrekking is ontslagen, ui,t hoofde 
van een andere betrekking ambtenaar is ge
bleven, kan hij zich het behoud van het uitzicht 
op pensioen voor de in het eerste of tweede lid 
bedoelde betrekkingen, zooals dat onmiddellijk 
voor zijn ontslag uit eerstbedoelde betrek
king bestond, op den voet van artikel 43 ver
zekeren. 

96. Geen recht op pensioen hebben de 
weduwe en de weezen van een oud-ambtenaar 
of ambtenaar, die gebruik maakte van de in 
het vorig artikel verleende bevoegdheid, doch 
die een termijn van de in het eerste lid van 
artikel 4.4 bedoelde bijdrage niet binnen den 
aan het slot van het derde lid van dat artikel 
gestelden tijd, of vóór of op het ingevolge het 
vierde lid van dat artikel bepaalde tijdstip beeft 

voldaan of die niet krachtens verklaring van 
den Pensioenraad geacht moet worden dien 
termijn tijdig te hebben betaald. 

HOOFDSTUK II. 

Van de berel:ening ran het pensioen. 

97. 1. Het weduwenpensioen wordt be
rekend over den laatsten pensioensgrondslag 
van den overleden echtgenoot, of indien deze 
twee of meer betrekkingen gelijktijdig bekleedde 
en uit dien hoofde bij zijn overlijden in meer 
dan één hoedanigheid voor z\jn gezin aanspraak 
had op pensioen, over de som zijner laatste
pensioensgrondslagen in die betrekkingen. 

2. Het weduwenpensioen bedraagt 50 per
cent van de eerste f 2000 en 40 percent van 
het overige bedrag van den pensioensgrondslag 
of de som der pensioensgrondslagen, bedoeld 
in het eerste lid. 

3. Het weduwenpensioen zal echter in geen 
geval minder bedragen dan 50 percent van de 
eerste f 2000 en 40 percent van het overige 
bediag der in artikel 54 bedoelde middelsom. 

4. Het weezenpensioen bedraagt : 
a. 10 percent van de bedragen in het tweede 

en derde lid bedoeld, voor elk kind, welks 
moeder aan het overlijden van den vader 
aanspraak op pensioen ontleent ; 

h. ·20 percent van de bedragen in het tweede 
en derde lid bedoeld voor elk ander kind. 

5. Het weduwenpensioen en het gezamenlijk 
bedrag van een weezenpensioen wordt naar 
boven in guldens afgerond. 

98. Het weduwenpensioen en het weezen
pensioen wordt ten hoogste over een grondslag 
of een totaal aan grondslagen van f 3000 bere
kend. 

·99_ Het gezamenlijk bedrag aan weduwen
en weezenpensioen of aan weezenpensioen gaat 
80 percent van het bedrag of het gezamenlijk 
bedrag, waarover deze pensioenen zijn berekend. 
niet te boven. Indien, in verband met dit 
voorschrift, de pensioenen een vermindering 
moeten ondergaan, geschiedt deze in evenredig
heid van hunne bedragen. 

100. Indien een kind aan het overlijden 
van elk zijner ouders aanspraak op pensioen 
ontleent, wordt het hoogste der pensioenen 
toegekend. 

101. Het weezenpensioen wordt ambtshalve 
van 10 op 20 percent van de in het tweede en 
derde lid van artikel 97 be,doelde bedragen 
gebracht, als het weduwenpensioen van de 
moeder is geëindigd of zoolang dit op grond 
van eernge bepaling dezer wet niet mag worden 
genoten. 

102. 1. Een gehuwd ambtenaar kan zich 
naar regelen bij algem_~enen maatregel van 
bestuur te stellen, voor ZIJne weduwe en weezen 
het recht verzekeren op een verhooging van 
het pensioen, waarop zij ingevolge de voor
gaande artikelen recht zullen hebben. 

2. De verhooging geschiedt naar regelen, 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. Zij bedraagt ten hoogste 50 ~ercent 
van het in het eerste lid bedoelde pens10en. 

103. 1. Het wetzenpensioen :voor de geza
menlijke kinderen, uit één huwel\jk gesproten, 
wordt als een é<>nheid toegekend. 

2. ï,îjn de kinderen uit verschillende h~we
lijken gesproten, d9,n wordt het weezenpen~1oen 
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voor de gezamenlijke kinderen uit elk dier 
huwelijken als een afzonderlijke éénheid toe
gekend. 

3. In afwijking van d e beide vorige leden 
kan bij het beslui t tot toekenning of bij een 
later besluit in het belang der rechthebbenden 
een pensioen worden ge~plitst. 

104. Wanneer de nagelaten betrekkingen 
van een ten gevolge van een ongeval omgekomen 
ambtenaar, aan diens overlijden recht zoowel op 
pensioen ten laste van het fonds, als op eene 
rente volgens een desbetrehende wettel1jke 
regeiing ontleenen, overschrjjdt. het gezamenlijk 
be<lrag van het totaal aan weduwen- Pn weezen-
11ensioen of aa.n weezenpensioen en van bedoe,óe 
rente niPt het bedrag van oen pensioensgron<l
slag of van h ot gezamenlijk bedrag der pen
sioensgrondslagen, waaroyer de pensioenen 
berekend ;;ijn. Indien dit maximum zou wor
d en overschreden -.1orden d e pensioenen even
redig verminderd. 

105. H et 6jdel\jk pensioen voor de vrouw 
en de kinaeren van een ambtenaar, die in de 
uitoefening van zijn dienst ,,ermist is geraakt, 
is gelijk aan het pens;oen dat de belanghebben
den zouden hebben on tvangen wanneer de 
echtgenoot of vader bij de dienstverrichting 
ware overleden. 

HOOFDSTUK III. 
Van aanvrage en wekenning van pen.~ioen. 

106. Toekenning van pensioen of verhooging 
van een reeds toegekend pensioen geschiedt op 
schriftelijke aanvrage, door of vanwege den 
belanghebbende of de belanghebbenden met de 
voor d e regeling van het pensioen benoodigde 
stukken aan den P ensioenraad gericht.. 

107. 1. De P ensioenraad beslist op een 
verzoek om pensioen of verhooging van pen
sioen . De beslissing is met redenen omkleed. 

2. De artikelen d er wet, waarop de beslissing 
steunt. worden in de beslissing vermeld. 

ACHTSTE TITEL. 
VAN I NGANG EN EINDE DER PENSIOENEN. 

108. 1. Behoudens afwijkende bepalingen 
gaat het ambtenaarspensioen in met den dag 
waarop het recht op pensioen is ontstaan en 
het weduwen- en weezenpensioen met den dag 
volgende op dien van het overlijden van hem, 
aan wi en het werd ontleend. 

2. Wordt het pensioen toegekend op grond 
vs.n een as.nvraag, gedaan meer dan twee jaren 
na den dag waarop het volgens het vorige lid 
zou ingaan, dan gaat het echter eerst in met den 
dag, waarop de aanvrage bij den P ensioenraad 
is ingekomen . 

109. 1. Het pensioen, op grond van de in 
het tweede lid van artikel 48 bedoelde onge
schiktheid toegekend aan een oud-ambtenaar, 
gaat in met den dag, waarop de aanvrage bij 
den P ensioenraad is ingekomen. 

2. Mede geldt dit van een krachtens het 
dérde lid van artikel 123 opnieuw verleend 
pensioen. 

110. 1. Een as.nva,nkelijk geweigerd pen
sioen of een verhooging van pensio<>n gaat, 
behalve in het geval bedoeld in het tweede lid, 
eerst in met den dag waarop de aanvrage, die 

leidde tot toekenning van het aanvankelijk 
geweigerde pensioen of tot vcrhooging van het 
pensioen, bij den Pensioenra'1d is ingekomen. 

2 Ligt aan de aanvankelij ke weigering of 
toekenning van een te Jaag pensioen ten gr nd
slag eene dwaling ten aanzien van de feite, ,, 
die niet of niet uitsluitend aan een verzuim of 
aan eene verkeerde opgave van den belang
hebbende te wijten is, dan gaat , indien d e in 
het eerste lid bedoelde aanvrage binnen een 
jaar na de dagteekening d er aanvanlrnlijke be
schikking bij den P ensioenraad is ingekomen, 
het pensioen of het hooo-er pensioen in met den 
dag waarop het rech t daarop verkregen werd. 

111. 1. H et pensioen eindigt m et het einde 
van het kwartaal, in den loop waarvan het 
overlijden heeft pl aats gehad, het weezen
pensioen tevens met het einde van het kwartaal, 
in den loop waarvan de rechthebbende meerder-
jarig is geworden . . 

2. Een vervallen verklaard of m <>etrokken 
pensioen eindigt met het einde van hetlwart.aa l, 
in den loop waarvan het besluit tot vervallen
verklaring of intrekking is genomen. 

112. 1. H et weduwenpensioen eindigt voorts 
bij een volgend huwelijk der weduwe, en wel 
met het einde van het kwartaal, in den loop 
waarvan het huwelijk heeft plaats gehad . 

2. Wordt dat huwelijk, anders clan door 
op volgend huwelijk met rechterlijk verlof. ont
bonden, dan word t aan de vrouw op haar schrif
telijke aanvrage haar oude pensioen weder toe
gekend. Zou haar echter ter zake van het 
latere huwelijk eveneens pensioen t oekomen, 
dan wordt slechts het hoogste van die beide 
bedragen toegekend. Het pensioen gaat . in 
met d en dag volgende op dien van de cintbindin& 
van het. huwelijk, mits aan den P ensioenraaa 
desverlangd van die ontbinding het schriftelijk 
bewijs wordt overgelegd. • 

113. Een tijdelijk pensioen, verleend op 
grond van artikel 94, houdt, wanneer de ver
miste in leven blijkt te zijn, met een door den 
P ensioenraad te bepalen datum op. 

NEGENDE TITEL. 
VAN DE UITBETALTNG DER PENSIOENEN. 

114. 1. Zoodra een pensioen is toegekend, 
verricht de P ensioenraad hetgeen vereischt 
wordt voor de uitbetaling. 

2. De pensioenen worden driemaandelijks 
voldaan. 

115. 1. De uitbetaling van een pensioen 
geschiedt op de wijze b(j algemeenen maatregel 
van bestuur bepaald. 

2. Bjj dien maatregel kan de uitbetaling 
van alle of van sommige pensioenen aan anderen 
dan organen van het Rijk worden opgedragen. 
In zoodanig geval kan de a lgemeene maatregel 
bepalingen inhouden omtrent de toekenning 
van een vergoeding voor de uitbetaling. 

TIENDE TITEL. 
BIJZONDERE BEPALINGEN AAN ALLE PENSIOENEN 

GEMEEN. 

116. 1. De pensioenen zijn onvervreemd
baar. De gepensionneerde kan over zijn pen
sioen op geenerlei wijze beschikken, ook niet 
door verpanding of beleening. Indien hij last 
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geeft het pensioen voor hem te ontvangen, kan 
hij die lastgeving ten allen tijde herroepen. 
All e hiermede in strijd zijnde overeenkomsten 
zijn nietig. 

2. Deze bepalingen worden afgedrukt op 
het pensioenbewijs. 

3. De voorschotten, door be~turPn van 
openbare lichamen, liefdadige of tot algemeen 
nut werkende instellingen, hetzij renteloos, 
hetzij tegen een matige rente op de pensioenen 
gegeven, tot zekerheid waarvan de be,vijzen 
van inschrijvjng in he t bezjt van d ie lichamen 
worden gesteld, zijn niet onder de bij deze wet 
verboden beleeningen be"repen, mits de voor
waarden, volgens welke die voorschotten wor
den verstrekt, zijn goedgekeurd door den 
Minister van Financiën. 

4. Indien een gepensionneerde in een ge
sticht of in een instelling van weldadigheid, 
door het openbaar gezag erkend, is opgenomen 
of, op welke wijze ook, door zoodanige instel!ing 
of door een burgerlijke gemeente wordt ver
pleegd, wordt, voor den duur van het onderhoud 
of de verpleging, zijn pensioen uitbetaald aan 
het bestuur van dat gesticht. die instelling of 
die gemeente, dat zich in het bezit stelt van het 
pensic,enbewijs . 

5. Overtreft het bedrn,g van het pensioen 
dat der onderhouds- of verplegingskosten, dan 
wordt het verschil door het bestuur der bet.rok
ken inrichting of gemeente aan of ten behoeve 
van den gepensionneerde uitgekeerd . 

117. 1. Onverminderd het in het vorige 
a rtikel bepaalde, is pensioen tot een bedrag 
van f 800 per jaar niet vatbaar voor inhouding 
of beslag. Overigens is het vatbaar voor in
houding of beslag : 

wat de tweede f 800 per jaar of deel van dat 
bedrag betreft, tot 1/, daarvan; 

wat de derde f 00 ,Per jaar of deel van dat 
bedrag betreft, tot 3 / 8 daarvan; 

wat de vierde f 800 per jaar of df'e l van dat 
bedrag betreft, tot ½ daarvan ; 

terwijl inhouding of beslag op het meerdere 
onbeperkt is toegelaten. 

2. De inhouding geschiedt door den Pen
sioenraad. Op het be~lag zijn van toepassing 
de bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering. 

118. De beperkingen, voorgeschrev;en in het 
eerste lid van artikel 117, gelden niet t en aan
zien van inhouding of beslag tot verhaal van : 

a. onderhoud, waarop bij , die om d0 in
houding verzoekt of de beslagl egger volgens de 
wet aanspraak heeft ; 

b. belaRtingschulrl voor zoover bij een wet 
of een verordPning een andere regeling is ge
t roffen ; 

c. een schuldvordering van een publiek
rechtelijk lichaam, ter zake van schade, in 
verband met de uitoefening van den dienst op
zettelijk veroorzaakt.. 

119. Ingeval van faillissement wordt het 
pensioen, voor zoo ver het vatbaar is voor beslag, 
uitgekeerd aan den curator. 

120 l . Pensioen krachtens deze wet wordt 
niet aan den gepensionneerde, doch aan den 
Staat uitbetaald zoolang de gepensionneerde, 
die veroordeeld is tot eene vrijheidsstraf van 
drie maanden, tot plaatsing in een R\jkswerk
inrichting, of tot eenige zwaardere straf, z\jn 

straf ondergaat of zich door de vlucht aan de 
tenuitvoerlegging van het vonni t racht te 
out.trekken. 

2. ·wij behouden Ons echter voor, het pen
sioensbedrag over dien tijd te doen uitbetalen 
aan of ten behoeve van de echtgenoot of de 
bloed verwanten in de rechte lijn van den ver
oordeelde. 

3. Wij behouden Ons t evens voor om, voor 
zoover van de bevoegdheid, in het vorig lid 
bedoeld, geen gebruik is gemaakt, den gepen
sionneerde na zijn ontslag u.it de gevangenis of 
andere inrichting in het genot te stellen van 
een uitkeering, die bij een st,raft.ijd van minder 
dan een jaar de helft van het pens ioensbedrag 
over di en straftijd en bij een straftijd van Jan
geren duur de helft van het jaarlijksche pen
s ioen niet te boven gaat. 

121. Zoolang een gepensionneerde wees 
verblijft in een Rijksopvoedingsgesticht of in 
een tuchtschool geschiedt de uitbetaling van 
zijn pensioen aan den Staat, tenzij derden die 
kosten van dat verbl ijf vergoeden. 

122. De termijnen van een pensioen, die 
niet binnen twee jaren na den eersten dag 
waarop zij kunnen worden geïnd zijn inge
vorderd, worden niet meer uitbetaald . 

123. 1. Een pensioen wordt door den 
Pensioenraad verva!Jen verklaard : 

a. als gedurende 5 achtereenvolgende jaren 
na den eersten dag waarop het kan worden 
geïnd iedere invordering is achterwege ge 
bleven , 

b. als de gepensionneerde : 
1. in een vreemd land wordt ge11aturali

seerd; 
2. zonder Onze toestemming zich in vreem

den krijgsdienst begeeft of een openbare be
diening aanneemt, door een vreemde regeering 
opgedragen ; 

3. het eerste lid van artikel 116 heeft over
treden en na naar aanleiding daarvan door 
den Pensioenraad te zijn gewaarschuwd, den 
met die verbodsbepaling in strijd 7ijnden toe
stand niet binnen 6 maanden na de dagteeke
ning der waarschuwing doet, ophouden. 

2. De betaling van een pensioen, ten aanz ien 
waarvan het eerste lid van artikel 116 is over
treden, wordt van de dagteekening van de 
evengenoemde waarschuwing tot het tijdstip, 
waarop aan die waarschuwing gevolg is gegeven, 
geschorst. H et pensioensbedrag, dat dienten
gevolge word t ingehouden, wordt, wanneer 
het pensioen op grond van overtreding van het 
eerste lid van artikel 116 komt te vervallen, 
niet uitbetaald. 

3. In bijzondere gevallen kan een op grond 
van dit artikel vervall en pensioen na Onze 
machtiging door den Pensioenraad opni euw 
worden toegekend. 

124. Onverminderd het bepaalde in artikel 
63 der wet van 5 October 1841 (Staat.sbl.ad 
n°. 40) worden pensioenen, die zijn toegekend 
met inachtneming v:an de bij de wet gestelde 
regelen, door de Algemeene Rekenkamer ver
evend tot de bedragen, waarop zij zijn toege
kend, tenzij ingevolge het bepaalde bij de 
artikelen 122 of 123 dezer wet, een lager bedrag 
behoort te worden betaald of de betaling 
achterwi:ge moet blijven . 
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ELFDE TITEL. 
VAN HET INDIENEN VAN EEN BEZWAARSCHRIFT 

EN VAN BEROEP. 

125. l. Hij, die bezwaar· heeft tegen een 
t e zijnen aanzien genomen besli sing van den 
Pensioenraad, welke van belang kan zijn voor 
de te betalen bijdrage, het recht op en het 
bedrag van pensioen, en de betaalbaarheid 
van pensioen, kan binnen een maand na den 
datum van verzending van die beslissing bij 
den Pensioenraad een bezwaar~chl"ift indienen. 

2. Hij, die het bezwaarschrift indient na 
den daarvoor bepaalden termijn, wordt niet op 
grond daarva n niet-ontvankelijk verklaa1·d, 
indien hij ten genoegen van den P ensioenraad 
aantoont, het bezwaarschrift te hebben inge
diend binnen een maand na den dag, waarop 
hij van de aangevochten beslissing redelijker
wijs heeft kunnen kennis dragen. 

3. De be lissing van den Pensioenraad 
wordt genomen binnen zes maanden na den 
datum, waarop het bezwaarschrift bij den 
Pensioenraad is inft<>ekomen, en is met redenen 
omkleed. Afschri t wordt door den Pensioen
raad aan den reclamant gezonden bij aange
teekenden brief. 

4. Beslist de Centrale Raad van Beroep, in 
afwijking van den Pensioenraad, dat het be
zwaarschrift t ijdig is ingediend, dan stelt de 
Centrale R aad van Beroep de stukken in handen 
van den P ensioenraad, ten einde op het be
zwaarschrift a lsnog eene besli sing te geven. 

126. 1. 'l'egen be lissingen omtrent pen
sioensgrondslagen, ingevolge artikel 34 door de 
daar bedoelde organen genomen. kan een 
bezwaarschrift worden ingediend bij den Pen
sioenraad, alsof zij door dien Raad waren 
genomen. 

2. De P ensioenraad kan ambtshalve een 
pen ioen grondslag vaststellen, wij"igen of in
trekken. 

127. 1. Hij, die bezwaar heeft tegen de 
beslissing op een bPzwaarschrift als in de beide 
vorige artikelen bedoeld, kan binnen een 
maand, nadat het afschrift ingevolge artikel 125, 
d erde lid t er post is bezorgd, in beroep komen 
bij d en Centralen R aad van Beroep, bedoeld 
in artikel 1 der Beroepswet. 

2. Het tweede lid van artikel 125 is van 
overeenkomstige toepassing. 

Art. 127a. l. Onze Minister van Financiën 
kan bij den Centralen Raad van Beroep beroep 
instellen: 

a. tegen a,Jl e beslissingen van den Pensioen
raad, welke zijn genomen inge volge de artikelen 
125, lid 3, en 126 ; 

b. indien een bezwaarschrift a ls bedoeld in 
d e zoo juist genoemde artikelen binnen den 
daarvoor gestelden termijn niet bij den Pen
sioenraad is ingediend, tegen alle beslissingen 
van den P ensioenraad, welke van belang kunnen 
zijn voor de te betalen bijdrage, het recht op 
en het bedrag van pensioen, en de betaalbaar
heid van pensioen en tegen bes lissin~en omtrent 
pensioensgrondslagen, ingevolge artikel 34 door 
de daar bedoelde organen genomen. 

2. Het beroep t.egen de in de laatste plaats 
onder b van het vorige I id genoemde beslissingen 
wordt ingest eld a lsof zij door den P ens ioenraad 
waren genomen. 

3. Onze voornoemde l\Iinister kan een per-
0\Hl aanwijzen, die na mens hem het beroep 

kan instellen en in het proces kan optreden. 
Die aanwijzing ka n a lgemeen zijn of voor bij
zondere gevallen geschieden. 

4. Beroep, inge teld door Onzen voor
noemden l\'linister, is niet aan een termijn 
gebonden. I s dat beroep echter ingeste'd later 
dan drie maanden na den da-g, waarop d e 
bestreden beslissing is gedagteekend, of na d en 
dag, waa rop de in artikel 125, t weed e lid , 
bedoelde niet-ontvankelijk verklaring onher
roepelijk is geworden, da.n kan de uitspraak 
va n den Centralen R aad van Beroep niet van 
nadeelig gevolg zijn voor hem, wien belangen 
bij de uitspraak zjjn betrokken. 

128. 1. Het instellen van beroep heeft 
geen schorsende werking ten aanzien van de 
bes lissing, waartegen in beroep is gekomen. 

2. Worden de bezwaren geheel of gedeel
telijk gegrond verklaard, dan treedt de be
slissing, in beroep gegeven, in de p laats van die, 
waartegen beroep werd ingesteld. 

3. Wordt in beroep het recht op pensioen 
ontzegd of een lager pensioen toegekend, dan 
wordt het reeds betaalde of te veel betaalde 
niet teruggevorderd. 

129. De bepalingen van de Beroepswet 
omt.rent de behandeljng van het geding, en d e 
bepalingen van de ter mtvoering dier wet 
genomen besluiten vinden overeenkomstige 
toepassing, behoudens de afwijkingen en aan
vullingen, bij algemeenen maatregel van be
stuur vast te stell en . 

Art. 129ri. 1. Van hem, die bij den P en
sioenraad een bezwaarschrift indient of bij 
den Centralen Raad van Beroep, beroep in
stel t , wordt onderscheidenlijk ten behoeve van 
het fonds en het Rijk een recht geheven van 
onderscheidenlijk f 5 en f 10. 

2. Door publiekrechtelijke lichamen is 
zoodanig recht ni et verschuldigd. 

3. Onvermogenden zijn van het betalen van 
zoodanig recht vrijgesteld. De Voorzitter van 
den P ensioenraad of de Voorz itter van den 
Centralen Raad van Beroep beslist over het 
geldelijk onvermogen van den klager. 

4. Hij, die het verschuld igde recht niet 
voldoet, is in het indienen van het bezwaar
schrift of in het beroep niet ontvankelijk. 

5 . H et betaalde recht van f 5 wordt aan 
hem, wiens bezwaren hetzij door den P ensioen
raad, hetzij in beroer , door den Centralen Raad 
van . Beroep gehee of gedeeltelijk gegrond 
worden verklaard, wederom vergoed. Het
zelfde heeft plaats ten opzichte van het betaalde 
recht van f 10, indfon klager door den Centralen 
Ra~d van Beroep geheel of gedeeltelijk in het 
geLiJk wordt gesteld. 

TWAALFDE J' ITEL. 
VAN HERZIENING VAN GENOMEN BESLISSINGEN. 

130. 1. Een beslissing van den P ensioen
raad ka!1 ~oor hem in het nadeel van den bij 
die beshssmg betrokkene alleen worden herzieP 
op grond van gebleken onjuistheid van aan de 
beslissing ten grondsla~ gelegde feiten. 

2. Uitspraken van cten Centralen Raad van 
Beroep kunnen in het nadeel van den betrokkene 
alleen worden herzien in de gevallen en volgen6 
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de regelen van d1: artikelen 127- 132 der 
.Beroepswet. 

131. De P ensioenraad is bevoegd, op daa r
toe door of vanwege den bela nghebbende gedane 
aanvrage een door dien Raad qf door d en 
Centra!en R aad van Beroep gegeven beslissing 
in het voordeel van den bij de beslissing betrok
kene te herzien. 

132. Reeds uitbetaalde pensioensbedragen 
worden niet op grond van een herziening als 
bedoeld in artikel !30 teruggevorderd, tenzij 
in de herzienin~s beslissing is uitgesproken dat 
de gebleken onJuistheid van aan de beslissing 
ten grondslag ge legde feiten was te wijten aan 
het opzet van den betrokkene zelven . 

DERTIENDE TITEL. 
OVERGANOS- EN SLOTBEPALINGEN. 

133. 1. Aan de op het tijdstip van het in 
werking treden van dezb wet in dienst zijnde 
ambtenaren, die eene schriftelijke aanstelling 
van de tot benoemen bevoegde autoriteit in d e 
betrekking die zij op dat tijdstip vervullen, 
missen, wordt alsnog zulk eene aanstelling, 
ingaande op dat tijdstip, uitgereikt. 

2. Binnen vier maanden na dat tijdstip 
ontvangt de Pensioenraad gewaarmerkte af
schriften van de op grond van het eerste lid 
uitgereikte aanstellingen. Na dien termijn 
vinden de artikelen 29 en 30 overeenkomstige 
toepass ing. 

3. Voor hem, die vóór dat tijdstip eene 
betrekking van ambtenaar, in tijdelijken dienst 
een betrekking, bedoeld in artikel 40, eerste lid 
onder c, of een onbezoldigde betrekking, bedoeld 
in artikel 40, ~rste lid onder a, heeft vervuld 
zonder een se iftelijke aanstelling van de tot 
benoemen bev egd e autoriteit, geldt als zoo
danig in die trekking een schriftelijke ver
klaring van di autoriteit, dat het de bedoeling 
is geweest hem als ambtenaar of in onbezoldig
<len dienst werkzaam te doen zijn. 

134. 1. Met de in het"tweede lid genoemde 
beperking en onder de in het vijfde lid gestelde 
voorwaarde kan voor pensioen worden inge
kocht de tijd, dien een ambtenaar vóór het 
tijdstip van het in werking treden van d eze 
wet, boven den leeftijd van 18 jaren als amb
tenaar, in tijdelijken dienst, bedoeld in artikel 
40, eerste lid, onder c, in zijdelingschen dienst, 
bedoeld in artikel 40, eerste lid onder b, of in 
een onbezoldigde betrekking, bedoeld in artikel 
40, eer te lid onder 9, heeft doorgebracht, met . 
uitzondering van den tijd, die onder de werking 
van een vroegere wet reeds voor pens'oen geldig 
was of rlie op grond van zoodanige wet voor 
pensioen reeds is of nog wordt ingekocht ; 
voorts d e tijd, dien een ambtenaar vóór 1901 
a ls rector van, als leeraar aan of - boven den 
l eeftijd van 18 j'aren - als beambte bij eene 
bijzondere schoo van hooger onderwij , bedoeld 
in artikel 56, eerste lid, B, heeft doorgebracht 
na het jaar waarin het geregeld deelnemen van 
leerlingen dier school aan een der in dat artikel 
bedoelde examens een aanvang beeft genomen 
en hoogstens zes jaren daarvoor. 

2. Om voor pensioen te kunnen worden 
ingekocht mot>t diensttijd in tijdelijken of in 
zijdelingschen dien~t, bedoeld in het eerste !_id, 
hetzij onmiddellijk, althans zonder wezenluke 

onderbreking, zijn gevolgd door diensttijd als 
ambtenaar of onmiddellijk, althans zonder 
wezenlijke onderbreking, aansluiten aan dienst
tijd in tijdelijken, respectievelijk in zijdeling
schen dienst na het tijdstip van in werking 
treden van deze wet, die voor pensioen wordt 
ingekocht, hetzij, al da n niet in vereeniging 
met diensttijd in tijdelijken, respectievelijk in 
zijdelingschen dienst na dat tijdstip, tenminste 

.twee jaren zonder onderbreking hebben geduurd. 
3. Diensttijd, bedoeld in het eerste lid, kan 

slechts in zijn geheel voor pt>n ioen worden 
ingeko.cht. 

4. Niet voor pensioen kan worden ingekocht 
diensttijd, waarover reeds pensiot>n werd ver
leend. 

5. Hij, die op het tijdstip van het in werking 
treden van d eze wet ambtenaar is en hij, die 
na dat tijdstip, doch uiterlijk op 1 Juli 1925 
als ambtenaar wordt aangesteld, moet vóór 1 
Januari 1926, hij, die na 1 Juli 1925 als a mb
tenaar wordt aangesteld, moet binnen zes 
maanden na den dag van ingang zijner benoe
ming de volgende stukken aan den Pensioen
raad zenden : 

a. zijn gezamenlijke aanstellingen als amb
tenaar of in onbezoldigde betrekkingen met 
ingang van een tijdstip voorafgaande aan dat 
van het in werking tred en van deze wet of 
indien het d en inkoop van diensttijd in zijde
lingschen dienst betreft - met uitzondering 
van dien na 1 Juli 1912 in zijdelingschen Staats
rlienst - een stuk uit den tijd der dienstver
vull ing, waaruit van de indienstneming recht
streeks of zijdelings blijkt. of indien aannemelijk 
wordt gemaakt dat zulk een stuk niet kan 
worden overgelegd, andere gegevens die de 
indienstneming staven; 

b. gegevens waaruit blijkt van den duur 
van den in elke der onder a bedoelde betrekkin
gen doorgebrachten t ijrl ; 

c. een stuk waarbij hij verklaart er genoegen 
mede te nemen, dat het in het eerst.e lid van 
artikel 137 genoemde deel der daar bedoelde 
bijdrage op hem wordt verhaald. 

6. De Pensioenraad stelt het voor pensioen 
in te koopen tijdvak en het bedra~ der ver
schuldigde bijdrage vast en geeft dat bedrag 
op aan het lichaa m dat het verschuldigd is. 

Art. 134a. Zij, die de bij artikel 134, vijfde 
lid, onder c, bedoelde verklaring he bben af
gelegd, kunnen deze verklaring vóór l Juli 1926 
intrekken. Hetgeen ingevolge een op die ver
klaring plaats gehad heb benden inkoop aan 
bijdragen als bedoeld in artikel 135 is betaald. 
wordt gerestitueerd en het terza ke van zoo
danige bijdragen verhaalde als bedot>ld in 
artikel 137 wordt t erugbetaald. 

135. De bijdrage voor inkoop voor pens10en 
van den in artikel 134, eerste lid, bedoelden tijd 
bedraagt voor elk jaar van dien tijd een bedrag 
naar een tarief, dat wordt vastgesteld bij alge
meenen maatregel van bestuur. Zij ie ver
schuldigd door het lichaam, dat de belang
hebbende r echtstreeks of zijdelings heeft ge
diend. 

136. 1. De bijdrage, bedoeld in het vorige 
artikel, wordt betaald in eens op 31 December 
van het jaar, waarin het verzoek om inkoop 
bij den P ensioenraad inkomt, of, met rente 
volgens het tarief, in vijftien zooveel mogelijk 
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gelijke jaarlijksche termijnen, waarvan de eerste 
op dien da tum vervalt. 

2. De verplichting tot betalen vervalt niet 
door het ontslag of het overlijden van den 
ambtenaar. 

137. 1. Van de bijdrage, bedoeld in artikel 
135, kan het lichaam dat ha ar verschuldigd is, 
t en hoogste de helft op den ambtenaar verhalen 
of doen verhalen. Op de ambtenaren, bedoeld 
in de artikelen 157 en 158, kan een overeen
komstig verhaa l worden toegepast van de bij
drage, die het betrokken li chaam zonder de wer
king dier artikelen voor ben verschuldigd zou 
zijn geweest. 

2. Het bedrag, dat de ambtenaar reeds 
over vroegeren diensttijd voor pensioen heeft 
betaald, komt in mindering van dat., hetwelk 
op hem kan worden verhaald. Bedraagt eerst 
gemeld bedrag meer dan dat, hetwelk het 
lichaam, dat .het als pensioensbijdrage invor
derde, krachtens het eerste l id op den ambte
naar mag verhalen, dan keer t dit lichaam aan 
dat, hetwelk van de in het eerste lid verleende 
bevoegdheid wenscht gebruik te maken, doch 
a ls gevolg van de bedoelde vermindering op 
den ambtenaar niet kan verhalen hetgeen zij 
hem wenscht te doen bijdragen, het ontbre
kende uit. 

138. 1. Op verzoek en ten bat e van het 
lichaam, dat de bijdrage, bedoeld in artikel 135, 
verschuldigd is en een deel daarvan op den 
belanghebbende wil verhalen, houdt hij, die 
diens wedde als ambtenaar. of diens pensioen 
of wachtgeld als oud-ambtenaar uitbetaalt, 
dat deel op die wedde of op dat pensioen of 
wachtgeld in. 

2. De inhouding gaat in met het kwartaal, 
volgend op dat, waarin het in het eerste lid 
bedoelde verzoek is ontvangen en geschiedt in 
vijftien achtereenvolgende jaren, telkenmale 
voor een vijft iende gedeelte. 

139. 1. Artikel 72, negende, t iende en elfde 
lid, der wet van 17 Augustus 1878 (S taatsblad 
no. 127), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
14 Juli 1919 (Staatsblad n°. 493) is van toepas
sing t en opzichte van de bijdragen voor inkoop 
van pensioen van de diensten, die op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet in 
dienst zijnde of daarna herplaatst wordende 
onderwijzers op dat tijdstip reeds gedeeltelijk 
op den voet dier bepalingen hebben ingekocht. 

2. In het negende lid van het in het eerste 
)id genoemde artikel wordt voor "scholen als 
in artikel 60 bedoeld" , gelezen : ,,scholen be
doeld in artikel 4, eerste lid , b, derPensioenwet 
1922" . Uit het elfde l id van dat art ikel ver
vallen de woorden "in het zesde en" en " het 
vijfde of". 

140. De tijd, gedurende welken ambtenaren, 
die de verklaring bedoeld in artikel 6 der wet 
van 5 Juni 1905 (S taatsblad n°. 154), artikel 39 
der Pensioenwet voor de bijzondere leera ren 
1913, artikel IV, § 2, der wet van 5 Juni 1905 
(Staatsblad n°. 152), of ar t ikel 61 der Pensioen
wet voor de gemeente-ambtenaren 1913. hebben 
afgelegd, dientengevolge niet pensioengerech
t igd zijn geweest , kan op den voet van de 
artikelen 134 tot en met 138 voor pensioen 
worden ingekocht. 

141. 1. Ger ensionneerde onderwijzers kun
nen hun tijdeliJken diensttijd als onderwijzer, 
belast met eene waarneming, bedoeld in artikel 

33 der laatstelijk bij de wet van 14 Juli 1919 
(S taatsblad n°. 493) gewijzigde wet van 17 Au
gustus 1878 (Staatsblad n°. 127), of artikel 41 
der Lager-onderwijswet 1920, voor zoover niet 
reeds voor pensioen ingekocht, nog op den voet 
van de artikelen 134 en 135 voor pensioen 
inkoopen. 
· 2. Zij worden voor de t oepassing van het 
vijfde lid van artikel 134 beschouwd als amb
tenaren, in dienst op het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet . 
_ 3. In de plaats van een stuk, bedoeld in het 
vijfde lid van artikel 134, onder c, moeten zij 
overl eggen een stuk, waarbij zij verklaren er 
genoegen mede te nemen dat de bijdrage voor 
inkoop op hun pensioen wordt ingehouden. 

4. De inhouding van die bijdrage op het 
pensioen geschiedt in twee jaren, in twee gelijke 
t ermijnen. 

142. 1. Wanneer voor ambtenaren, d ie 
gepensionneerd worden uit eene betrekking, 
waaraan op het t ijdstip van het in werking 
t reden van deze wet uitzicht op pensioen t en 
Jaste van den Staat is verbonden, het pensioen 
volgens deze wet la_ger is dan het bedrag, da t zij 
volgens de pensioenregeling die op dat tijdstip 
voor hen geldt, j0 • de wet van 29 Mei 1920 
(S taatsblad n°. 283) aan pensioen zouden hebben 
ontvangen, wordt hun dat hoogere pensioens
bedrag toegekend. 

2. Het eerste lid is mede van toepassing ten 
opzichte van de weduwen en weezen van 
ambtenaren of gepensionneerde ambtenaren, 
die laatstelijk eene in datlid bedoelde betrekking 
hebben bekleed . 

143. Voor ambtenaren, die met ingang van 
een datum tusschen 17 November 1921 en 
1 J anuari 1923 zijn of worden gepensionneerd 
uit eene betreklcing, waaraan op het t ijdstip 
van het in werking treden van deze wet uitzicht 
op pensioen ten laste van den Staat of van het 
pensioenfonds voor de gemeente-ambtenaren is 
verbonden, geldt als middelsom der pensioens
grondslagen het jaarlijksche gemiddelde van de 
gezamenlijke pensioensgrondslagen na 1 Januari 
1920. 

144. Zij , die op het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet uitzicht hebben 
op pensioen ten laste van den Staat en van het 
pensioenfonds voor de gemeenteambtenaren, 
of ten Jaste van dat fonds en van het weduwen
en weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren en 
wi er pensioenen, werden zij met ingang van dat · 
tijdstip gepensionneerd, t e zamen meer dan 
f 4000, respectievelijk meer dan f 1400 zouden 
hebben bedragen, ontvangen, wanneer zij onder 
de werking van de ingevolge artikel 172 van 
deze wet vervallen pensioenwetten da t uitzicht 
tot hun ontslag of tot het overlijden van den 
echtgenoot of vader zouden hebben behouden, 
in totaal aan pensioen het bedrag, dat hun of 
haar in het geheel aan pensioen zou zijn toe
gekend, wanneer zij met ingang van bedoeld 
t ijdst ip waren gepensionneerd. 

146. Voor hen, die op het tijdstip van het 
in werking treden van deze wet pensioen genie
ten ten laste van den Staat, van het pensioen
fonds voor de gemeenteambtenaren of van het 
weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren en wier recht op pensioen met of 
na 1 J anuari 1920 is ingegaan, wordt het 
pensioen, indien dit met de bij de wet van 



825 ] 3 A U G U S T U S. 1925-

29 Mei 1920 (Staatsblad n°. 283) bedoelde 
verhooging !aller is dan het bedrag, dat zij op 
eerstgemeld tiJdstip aan pensioen zouden hebben 
genoten, wanneer reeds op het tijd tip waarop 
hun recht op pensioen inging, deze wet van 
kracht ware geweest, met ingang van het tijd
stip van het in werking treden van deze wet 
tot dat bedrag verhoogd. 

146. Pensioenen, geregeld met toepassing 
van het tweede Jid van artikel 11 der Burgerlijke 
Pensioenwet of van het tweede lid van artikel 9 
der Pensioenwet voor de bijzondere leeraren 
1913, worden met ingang van het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet verhoogd 
tot het bedrag, waarop zij zouden zijn gesteld, 
wanneer zij zonder toepassing van eerst
genoemde of laatstgenoemde bepaling waren 
berekend. 

147. 1. Voor hen, die op het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet in het 
genot zijn van eene rente, bedoeld in artikel 369 
of artikel 370 der Invaliditeitswet of van eene 
uitkeering, bedoeld in artikel 28 der Ouder
domswet 1919, komt, wanneer zij pensioen 
ontvaugen ten Jaste va,n het fonds, die rente of 
uitkeering in mindering van het pensioen. 

2• Die vermindering wordt alleen toegepast 
voorLoover daardoor het bedrag, dat haar aan 
pensioen wordt uitgekeerd, niet, daalt beneden 
het bedrag, dat zij krachtens de pensioen
regeling, welke vóór 1 Juli 1922 voor haar van 
kracht was, aan pensioen zou hebben ver
kregen. 

3. Zij, die op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet een pensioen, verleend 
ten laste van den Staat, van het weduwen- en 
weezenfonds voor burgerlijke ambtenaren of 
van het pensioenfonds voor de gemeente
ambtenaren, ten volle gelijktijdig genieten met 
eene rente of uitkeering, bedoeld in heteerst,e lid, 
of met eene rente of uitkeering volgens de 
Ongevallenwet 1921, behouden bij die rente 
o[ uitkeering het genot van hun volle pen
sioen. 

148. 1. Een gewezen ambtenaar, die op 
het tijdstip van de inwerkingtreding van deze 
wet pensioen geniet ten laste van den Staat 
of van het pensioenfonds voor de gemeente
ambtenaren en voor zijne weduwe en weezen 

.een wettelijk recht heeft op pensioen kan zich, 
naar regelen bij algemeenen maatregel van 
bestuur te stellen, het recht op eene verbooging 
van dit pensioen verzekeren, 

2. De verhooging geschiedt naar regelen, 
vastgesteld bij algemeenen maatregel van 
bestuur. Zij bedraagt ten hoogste 50 percent 
van het in het eerste lid bedoelde pensioen. 

149. 1. Voor een ambtenaar, die vóór het 
tijdstip van het in werking treden van deze 
wet meer dan dri e jaren achtereen wegens 
ziekte afwezig of op verminderde wedde werk
zaam is geweest, tellen van den tijd zijner af
wezigheid of zijner werkzaamheid op bedoelden 
voet niet meer dan drie jaren als diensttijd 
mede. 

2-. De afwezigheid wordt geacht te zijn 
onderbroken wanneer de belanghebbende ten 
minste twee maanden achtereen werkelijk 
dienst heeft gedaan. 

150. J. Voor de ambtenaren, in dienst op 
het tijdstip van het in werking treden van deze 
wet, en voor oud-amLtenaren die vóór dat 

tijdstip zonder recht op pensioen of op wacht
geld met uitzicht op pensioen werden ontslagen. 
en na dat tijdstip als ambtenaar werden her
plaatst, daalt de pensioensgrondslag of het 
totaal aan pensioensgrondslagen niet beneden 
het bedrag of het totaalbedrag, waarover
krachtens wettelijk voorschrift door of voor 
hen is bijgedra.gen, indien zij vóór l eptember 
1925, of, voorzooveel de afwijking tusscben 
pensioensgrondslag en wedde na 1 Juli 1925-
intreedt, biJrncn dri e maanden n,i, dat intreden 
schriftelijk aan het orgaan, bedoeld bij artikel 
34, het verlangen te lrnnnen geven, dat hun 
pensioensgrondslag op het evengenoemd bedrag 
wordt gesteld. 

2. \Vanneer voor ambtenaren en oud 
arnbtenaren, bedoeld in het eerste Jid , met twee 
of meer betrekkingen met een totaal aan 
pensioensgrondslagen hooger dan het totaal der 
wedden, laatstbedoelde totaalsom stijgt, heeft 
er eene herziening en eventueel vermindering 
va-n pensioensgrondslagen plaats in dien zin, 
dat het verschil tusschen de beide bedoelde 
totalen komt te vervallen of zoo gering mogelijk 
wordt en in elke betrekking de pensioen,sgrond
slag zooveel mogelijk gelijk wordt aan de 
wedde. 

151 . Voor de berekening van het pensioen 
voor ambtenaren die een pensioensgrondslag 
hebben of hadden, booger dan hun weelde, geldt, 
de wedde als grondslag 

152. Voor am btenaren, die vóór het tijdstip 
van het in werking treden ,,an deze wet ambte
naar zijn geweest zonder uitzicht op pensioen 
ten Jaste van den Staat of van het pensioen
fonds voor de gemeenteambtenaren, zoomede 
voor de loodsen en de Rijkswerklieden gelden 
voor de toepassing van de artikelen 54 en 97 
als pensioensgrondslagen de door ben vóór rlat 
tijdstip a ls ambtenaar genoten wedden in den 
zin van artikel 31. 

153. Van de afloopende bijdragen voor eigen 
pensioen, die op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet nog niet ten volle zijn 
betaald, is slechts verscbulcligd het gedeelte, 
berekend over het aan dat tijdstip voorafgaande 
deel van den t ermijn, biirnen welken die bij
dragen moesten worden voldaan. Het \"an dit 
gedeelte op dat tijdstip nog Yer cbuldigde 
wordt ingehouden, verrekend of gestort op 
den voet waarop de inhouding, verrekening of 
storting van het reeds betaalde deel heeft plaats 
gehad. 

154. Een oud-ambtenaar, die gebndk heeft 
gemaakt rnn de bevoegdheid, verleend bij 
artikel 10, vierde lid , a of b, der Weduwenwet 
voor de ambtenaren 1890, artikel 12, eerste lid, 
a of b der Weduwenwet voor de onderwijzers 
1905, of artikel 3 der Weduwemvet voor de 
gemeenteambtenaren 1913, verliest de in die 
artikelen bedoelde pensioensaanspraak, wan
neer hij na het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet wederom ambtenaar of 
militair in den zin der Militaire Weduwenwet 
1922 wordt, tenzij - in het laatste geYal -
belanghebbende wegens het in het tweede lid 
van artikel 91 bedoelde deelgenootschap uit
zicht heeft op pensioen voor zijn na, te laten 
betrekkingen. 

155. Voor de berekening van het pensioen 
der weduwen en weezen van ambtenaren en 
gepensionneerde ambtenaren, die een pensioens-
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,grondslag hadden, hooger dan hun wedde, geldt 
de wedde a ls grondslag. 

155a. Uitzicht op pensioen volgens deze 
wet voor hun na t e laten betrekkingen 
h ebben zij, die krachtens het bepaalde in 
. artikel 91, eerste lid en artikel 92, eerste l id dat 
uitzicht zouden missen, doch op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet uitzicht 
op pensioen voor hun na te laten betrekkingen 
•ontleenden aan een der met ingang van dat 
t ijdstip vervallen Weduwenwetten. 

156. 1. Door of voor ambtenaren, die de 
verklaring bedoeld in artikel 26 der Weduwen
wet voor de ambtenaren 1890, artikel 6 der wet 
,·an 5 Juni 1905 (Staatsblad n°. 154), artikel 23 
der ,veduwenwet voor de onderwijzers 1905, 
ar t ikel II der wet van 20 Juni 1913 (Staat8bla.d 
n.0 • 299), of artikel 44 der Weduwenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913 hebben ufgelegd en 
d ientengevolge geen uitzicht op pensioen hebben 
voor hun na te laten betrekkingen, moet alsnog 
binnen vier jaren na het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet aan het. fond s 
worden betaald het bedrag, dat in het geheel 
door of voor hen voor weduwen- en weezen
pensioen zou zijn bijgedragen, indien zij zoo
danige verklaring niet hadden afgelegd. Ten 
.aanzien van de voor gemeenteambtenaren ver
schuldigde bijdragen, is artikel 32 der Weduwen
wet voor de gemeenteambtenaren 1913 van 
toepassing. 

2. Ten opzichte van de ambtenaren, be
doeld in het eerste lid, is deze wet voorzooveel 
11are op het weduwen- en weezenpensioen be
trek king hebbende bepalingen betreft, niet van 
toepassi ng, wanneer die •ambtenaren het ver
langen hiertoe in den vorm eener schriftelijke 
verklaring te kennen geven aan den Pensioen
raad . Deze verklaring moet vóór 1 Januari 
1924 of, zoo het betreft ambtenaren di e na 
1 Juli 1923 herplaatst zijn, binnen zes maanden 
n a den dag van ingang van de herplaatsing 
worden ingezonden. De ambtenaren, die deze 
verklaring binnen den daa rtoe gestelden termijn 
h ebben ingezonden, zijn vrijgesteld van de in 
het eerste lid bedoelde betaling. Ook voor hen 
is door het betrokken publiekrechtelijk lichaam 
de in het eerste lid van artikel 36 bedoelde 
bijdrage, met recht van verhaal ingevolge het 
vierde lid van dat artikel, verschuldigd. 

3. Ambtenaren, die de in het tweede lid 
b edoelde verklaring vóór 1 October 1922 hebben 
afgelegd, kunnen deze verklaring vóór 1 Januari 
1924 in trekken. 

157. 1. Het Rijk is voor zijne ambtenaren, 
- de in de artikelen 38 en 39 bedoelde per
sonen niet inbegrepen. - in dienst op het 
tijdstip van bet in werking treden van deze 
wet, geen bijdragen voor hun eigen pensioen 
aan het fonds verschuldigd. Het 'keert van de 
pensioenen, die ingevolge deze wet later door 
die ambtenaren zullen worden genoten, het 
gedeelte waarop uitzicht verkregen is gedurende 
den t ijd , door hen in zijn dienst doorgebracht, 
jaarlijks vóór 1 Juli aan het fonds uit. 

2. Gaat een ambtenaar, voor wien op grond 
van het eerste lid niet voor pensioen wordt 
bijgedragen, over in dienst van een ander open
baar lichaam of wordt hij ambtenaar in den 
zin van artikel 4 of van a r t ikel 5, dan wordt 
rnn het tijdstip van ingang van den overgang 
in het nieuwe ambt af, op den gewonen voet 
voor hem bijgedragen. 

3. Voor de toepassing van artikel 134 wordt 
hij beschouwd als een oud-ambtenaar die, niet 
in dienst op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet, met ingang van het in 
het vorig lid bedoelde tijdstip wordt her'{llaatst . 

4. Ook ten aanzien van zijn diensttijd tus
schen de twee in het vorig lid bedoelde tijd
stippen is artikel 134 van toepassing. Mede 
gelden ten opzichte van de bijdrage voo.r in
koop de artikelen 135 tot en met 138. 

158. 1. De gemeenten, die op grond van 
artikel 68 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 vrijgesteld zijn van het be
talen van pensioensbijdragen voor haar in dat 
artikel bedoelde ambtenaren, behoeven niet 
voor het eigen pensioen dier ambtenaren aan 
het fonds bij te dragen. 

2. Zij keeren de in dat artikel bedoelde 
pensioensgedeelten jaarlijks vóór 1 Juli uit aan 
het fonds. Deze pensioensgedeelten worden 
berekend, voorzoover zij hun grond vinden in 
vóór 1 Juli 1922 doorgebrachten diensttijd -
met uitzondering van t ijdelijken diensttijd in 
gemeentelijke betrekkingen vóór 1 October 
1913 - naar de bepalingen der in het eerste lid 
vermelde wet en, voorzoover zij hun grond 
vinden in lateren diensttijd of in bedoelden 
vroegeren tijdelijken diensttijd, naar de be
palingen dezer wet. 

3. Gaat een ambtenaar, voor wien op grond 
van het eerste lid niet voor pensioen wordt 
bijgedragen, over in dienst van een ander open
baar lichaam of wordt hij ambtenaar in den 
zin van artikel 4 of van artikel 5, dan zijn het 
tweede, het derde en het vierde lid van het 
vorig artikel van toepassing. 

159. 1. Wij kunnen, den Pensioenraad 
gehoord, aan een gemeente toestaan haar 
ambtenaren , die op het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet volgens a,rtikel 69 
der Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 
1913 of volgens artikel 45 der Weduwenwet voor 
de ~meenteambtena,ren 1913, aan de werking 
van eerstgenoemde, respectievelijk van laatst
genoemde wet zijn onttrokken, v.oor den in het 
eerste I id van eerstgenoemd, of voor den in het 
eerste lid van laatstgenoemd artikel bedoelden 
tijd, aan de toepassing ook van de bepalingen 
dezer wet betreffende het ambtenaarspensioen, 
respectievelijk van die omtrent het ambtenaars
weduwen- en weezenpensioen, t e onttrekken. 

2. De hierop betrekking hebbende verzoeken 
van gemeenten moeten aa,n Ons worden gericht 
binnen drie maanden na het tijdstip van het 
in werking treden van deze wet. 

3. Doet zich ten aanzien van een ambtenaar, 
die krachtens bet eerste lid aan de toepassing 
van de bepalingen dezer wet omtrent het amb
tenaarspensioen is onttrokken, het in het derde 
lid van het vorig artikel bedoelde geval voor, 
dan zijn te zijnen opzichte het derde en het 
vierde lid van artikel 157 van toepassing. De 
gemeente, welker dienst hij verlaat, betaal t 
bovendien aan het fonds vijf en een half percent 
va1i zijn eersten pensioensgrondslag als amb
tenaar. 

4. Doet zich ten a,anzien van een ambte
naar, die krachtens het eerste lid aan de toe
passing van de bepalingen dezer wet 01;11trent 
het ambtenaarsweduwen- en weezenpens10en 1s 
onttrokken, het in het derde lid van het vorig 
artikel bedoelde geval voor; dan betaalt de 
gemeente, welker dienst hij verlaat, aan het 
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fonds voor elk jaar van den tijd gedurende 
welken de belanghebbende aan de toepassing 
dier bepalingen onttrokken is geweest, vijf en 
een half percent van zijn pensioensgrondslagen 
als ambtenaar. De betaling geschiedt in eens, 
uiterlijk op 31 December van het jaar waarin 
de overgang plaats heeft, of in tien .zooveel 
mogelijk gelijke jaarlijksche termijnen, waarvan 
de eerste op genoemden datum wordt vol.iaan. 
De verplichting tot betalen vervalt niet door het 
ontslag of het overlijden van den ambtenaar. 

160. l, In bijzondere gevallen kunnen 
Wij, den Pensioenraad gehoord, aan een pro
vincie, een waterschaJ;>, veenschap of veenpolder 
toestaan, de op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet in haren of zijnen dienst 
zijnde ambtenaren of sommigen van hen aan 
de toepassing van deze wet, hetzij in haar 

• geheel, hetzij a lleen voor zooveel haar bepa
lingen omtrent het ambtenaarspensioen of 
enkel die omtrent het ambtenaarsweduwen- en 
weezenpensioen betreft, te onttrekken voor 
den tijd gedurende welken zij in haren of zijnen 
dienst blijven. 

2. H et derde en het vierde lid van het vor ig 
a.rtikel zijn hier van toepassing, met dien ver
·tande, dat de in dat vierde lid bedoelde bij

drage verschuldigd is- door de pl'Ovincie, het 
waterschap, het -veenschap of den veenpolder, 
die of dat den belanghebbende uit haren of 
z ijnen d ienst ontslaat. 

161. l. De be. turen van provinciën, water
schappen, veenschappen of veenpold ers, die op 
het tijdstip van het in werking t reden van 
deze wet voor hare of hunne amttenaren 
pensioensbepalingen hebben, die hoogere pen
sioensaanspraken geven dan deze wet, herzien 
clie bepalingen binnen zes maanden na genoemd 
tijdstip met eerbiediging van verkregen aan
spraken. 

2. De datum van het in werküig treden 
van de her1.iene bepalingen wordt gesteld op 
het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet. Zij worden uitsluitend ten opzichte 
van de op da t tijdstip in djenst zijnde ambte
naren van toepassing verklaard. 

3. De bepalingen, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 71 der Pensioenwet voor de ge
meenteam1tenaren 1913 en die, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 47 der Weduwenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913, blijven, voor 
zooveel zij hoogere aanspraken geven dan deze 
wet, van kracht. 

4. Wij behouden Ons voor, aan een pro
vincie of - Gedeputeerde Staten gehoord -
aan een gemeente, een waterschap, veenschap 
of veenpolder toe te staan van hare of zijne 
op het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet in dienst zijnde ambtenaren, die 
vroegere pensioensaanspraken, hooger dan de 
bij deze wet verleende, behouden . voor die hoo
gere aanspraken pensioensbijdragen te heffen. 

162. l. Alle voorzieningen en regelingen 
van provinciën ter uitvoering of naar aanleiding 
van deze wet, zijn aan Onze goedkeuring onder
worpen. 

2. Alle zoodanige voorzieningen en regelin
gen van gemeenten, waterschappen, veen
schappen of veenpolders, met uitzondering van 
die naar aanleiding van artikel 36 van deze 
wet, zijn onderworpen aan de goedkeuring 
van Gedeputeerde Staten. De artikelen 196, 

197, 198, 200, 201 en 202 der Gemeentewet 
zijn ten deze van overeenkomstige toepassing. 

163. De Provinciale Staten, de gemeente
raden en de besturen van waterschappen, 
veenschappen of veenpolders, blijven bevoegd 
bepalingen vast te stellen ten aanzien van de 
pensionneering van de leden der Gedeputeerde 
Staten, respectievelijk van de wethouders en 
van de leden dier besturen en van hunne 
weduwen en weezen. 

164. Met het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet worden opgeheven het 
weduwen- en weezenfonds voor burgerlijke 
ambtenaren en het pensioenfonds voor de 
gemeenteambtenaren. H et fonds neemt de 
baten en lasten dier fondsen over. De boeken, 
bescheiden en registers van comptabelen aard_ 
dier fondsen worden overgebracht naar den 
Pensioenraad. 

165. De op het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet nog krachtens artikel 67 
der Pensioenwet voor de gemeenteambtenaren 
1913, ar tikel 18 der Burgerlijke Pensioenwet of 
artikel 46 der Pensioenwet voor de bijzondere 
leeraren 1913 verschuldi&de vergoedingen be
hoeven niet meer t e worcten voldaan. 

166. l. Met het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet komen t en laste van het 
fonds de ten laste van den Staat aan ambte
naren en aan weduwen en weezen van ambte
naren verleende pensioenen. Mede komen ten 
laste van het fonds de pensioenen die na dat 
tijdstip, nog krachtens vorige wetten, aan 
ambtenaren en aàn weduwen en weezen van 
ambtenaren worden toegekend. 

2. De in het eerste lid bedoelde pensioenen 
keert de Staat jaarlijks vóór 1 Juli aan het 
fonds uit. 

167. De pensioensbijdragen, die na het 
tijdstip van het in werking treden van deze 
wet nog uit kracht van vorige wetten, door of 
voor ambtenaren verschuldigd zijn, of aan of 
voor ambtenaren moeten worden teruggegeven, 
komen ten bate, respectievelijk ten Jaste van 
het fonds . 

168. l. Zoodra mogelijk na het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet wordt 
een wetenschappelijke balans van het fonds 
opgemaakt naar den toestand op dat tijdstip. 

2. Bij de wet worden de voorzieningen ge
troffen, waartoe deze balans aanleiding mocht 
geven. 

3. In afwachting van de totstandkoming 
van de in het tweede lid bedoelde wet, verleent 
de Staat aan het fonds voorschotten tot een 
gezamenlijk bedrag van ten hoogste tien millioen 
gulden. 

169. Met het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet worden de Burgerlijke 
Pensioenraad en de Pensioemaad voor de 
gemeenteambtenaren ontbonden. De boeken, 
bescheiden en registers dier raden worden 
overgebracht naar den Pensioenraad. 

170. Bij de behandeling na het tijdstip van 
het in wermng treden van deze wet van pen
sioensaangelegenheden, die nog geheel of ten 
deele volgens vorige wetten moeten worden 
geregeld, vinden toepassing de op het formeele 
recht betrekking hebbende bepalingen dezer 
wet, met inbegrip van die omtrent het genees
kundig onderzoek van hen, die aanspraken 
meenen te ontleenen aan invaliditeit. 
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171. Ten aanzien van de op het tijdstip van 
het in werking treden van deze wet reeds 
verleende pensioenen, die krachtens de arti
kelen 164 en 166 met dat tijdstip ten laste 
komen van het fonds, is het tweede lid van 
artikel 114 van toepassing. 

172. Behoudens de in de volgende artikelen 
crenoemde uitzonderingen, vervallen met het 
t ijdstip van het in werking treden van deze wet 
de Burgerlijke P ensioenwet, de Pensioenwet 
voor de gemeenteambtenaren 1913, de Pen
sioenwet voor de bijzondere leeraren 1913, de 
a rtikelen 46 tot en met 50, ll0 tot en met 124, 
het achtste lid van artikel 196 en de artikelen 
199 en 200 der Lager-onderwijswet 1920, de 
wet van 18 Juli 1890 (Staatsblad n°. 109), de 
Loodspensioenwet 1905, de Weduwenwet voor 
de ambtenaren 1890, de W'eduwenwet voor de 
onderwijzers 1905, de Weduwenwet voor de 
gemeenteambtenaren 1913, de Weduwenwet 
voor de Rijkswerklieden 1914 met de wetten of 
onderdeelen van wetten, die in die wetten en in 
die artikelen wijziging hebben gebracht; 

de 11,rtikelen 44ter en 131, derde lid der 
Provinciale wet, de artikelen 32 en 33 der wet 
tot regeling van het middelbaar onderwijs, de 
artikelen 20, 21 en 214 der Hooger-onderwijswet 
en artikel 4 der wet van 5 ,Juni 1905 / Staatshlad 
n°. 154) ; ' 

artikel 3 der wet van 6 Juni 1900 (Staatsblad 
n°. 103); . 

de wetten van 29 April 1901 (Staatsblad 
n°. 91), 28 Mei 1901 (Staatsblad n°. 127) en 
17 Juni 1918 (Staatsblad 11°. 403), alsmede 
artikel 97a van de Radenwet; 

artikel 5 der wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad 
no. 151) ; 

de pensioenwet voor zijdelingschen taats
dienst 1912 ; 

de artikelen 1, 2 en 4 der wet van 3 Juni 1918 
( taatsblad n°. 329) ; 

de wet van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°. 384); 
artikel 2 der wet van 29 Mei 1920 (Staatsblad 

n°. 280); 
. artikel 2 der wet van 30 Jul i 1920 (Staatsblad 

no. 630); 
de wet van 6 Mei 1921 (Staatsblad n°. 716); 
de wet van 30 Juni 1921 (Staatsblad n°. 823). 

. 173. Van de in het vorig artikel genoemde 
wetten blijven de volgende artikelen - voor 
een deel gewijzigd - van kracht : 

I. Van de Burgerlijke P ensioenwet: 
a. de artikelen tot regeling van het recht 

op pensioen en die, betrekking hebbende op de 
pensioensberekening voor de op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet in 
dienst zijnde burgerlijke ambtenaren in den zin 
djer wet, die krachtens eerstgenoemde artikelen 
bij hun ontslag anders dan uithoofde van op
heffing van hun betrekking of van een nieuwe 
organisatie van het dienstvak, waartoe zjj 
behoorden, recht op pensioen zouden hebben 
gehad, doch dat recht ruet ontleenen aan deze 
wet· 

b.' de artikelen 7, eerste en derde I id, 11, 
eerste lid en 12, onder b, eerste zinsnede voor 
de burgerlijke ambtenaren in bovenbedoelden 
zin voor wie de toepassing van die artikelen 
een hooger pensioen oplevert dan die van de 
voor die artikelen in de plaats getreden bepa 
lingen in verband met artikel 151 dezer wet; 

c. artikel 14 onder e, tweede, in verband 

met de eerste zinsnede, en artikel 15, tweede, 
vierde en vijfde lid, ten opzichte van de bij 
dragen voor inkoop voor pensioen Yan de door 
op het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet in dienst zijnde of daarna herplaatst 
wordende ambtenaren op dat t ijdstip reeds 
gedeeltelijk op den voet dier bepalingen inge
kochte diensten ; 

d. artikel 45 en artikel 53, tweede lid, •lerde 
lid, met uitzondering van lit. e, g en h, vierde, 
vijfde, zesde en zevende lid. 

II. Van de wetten tot wijziging van cle 
Bitrgerlijke P ensioenwet : 

a. van de wet van 9 April 189ï (Staatsblad 
n°. 85) artikel 2 en van de wet van 28 Juni 1898 
(Staatsblad no. 152), zooals die is gewijzigd bij 
de wet van 6 Juni 1900 (Staatsblad n°. 103), 
artikel 4, eerste, tweede en vijfdi- lid en artikel 5 
ten opzichte van de bijdragen voor inkoop voor • 
pensioen van de door op het tijd tip van het 
in werking treden van deze wet in dienst zijnde 
of daarna herplaatst wordende ambtenaren op 
dat tijdstip reeds gedeeltelijk op den voet dier 
bepalingen ingekochte diensten ; 

b. het vierde 1id va11 artikel 4 der gewijzigde 
wet van 28 Juni 1898 (Staat blad n°. 152); 

c. van de wet van 21 Juni 1913 (Staatsblad 
n°. 303), gewijzigd bij de wet van 26 Maart 1917 
/Staatsblad no. 253), de artikelen IV, V en VI 
ten opzichte van de bijdra&en voor inkoop 
voor pensioen van de op het tijdstip van het _in 
werking treden Yan deze wet reeds gedeelteliJk 
op den voet dier bepalingen ingekochte diensten ; 

d. de artikelen 5, 6 en 7 der wet van 4 No
vember 1919 (Staatsblad n°. 639). 

III. Van de Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 : 

a. de artikelen tot regeling van het recht 
op pensioen en die, betrekking hebbende op de 
pensioensberekening, voor de op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet m 
dienst zijnde gemeenteambtenaren, die krach
tens eerstgenoemde artikelen bij hun ontslag 
anders dan uithoofde van opheffing van hun 
betrekking of van een rueuwe orcranisatie van 
het dienstvak, waartoe zij behoor'ä.en, recht op 
pensioen zouden hebben gehad, doch dat rech t 
ruet ontleenen aan deze wet ; 

b. de artikelen 8. eerste en derde lid, 12 en 
13 voor de gemeenteambtenaren in den zin 
dier wet voor wie de toepas ing van die arti
kelen een hooger pensioen oplevert dan die van 
de voor die artikelen in de pla.ats getreden 
bepalingen in verband met artikel 151 dezer 
wet· 

c.' artikel 43, tweede en derde lid, in ver
band met artikel 15, lit. c, en de art.ikelen 45, 
46, tweede en derde lid, 47, 63, 64 en 65 t en 
opzichte van de bijdragen voor inkoop voor 
pensioen van de op het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet reeds gedeeltelijk 
op den voet dier bepalingen ingekochte diensten. 

IV. Van de Pensioenwet voor de bijzondere 
leeraren 1913 : 

a. de artikelen 5, eerste en derde lid, 9, 
eer te lid, en 10 voor de Jeeraren in den zin 
dier wet, voor wie de toepassing van die arti
kelen een hooger pensioen oplevert dan die van 
de voor die artikelen in de plaats getreden 
bepalingen in verband met artikel 151 dezer 
wet ; 

b. artikel 27 in verband met a rt ikel 26, en 



829 13 AUGUSTUS 1925 

de artikelen 28 en 32, tweede, in verband met 
het eerste lid, ten opzichte va,n de bijdragen 
voor inkoop voor pensioen van de voor op het 
tijdstip van het in werking treden van deze 
wet in dienst zijnde of daarna herplaatst wor
dende leeraren op dat tijdstip reeds gedeeltelijk 
op den voet dier bepalingen ingekochte diensten; 

c. de artikelen 32, derde lid, 41, 42 en 43 
ten opzichte van de bijdra~en voor inkoop 
voor pensioen van de op het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet reeds gedeeltelijk 
op den voet dier bepalingen ingekochte diensten. 

V. Van cle Lager-onderwijswet 1920: 
De artikelen 48 en 113 voor de op het tijdstip 

van het in werking treden van deze wet in dienst 
zijnde onderwijzers bij het openbaar of het 
bijzonder lager onderwijs, die met toepassing 
van eerstgenoemd, respectievelijk laatstgenoemd 
a rtikel een hooger pensioen ontvangen dan met 
toepassing van de voor die artikelen in de plaats 
getreden bepalingen dezer wet. 

VI. Van de wet van 18 Juli 1890 (Staatsblad 
n°. 109): 

a. de artikelen 6, 7, 8 en 9 voor de Rijks
werklieden, in dienst op het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet, voor wie de toe
passing van die artikelen een hooger pensioen 
oplevert dan die der voor die artikelen in de 
plaats getreden bepalingen dezer wet; 

b. artikel 20 voor het eenige kind van een 
Rijkswerkman of eene Rijkswerkvrouw, in 
dienst op het tijdstip van het in werking treden 
van deze wet, dat volgens dat artikel een pen
sioen ontvangt, hooger dan dat, berekend vol
gens deze wet en dat niet den wenscb te kennen 
geeft volgens deze wet te worden gepension
neerd. 

VII. Van de Loodspensioenwet 1905 : 
a. de artikelen 8, 16 en 17 voor de gewezen 

loodsen, die op het tijdstip van het in werking 
trede!) van deze wet aan eerstgenoemd artikel 
uitzicht op pensioen ontleenen ; 

b. artikel 24 voor het eenig kind van een 
loods, in dienst op het tijdstip van het in 
werking treden van dezè wet, dat volgens dit 
artikel een pensioen ontvangt, hooger dan dat, 
berekend volgens deze wet en dat niet den 
wensch t e kennen geeft volgens deze wet te 
worden gepensionneerd. 

VIII. Van de Weduwenwet voor de ambte
naren 1890: 

a. de op de pensioensberekening betrekking 
hebbende artikelen, de artikelen 8 en 12 en 
art. 13, met uitzondering van het laatste lid, 
,·oor de weduwen en weezen der burgerlijke 
ambtena1·en en gepensionneerde burgerlijke 
ambtenaren in den zin dier wet, voor wie de 
berekening volgens die artikelen een hooger 
pensioen oplevert dan die, voorgeschreven bij 
deze wet, en die, voor zooveel weezen betreft, 
niet den wensch te kennen geven volgens deze 
wet te worden gepensionneerd ; 

en voor de weduwen en weezen der oud
burgerlijke ambtenaren, die gebruik hebben 
gemaakt van de bij artikel 10, vierde lid, a of b, 
van eerstgenoemde wet verleende bevoegdheid ; 

b. artikel 10, vierde lid, b, zesde, zevende, 
achtste, negende en laatste lid, voor de oud
ambtenaren, die van de bij ]it. b van het 
vierde lid van dat artikel geboden gelegenheid 
gebruik hebben gemaakt. Voor dezen vervalt 
de verplichting tot bijdragen wanneer zij 

wederom ambtenaar of militair in den zü1 der 
Militaire Weduwenwet 1922 worden, tenzij -
in het laatste geval - belanghebbenden wegens 
het in het tweede lid van artikel 91 bedoelde 
deelgenootschap uitzicht hebben op pensioen 
voor bun na te laten betrekkingen; 

c. de artikelen 23, 24 e11 25. 
IX. Van de wetten tot wijziging van de 

W eduwenwet voor de ambtenaren 1 90 : 
van de wet van 29 Juli 1899 (Staatsblad 

no. 149) artikel 3 ; 
van de wet van 1 December 1917 (Staatsblad 

n°. 671) de artikelen III en VI. 
X. Van de W eduwenwet voor de onderwijzers 

1905: 
a. de op de pensioensberekening betrekking 

hebbende artikelen, de artikelen 9 en 16 en 
artikel 17, met uitzondering van het laatste lid, 
voor de weduwen en weezen der onderwijzers 
en gepensionneerde onderwijzers in den zin 
dier wet, voor wie de berekening volgens die 
artikelen een hoo11er pensioen oplevert dan die, 
voorgeschreven biJ deze wet en die, voor zooveel 
weezen betreft, niet den wensch te kennen geven 
volgens deze wet te worden gepen ionneerd ; 

en voor de weduwen en weezen der oud
onderwijzers, die gebruik hebben gemaakt van 
de bevoegdheid, verleend bij artikel 12, eerste 
lid, a of b, en artikel 13, eerste lid, in verband 
met artikel 12 van eerstgenoemde wet ; 

b. artikel 12, eerste lid b, tweede, vijfde en 
zesde lid en artikel 13, eerste en derde lid, voor 
de oud-ondenvijzers die van de bij lit. b van 
het eerste lid van eerstgenoemd artikel en 
artikel 13, eerste lid, j0 • artikel 12, eerste lid, b, 
verleende bevoegdheid gebruik hebben ge
maakt. Voor deze oud-ondenvijzel'S vervalt de 
verplichting tot bijdragen wanneer zij wederom 
ambtenaar of In.Î}itair in den zin der Militaire 
Weduwenwet 1922 worden, tenzij - in het 
laatste geval - belanghebbenden wegens het 
in het tweede lid van artikel 91 bedoelde deel
~enootschap uitzicht hebben op pensioen voor 
nun na te laten betrekkingen. 

XI. Van cle W eduwenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913: 

a. de op de pensioensberekening betrekking 
hebbende artikelen en de artikelen 12, 15 en 20, 
voor de weduwen en weezen der gemeente
ambtenaren en gepensionneerde gemeente
ambtenaren in den zin dier wet, voor wie de 
berekening volgens die artikelen een hooger 
pensioen oplevert dan die, voorgeschreven bij 
deze wet en die, voor zooveel weezen betreft, 
niet den wensch te kennen geven volgens deze 
wet, te worden gepensionneerd ; 

en voor de weduwen en weezen der oud
gemeenteambtenaren, die gebruik hebben ge
maakt van de bij artikel 3 van eerstgenoemde 
wet verleende bevoegdheid ; 

b. de artikelen 27, tweede l id, en 37, eerste, 
derde, vierde, vijfde en zesde lid, voor de oud
gemeenteambtenaren die van bedoelde be
voegdheid gebruik hebben gemaakt. Voor deze 
oud-gemeenteambtenaren vervalt de verplich
ting tot bijdragen, wanneer zij wederom amb
tenaar of militair in den zin der Militaire 
Weduwenwet 1922 worden, tenzij - in het 
laatste geval - belanghebbenden wegens het 
in het tweede lid van artikel 91 bedoelde deel
genootschap tritzicht hebben op pensioen voor 
hun na te laten betrekkingen 
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XII. Van de Weduwenwet voor de Rijkstcerk
lieden 1914: 

a. de op de pensioensberekening betrekking 
hebbende artikelen en de artikelen 13, 16 en 21 

. voor de weduwen en weezen der oud-rijkswerk
lieden, die gebruik hebben gemaakt van de bij 
artikel 3 dier wet verleende bevoegdheid ; 

b. de artikelen 27, der.de lid en 41, eerste, 
derde, vierde, vijfde en zesde lid voor de oud
rijkswerklieden, die van bedoelde bevoegdheid 
gebruik hebben gemaakt. Voor deze oud-rijks
werklieden vervalt de verplichting tot bijdragen, 
wanneer zij wederom ambtenaar of militair in 
den zin der Militaire Weduwenwet 1922 wo1·den, 
tenzij - in het laatste geval - belanghebben
den wegens het in het tweede lid van artikel 91 
bedoelde deelgenootschap uitzicht hebben op 
pen ioen voor hun na te laten betrekkingen. 

XIII. Van de P ensioenwet voor zijdelingschen 
taatsdienst 1912 : 
de artikelen 2 en 5 en de eerste drie leden 

van artikel 6 ten opzichte van de bijdragen voor 
inkoop van pensioen van de door op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet in 
dienst zijnde of daarna herplaatst wordende 
amLtenaren vroeger bewezen diensten, die zij 
op dat tijdstip reeds e;edeel telijk op den voet dier 
bepalingen hebben mgekocht. 

174. Van de artikelen, genoemd in het 
vorig artikel, worden die, vermeld in den bij 
deze wet behoorenden staat, gewijzigd. De 
gewijzigde bepalingen luiden zooals zij in dien 
staat zijn aangegeven. 

175. Behoudens de wijzigingen, aangebracht 
bij deze wet, blijven de van wetten of artikelen, 
genoemd in artikel 172, in andere wetten van 
toepassin~ verklaarde artikelen, zooals zij op 
het tijdstip van het inwerkingtreden van deze 
wef luiden, voor de toepassing van die wetten 
Yan kracht. 

176. Behoudens de uitzondering van arti
kel 170 en het bepaalde in de artikelen 166 en 
167 blijven de wetten en artikelen, genoemd in 
artikel 172, zooals zij op het tijdstip van het 
in werking treden van deze wet luiden - met 
uitzondering van de bepalingen omtrent het 
ttitkeeren van vergoedingen door den taat 
aan het bij artikel 164 opgeheven pensioenfonds 
voor de gemeenteambtenaren en omgekeerd -
van kracht voor de regeling van rechten en 
verplichtingen die voor dat tijdstip zijn ont
staan of (en) tot dat tijdstip door!oopen. • 

177. Van de wetten waarvan de in artikel 
172 genoemde artikelen - behoudens booen
staande uitzonderingen - vervallen, worden 
die, vermeld in den bij deze wet behoorenden 
taat, gewijzigd. De gewijzigde bepalingen 

lui den, zooals zij in dien staat zijn aangegeven. 
178. Van kracht blijven: 
de wetten van 20 Juli 1895 (Staatsblad no. 

136), 13 Juni 1902 (Staatsblad n°. 98), 27 Apl'il 
1903 (Staatsblad n°. 136), artikel 2 der wet van 
30 December 1905 (Staatsblad n°. 395), arti
kel III der wet van 27 September 1909 (Staats
blad n°. 324), § 2, artikel 18, der wet van 5 Juli 
1910 (Staatsblad n°. 181), de wet van 31 Decem
ber 1913 (Staatsblad n°. 461), gewijzigd en aan
gevuld bij de wetten van 21 December 1914 
(Staatsblad n°. 580) en 23 Mei 1917 (Staatsblad 
n°. 428), met uitzondering van artikel 5, 
artikel 24 der wet van 1 Mei 1917 (Staatsblad 
n°. 358), de wet van 23 Mei 1917 (Staatsblad 

n°. 426), de wet van 30 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 822), met uitzondering van de a rtikelen 3 
en 5 en de wet van 30 Juni 1921 (Staatsblad 
n°. 824) . 

179. Van de in het vorig artikel genoemde 
wetten en artikelen worden die, vermeld in den 
bij deze wet behoorenden staat, gewijzigd. De 
gewijzigde bepalingen luiden zooals zij in dien 
staat zijn aangegeven . 

180. In verband met de invoering van deze 
wet worden van de Pensioenwet voor de land
macht 1902, de Pensioenwet voor de zeemacht 
1902, de Weduwenwet voor de landmacht 1909 
en de vVeduwenwet voor de zeemacht 1909 de 
in den bij deze wet behoorenden staat genoemde 
artikelen gewijzigd. De gewijzigde bepalingen 
luiden zooals zij in dien staat zijn aangegeven . 

181. Bepalingen ter uitvoering van deze 
wet worden vastgesteld bij algemeenen maat
regel van bestuur. 

182. Deze wet kan worden aan\\ehaald 
onder den titel : ,,Pensioenwet 1922 ', met 
vermelding van het nummer van het Staatsblad, 
waarin zü is geplaat t. 

183. 1. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons nader te bepal en dag. 

2. Wij behouden Ons voor, het, tweede en 
het derde lid van art. 114 later dan de overige 
bepalingen dezer wet in werking te doen treden. 
Bepalen Wij voor die beide leden van dat 
artikel een later tijdstip van in werking treden, 
dan geschiedt tot dat tijdstip de betaling van 
de pensioenen, met uitzondering van die welke 
krachtens de Koninklijke besluiten van 1 De
cember 1913 (Staatsblad n°. 420) en 15 December 
1913 (Staatsblad n°. 442) per maand worden 
betaald, driemaandelijks, op den voet waarop 
de reeds t en Jaste van den Sta.at verleende 
pensioenen worden voldaan . 

STAAT, behoorendg bij de Pznsioenwet 1922. 
DE GEWIJZIGDE ARTIKELEN, BEDOELD IN 

ART. 174 DER WET. 

I. Burgerl{j~e Pensioenwet, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 4 November 1919 (Staatsblad 

no. 639). 
a. Voor de b1trgerl# ke ambtenaren, bedoeld in 

art. 173, der wet onder I b : 
Art. 7, eerste lid . 
Het P.ensioen bedraagt voor elk jaar van den 

diensttijd een zestigste deel van het bedrag, 
dat den ambtenaar over zijne laatste vijf dienst
jaren als ambtenaar in den zin der Pensioenwet 
1922 gemiddeld per jaar tot pensióensgrondslag 
heeft gestrekt . 

Art. 7, derde lid. 
Heeft hij, als ambtenaar in den zin der 

Pensioenwet 1922, een diensttijd van minder 
dan vijf jaren, dan geschiedt de berekening 
over den gemiddelden jaarlijkschen pensioens
grondslag gedurende dat kortere tijdvak. 

Art. 11, eerste lid. 
Het pensioen overschrijdt niet het, twee-der

den gedeelte van het in het eerste of van het 
in het derde lid van artikel 7 genoemde gemid
delde noch ook - en dit geldt mede voor het 
gezamenlijk bedrag van twee of meer krach
tens deze wet te verleenen pensioenen - het 
bedrag van vier duizend gulden. 

Art. 12, lit . b, eerste zinsnede. 



831 13 A U G U S T U S . 1921): 

. b. de a,mbte.naren, die ziekten of gebreken 
bekomen, die hen voor de verdere waarneming 
van hun ambt ongeschikt maken, bepaald op 
2/3 van het in het eerste of van het in het derde 
lid van artikel 7 genoemde gemiddelde, be
houdens het maximum van vier duizend gul
den, mits die ziekten of gebreken het recht
streeksch gevolg zijn van de uitoefening van 
hun dienst, doch niet aan hun schuld of onvoor
zichtigheid zijn te wijten. 

b. Voor den inkoop van pensioen van de in 
art. 173 de,· wet onder 1 c bedoelde diensten : 

Art. 15, vijfde lid. 
Het op het tijdstip van ingang van het ont

slag van den ambtena.ar nog niet vervallen 
gedeelte der bedoelde bijdrage wordt, wanneer 
hij als ambtenaar in den zin der Pensioenwet 
1!)22 wordt herplaatst, op zijne wedde en indien 
of zoodra hij pensioen of wachtgeld geniet 
uit de Staatskas of uit het bij art. l dier wet 
ingestelde fonds, op dat pensioen of wachtgeld 
in zooveel mogelijk gelijke maandelijksche of 
driemaandelijksche t ermijnen ingehouden, zóó, 
dat de geheele bijdrage binnen den in het vierde 
lid gehoemden tijd zal zijn voldaan. 

Art. 45. 
De bepalingen van artikel 43 zijn ook van 

toepassing op pensioenen ten laste van den 
Staat, zoomede op de pensioenen, toegekend 
aan weduwen en weezen van ambtenaren, 
behoord hebbende tot de deelgerecbtigden in 
het fonds van de geëmployeerden van het 
Algemeen Bes-tuur of in het weduwenfonds van 
het korps ingenieurs bij den waterstaat. 

Daarmede in gtrijd zijnde bepalingen van 
andere wetten zijn ingetrokken. 

Art. 53, vierde lid. 
Art. 60 der Pensioenwet 1922 is niet van 

toepassing op verloven vóór· den eersten Juli 
1873 verleend, indien door den belanghebbende 
gedurende den tijd van zijn verlof de destijds 
verschuldigde doorloopende kort-ing voor pen
sioen betaald is. 

II. Wetten f,0t wijziging der Burgerlijke 
Pensioenwet. : 

a. Voor den inkoop voor pensioen van de in 
art. 173 der wet, otuler 11 a, bedoelde diensten : 

Art. 2, eerste li::I der wet van 9 April 1897 
!Staat.sblad no. 85). 

Voor hen, die vóór 1 Juli 1897 benoemd 
zijn tot eene onbezoldigde betrekking als be
doeld bij artikel 14e der Burgerlijke Pensioen
wet en die overeenkomstig deze bepaling gelijk 
zij oorspronkelijk als art. 9, lit. c, luidde, heb
ben verkozen in kapitaal of rente bij te dragen, 
blijft de oorspronke.lijke re~eling van kracht. 
Voor hen, die zich .daartoe met bereid verklaar
den en niet vóór l · Juli 1874 tot een bezoldigd 
ambt zijn benoemd, komt de tijd, in de onbe
zoldigde betrekking doorgebracht, . mede als 
diensttijd in aanm,erlöng, mits de belangheb
bende binnen dri e maanden nà. het in werking 
treden de~er wet of binnen ééne maand nà de 
eerste aanstelling tot 3en bezoldigd ambt 
schrifte.lijk verklaart te zullen voldoen : voor 
zoover hij op of nà 1 Januari 1891 tot zijne 
on bezoldigde betrekking is aangesteld, over 
den tijd, in die betrekking doorgebracht, de 
rente bij de in hoofde dezer gemelde bepaling 
bedoeld, en, voor zooverre hij vóór evenge
melden datum werd benoemd, over denzelfden 

tijd de rente, bedoeld in artikel 6 der wet van 
den 2lsten Mei 1873 (StMtsblad n°. 64). 

Art. 1, eerste lid der bij de wet van 6 Juni 
1900 (Staatsblad n°. 103) gewijzigde wet ·van. 
28 Juni 1898 (St.aatsblad n°. 152). 

Voor de bij het in werking t.reden dezer wet 
in çlienst zijnd!' vaste ambtenaren, die vroeger· 
krachtens aanst?.lling tijdelijke diensten heb
b<>n bewezen in betrekkingen, als bedoeld in· 
art. 14a der Burgerlijke Pensioenwet, zullen 
deze tijdelijke diensten bjj de regeling van hun 
pensioen als diensttijd in aanmerking komen, 
indien die ambtenaren zich vóór l Januari 
1901 schciftelijk zullen hebben verbond~n tot 
betaling der daarvoor verschuldigde bijdrage_ 
Deze bijdrage wordt vastgesteld: 1°. voor ben, 
wier tijdelijke of daaraan voorafgaande vaste· 
burgerlijke diensten zijn aangevangen vóór· 
1 ,Tanu'l.ri 1891, op een bedrag, gelijkstaande 
met het verschil tusschen de som der bijdragen, 
zoo afloopende als doodoopende, welke zij 
zouden hebben betaald, indien zij van hunne· 
indiensttreding af eene vaste aanstelling had
den gehad, en de som der bijdragen, op 1 Juli 
1898 reeds gekweten en nog verschuldigd ; 
20. voor hen, wier diensten later zijn aange
vangen, op het bedrag, dnt bij toepassing der· 
bepalingen van het tweede en derde lid van 
art. 15 der Burgerlijke Pensioenwet verschul 
digd zou zijn. 

~t\.rt. 5, eerste lid dier wet. 
De bijdragen, uit kracht der in het vorig 

artikel bedoelde verbintenissen verschuldigd 
zullen, voor wat betreft hen, wier tijdelijke of 
daaraan voorafgaande vast:.> burgerlijke dien
sten zijn begonnen vóór 1 Januari 1891, in 
acht jaren, ~aan te vangen met het vierde 
kwartaal 1898 of bij herplaatsing met het 
kwartaal , volgend op dat der weder in dienst
treding, telkens tot een ge.lijk gedeelte, worden 
ingehouden op de jaarwedde van de betrokken 
ambtenaren en, ingeval vóór de afbetaling,. 
pensioen of wachtgeld is of wordt toegekend, 
op hun pensioen of wachtgeld. Voor wat 
aangaat hen, wier tijdelijke diensten later zijn 
aangevangen, ~eschiedt de inhouding der bij 
dragen op gelijke . wijze in twee jaren, doch 
met inaC'htneming van het bepaalde in het 
vierde lid van art. 15 der Burgerlijke Pen
sioenwet. 

b. Voor den inkoop voor pensioen van de 
in a1 t. 173 der wet onder 11 c bedoelde diensten : 

Art. VI, vijfde lid, der wet van 21 Jnni 1913 
(Staatsblad n°. 303), gewijzigd bij do wet van 

26 Maart 1917 (Staatsblad n°. 253). 
Wordt de ambtenaar binnen tien jaren na 

het tijdstip van aanvang van de inhouding 
zonder pensioen oCwachtgeld ontslagen, dan 
worden de op dat tijdstip nog niet vervallen 
termijnen - voor zoover zij niet op inkomsten ,_ 
die de ambtenaar van de gemeente Qf de ge
meenten, aan welke die termijnen verschul
digd zijn, kunnen worden gekort - indien of 
zoodra de belanghebbende, hetzij uit anderen 
hoofde pensioen, wachtgeld of traktement van 
een openbaar lichaam, hetzij pensioen ten laste 
van h!lt hij art. 1 der Pensioenwet 1922 inge
stelde fonds geniet,, in zooveel mogelijk gelijke, 
driemaande.lijksche of maande.lijksche bed,ra
gen op dat pensioen, wachtgeld of traktemen t 
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ingehouden zóó, dat het in totaal verschul- van den diensttijd een zestigste deel van het 
cligde op den vervaldag van den laatsten ter- bedrag, dat den leeraar over zijne laatste vijf 
mjjn zal z\jn voldaan. , dienstjaren als ambtenaar in den zin der Pen-
Jll. P ensioenwet vcor de gemeenteambtenaren sioenwet 1!)22 gemiddeld per jaar tot pen-
HH3, gewijziç1d bij de wetten van 15 April 1916 sioensgrondslag heeft, gestrekt. 
( 'taatsblad n°. 30), 3 April 1919 (Stautsblad Art. 5, derde lid. 
11°. 142), 4 Norember 1919 (, taa/.shlacl n°. 1339) 3. Heeft hij, als ambtenaar in den zin der 

en 31 Derember 1920 (Staatshlad n° . 964-). Pensioenw6t 1922, een diensttijd van minder 
ri. Voor de ge,neenleambtenriren, bedoeld in dan vijf jaren, dan geschiedt de berekening 

-art. 173, onder lll et: over den gemiddelden ja1ulijkschen pensioens-
Art. , eerste lid. grondslag gedmende dat kortere tijdvak. 
1. Het pensioen bedraagt voor elk jaar Art. 10. 

v,in den dien ttijd een-zestigste deel van het Voor een leeranr, wiens ongeschiktheid voor 
bedrag, dat den gemeenteambtenaar over den dienst het reobtstreeksch gevolg is van 
zijne laatste vijf dienstjaren a l ambtenaar iLI de uitoefening van zjjn dienst, doch niet aan 
den zin der Pensioenwet 1922 gemiddeld per zjjn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten, 
jaar tot pensioensgrondslag heeft gestrekt. bedraagt het pensioen het maximum dat in-

Art. , derde lid. gevolge het vorig artikel kan worden ver-
:!. Heeft hij als aro btenaa r in d en zin der !eend. 

Pensioenwet 1922 een mensttijd van minder b. Voor den inkoop voor pensioen van de in 
dan vijf jaren, dan geschiedt de berekening : art. 173 d~r wet, onder TV b, bedoel<le diensten: 
over den gemiddelden jaarlijkschen pen ioens- Art. 32, tweede lid. 
grondslag gedurende dat kortere tijdvak . 2. H et op het tijdstip van ingang van het 

Art. 12. · ontsla-g van een leeraar nog niet betaalbaar 
Het pen ioen overschrijdt niet het twee- zjjncle gedeelte der pensioensb\jdrage, verschul-

derden gedeelte van het in het eerste of van digd op grond van art. 27, wordt, indien of 
het in het derde lid van art. 8 genoemde ge- zoodra de belanghebbende pensioen of wacht-
roiddelde, □och ook - en dit geldt mede voor gelei geniet uit de Staatskas, of uit het bij art. 1 
het gezamenlijk bedrag van twee of meer der Pensioenwet 1922 ingest,elde fonds, op den 
krachtens deze wet aan één persoon te ver- in het eerste lid bedoelden voet op dat pensioen 
1eenen pensioenen - het bedrag van vier of wachtgeld ingehouden. Voor zoover inhou-
,duizenrl gu lden. ding op dezen voet niet kan plaats hebben, 

Art. 1~. wordt bij herplaatsing van den belanghebbende 
Voor een gemeenteambtenaar, wien onge- als ambtenaar in den zin der Pensioenwet 

chiktheicl voor den dienst veroorzaakt is door 1922, het bedoelde deel der bijdrage in me 
ziekten of gebreken die het rechtstreeksch nieuwe betrekking voldaan op den voet, waarop 
~cvolg zjjn van de uitoefening van zijn dienst, het in de vroegere betrekking te betalen zou 
doch njet aan zjjn schuld of onvoorzichtigheid zijn geweest. 
zijn te wijten, bedraagt het pensioen het c. Voor diin inkoop voor pensioen van de in 
maximum, dat ingevolge het vorig artikel kan art. 173 der wet, onder 1 V c, bedoelde diensten : 
worden vel'leend. Art. 32, derde lid. 

b. !'oor den inkoop voor pensioen van de 3. H et op het tijdstip van ingang van het 
.in art. 173 der wet, onder IJl b, bedoelde diensten. ontslag van een leemar nog niet betaalbaar 

Art. 47, eerste lid. zijnde gedeelte der pensioensbijdrage, ver-
1. ne pensioensbijdrage, door een gemeente- schuldigd op grond van art. 43, derde lid, 

·ambtenaar verschuldigd aan eene gemeente wordt - voor zoover het niet op inkomsten, 
die van de bij het tweede lid van hAt vorig die de leera.ar van de gemeente of de gemeenten 
at'tikel verleende bevoegdheid gebruik maakt, aan welke het ver chuldigd is, geniet, kan 
wordt, voor zoover zij niet op inkomsten die worden gekort - indien of zoodra de bela-ng-
de ambtenaar van die gemeente geniet, kan hebbende, hetzij pensioen uit de taatskas, 
worden gekort, op verzoek der gemeente op hetzij pensioen ten la te van het bij art. 1 der 
de bezoldiging in zijne gemeentelijke betrek- Pensioenwet 1922 inge telde fonds, hetzjj 
king, en indien ruj vóór de afbetalinrr van de traktement of wachtgeld van een openbaar 
bijdrage in menst treedt van een ander open- lichaam geniet, in zooveel mogelijk gelijke 
baar lichaam, op zijne wedde ingehouden. driemaandelijksche of maandelijksche bedragen 

Art. 47, derde lid. en overigens op den in het eerste lid bedoelden 
3. Hetgeen eene gemeente op het t ijdstip voet op dat pensioen, wachtgeld of traktement 

Yan ingang van het ontslag van een ambtenaar ingehouden. 
in den zin der Pensioenwet 1922 nog ingevolge 
het tweede lid van het, vorig artikel van dezen 
te vorderen heeft, wordt, indien hij wordt 
gepensionneerd of op wachtgeld gesteld, op 
haar verzoek, op zijn pensioen of wachtgeld 
.ingehouden. 

[V. Pensioenwet vo'>r de bijzondere leemren 
1913, gewijzigd bfi de wetten van 26 Maart 1917 
( 'taatsblad n°. 253) en 4 November 1919 

(Staatsblad n°. 639). 
a. Voor de leeraren, bedoeld in art. 173 der 

wet, onder 1 V a : 
Art. 5, eerste lid. 
J. Het pensioen bedraagt voor eU, jaar 

V. Lager-onderwijswet 1920. 
Voor de onderwijzers, bedoeld in art. 173 der 

wet, onder V : 
Art. 48. 
1. Het pensioen beloopt voor elk jaar 

dienst een-zestigste deel van den pensioens
grondslag over het laatste dienstjaar, doch 
mag nimmer het twee-d3rde gedeelte van dien 
grondslag te boven gaan. 

2. M:et afwijking van het bepaalde bij het 
vorige lid, wordt het pensioen van de onder
wijzers, die ziekten of gebreken bekomen, 
welke hen voor de verdere waarneming van 
hunne betrekking ongeschikt maken, bepaald 
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op het twe0-derde gedeelte van dien pensioens
grondslag, mits die ziekten of gebreken het 
rcchtstreeksch gevolg zijn van de uitoefening 
van hun dienst, doch niet aan hun schuld of 
onvoorzicht-igheid te wijten zijn. 

Art. 113. 
1. Het pensioen beloopt voor elk diens_tjaar, 

dat in aanmerking komt, een -zestigste deel 
van den laatstelijk vastgestelden pensioens
grondslag, doch mag nimmer het twee-derde 
gedeelte va.n dien grondslag te boven gaan. 

2. Met a.fw~jking van het bepaalde bij het 
vorige lid wordt het pensioen van de leeraren 
en onderwijzers. die ziekten óf gebreken be
komen, welke hen voor de verdere waarneming 
van hunne betrekking ongeschikt maken, be
paald op het twee-derde gedeelte van hun laat
sten pensioensgrondslag, mits die ziekten of 
gebreken ·het rechtstreeksch gevol~ zjjn van 
de uitoefening van hun dienst, doch niet aan 
hun schuld of onvoorzichtigheid te w~jten zijn. 

VI. Wet van 18 J uli 1890 (Staatsblad n°. 109), 
laatstel-i,ik gewijzigd bij de wet 11an 23 Jlfei 1917 

(Staatsblad n°. 428). 
a. Voor de Rijkswerklieden, bedoeld in art. 

17::l der wet onder V T lit. a : 
Art. 6. 
H et ouderdomspensioen wordt vastgesteld, 

voor ieder jaar dienst, op één vierhonderdste 
van het loon, dat door den belanghebbende 
is genoten in de vijf voor hem gunstigste der 
laatste tien dienstjaren. 

-Niet meer dan 1:eertig jaren rlienst komen in 
berekening. 

Ingeval het pensioen, in dit artikel bedoeld, 
minder dan honderd en vijftig gulden zou moeten 
bP.drag"n, wordt het op die som hepaald. 
· Art. 7.· 

Het verhoogd _ invaliditeitspensioen wordt 
bepaald, voor ieder jaar dienst, op één vier
honderdste van het loon, dat door den belang
hebbende is genoten in de vijf voor hem gun
stigste der laatste tien dienstjaren. 

Bij korter diensttijd dan tien jaren worden 
eveneens de v~jf voor hem gunstigste jaren 
tot grondslag genomen, terwijl bij korter 
diensttijd dan vijf jaren het genoten loon even
rerlig tot loon over -vij f jaren wordt herleid. 

Niet meer dan veertig jaren dienst komen 
in b_erekening. 

Bii minderen diensttijd dan van dertig jaren 
wordt het pensioen berekend, als had de be
langhebbende dertig dienstjaren vP.rvuld. 

Ingeval h et pensioen, in dit artikel bedoeld, 
minder da n honderd en vfiftig gitlden zou moe
ten bedragen, wordt !iet op die som bepaald. 

Art. S. 
De regeling van het invahdit,,itspensioen 

geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de 
~ rst drie leden van artikel 7. 

Bij minderen diensttijd dan van viiftien jaren 
wordt het pensioen berekend als had de be
langhebbende vii/tien dienRtjaren vervuld. 

Ingeval het pensioen, in dit artikel bedoeld, 
minder dan lwnderd en vijftig gulden zou moeten 
bedragen, wordt het op die som bepaald. 

Art. 0. 
Wanneer de ziekten of gebreken, recht

streeksch gevolg van de uitoefening van den 
dienst, den belatighehbende voor altijd buiten 

staat stellen door handènH-rbeid in zijn levens
onderhoud te voorzien, wordt, ongeacht den 
dienstt\jd. het pensioen bepaald op het bedrag, 
waarop hij na een diensttijcl van veertig jaren 
aanspraak zou hebben, met inachtneming va11 
het laatste lid van art. 7 .· , 

b. Voer een kind van 'een R;jk8werkman of 
eene R-ijkswerkvrcuw, bedoeld in art. 173 der 
wel c>nder VJ, lit . b : 

Art. 20. 
vVanneer de Rijkswerkman, die in en door <le 

uitoefening van den dienst het leven heeft 
verlor~n of aan de onmiddellüke gevolgen van 
in en door dt uit-oefening ván den dienst ont
stane ziekten of gebreken, binnen een jaar na 
het ontstaan daarvan is overleden, geen we
du we, maar een eenig kind, geboren uit een 
vóór het ontstaan der hier omschreven óm
standigheden voltrokken wettig huwelijk, of 
vóór dat tijd.stip gewettigd, achterlaat, wordt 
aan dat kind, zoolang het beneden deh ouder
dom van achttien jaren en ongehuwd is en de 
Staat niet op andere wijze in zijn onderhoud 
voorziet een pensioen V3r1Pend, gelijk Mn de 
helft van dat, waarop de vader na veertig
jariaen dienst recht zou hebben gehad. 

De in het eerste lid bedoelde termijn van 
een jaar is niet bindend in gevallen, waarin 
uit het getuigschrift van een geneeskundige 
blijkt dat de dood het rechtstreeksch' gevolg 
was van vroeger in on door de uitoefening van 
den dienst bekomen ziekte of gebrek. 

Het eerste en het tweede lid zijn mede van 
k.rncht voor het nagelaten wettig of gewettigd 
eenig kind "van V1'0uw~liike Rijk:swerklieden 
die - hetzJJ weduwe z13nde, hetz1J een eëht
genoot hebbende, die volstrekt ·tot handen
arbeid ongeschikt is, - het leven verloren 
hebben op eene der wijz 3n, in het eerste lid 
vermeld. 

VIT. Looclspensioenwet 1905, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 17 Jv.ni 1918 (Staatsblad 

n°. 400). 
V 0 01· he.t kind van een loods, bedoeld in art. 

173 cle.r wet onder VII, lit. b. 
Art. 24. 
1. Wanneer de man, die in de uitoefening 

van zijn dienst of in dienst van eene reddings
maatschappij bij eene pogin~ tot redding van 
schipbreukelingen, hij eene oefening ter be
kwaming in het redden• of bij het bedienen of 
beproeven van reddingstoestellen het leven 
heeft verloren of aan rle onmiddellijke gevolgen 
van daarin of daarbij ontstane ziekten of ge
breken binnen een jaar na het ontstaan is 
overlerlen, geen op pensioen rechthebbende 
weduwe achterlaat, maar een eenig kind dat 
uit een voor het ontstaan der hier omschreven 
omstandigheden voltrokken wettelijk huwelijk 
geboren is, of vóór dat tijdstip werd gewettigd, 
dan wordt aan dat kind, zoolang het beneden 
den ouderdom van achttien jaren en ongehuwd 
is, en de Staat niet in zijn onderhoud voorziet; 
een pensioen verleend gelijk aan drie-vierden 
van het, volle pensioensbedrag, aan· de laatste 
betrekking van den vader verbonden, en aan
gegeven op den bij deze wet gevoegden staat. 

2. In gevallen, waarin uit, eene, met redenen 
omkleede schriftelijke verklaring van een ge
neeskundige - waarvan deze den inhoud, zóo 
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mogeljik, voor den kant:mrechter zijner woon
plaats onder eede moet bevestigen - duidelijk 
blijkt dat de dood het rechtstreeksch gevolg 
was van ziekten of gebreken bedoeld in het 
eerste lid, treedt voor den in hP-t eerste lid be
doelçlen termijn vaR een jaar in de plaats die 
van vijf jaren na het tijdvak waarop de vader 
den dienst heeft verlaten. 

VIJL W edmvenwet voor de ambtenaren 1890, 
laat.~telijk gewijzigd hij de wet van 16 April 1920 

(St,aatsblad n°. 19!!). 
a. Voor de oud-am.btenaren, bedoeld in art. 

1 73 der w~t, o1Uler VI l1 b : 
Art. l 0, vierde lid, !it. b. 
b. Tegen betaling eener jaarlijksche bij

drage, gelijkstaande met het bedrag der lant
stehjk door hen verschuldigde kort•ng. 

Deze bijdrage behoort voor de eerste maal 
binnen drie maanden nà het ontslag en in de 
volgende jaren telkens vóór den dag waarop 
het ontslag is ingegaan, aan den Pensioenraad 
betaald te zijn. 

Art. I 0, zesde lid. 
Geschiedt de tweede of eene volgende be

taling van de bijdrage, bedoeld in het vierde lid, 
lit. b, niet binnen den daarvoor gestelden t ijd, 
dan ontvangt de belanghebbende eene aan
schrijving van den Pensioenraad. · Het ver
schuldigde moet alsnog uiterlijk binnen twee 
weken na de dagteekening der aanschrijving 
worden voldaan. 

Art. 10, zevende lid. 
De Pensioenraad is bevoegd om, wanneer 

naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden 
den belanghebbende bebtten de eerste of eene 
volgende betaling tijdig te doen, op diens 
schriftelijk verzoek uitstel te verleenen voor 
ten hoogste zes maand•m, te rekenen van den 
dag, waarop het verzoekschrift bij den Raad 
is ingekomen. 

Art. 10, achtste li<l. 
De Pensioenraad is voorts bevoegd in bij

zondere gevallen op schriftelijk verzoek van 
den belanghebbende te verklaren, dat, eene 
eerste of eene volgende betaling, die na afloop 
van den in het vifirde lid, Jit._ a of lit. b, respec
tieveljjk aan het slot van het zesde lid gestelden 
tijd of na het ingevolge het zevende lid be
paalde tijdstip heeft plaats gehad, geacht, moet 
worden op tijd te zijn geschied. 

Art. 10, negende Jid. 
Hij, die de eerste betaling niet binnen den 

in het vierde lid, lit. a of tit. b gestelden termijn 
van drie maanden, of vóór of op het ingevolge 
het zevende lid .bepaalde tijdstip heeft gedaan 
en die niet krachtens verklaring van Onzen 
Minister van Financiën of va.n den Pensioen
raad geacht . moet worden op tijd t.e hebben 
betaald, heeft de in het. vierde lid bedoelde 
bevoegc:\heiçi verloren. 

b. Art. 23. 
De op het weduwen- en weezenpensioen be

trekkin~ hebbende bepalingen der Pensioenwet 
1922 ziJn niet toepasselijk op : 

de legestrekkende ambtenaren, deelgerech
tigd in het weduwenfonds voor de geëmployeer
den tot het algemeen bestuur behoorende. 

de ambtenaren en de gewezen ambtenaren, 
die tijdens de invoering dezer wet deelgerech
tigd zijn in het weduwenfonds voor de geöm-

ployeerden tot het algemeen bestuur behoo
rende, met uitzondering van hen die deelge
rechtigd geworden zijn door vrijwillige deel
name krachtens het bepaalde bij Koninklijk 
besluit van 15 Mei 1868, n°. 35 of een der bij 
artikel 1 van dat besluit vervallen verklaarde 
vroegere besluiten, 

de ambtenaren en de gewezen ambtenaren, 
die bij de invoering dezer wet deelgerechtigd 
zijn in het weduwenpensioenfonds van het 
kor-ps ingenieurs bij den waterstaat , 

de ambtenaren en de gewezen am btenaren 
behoorende tot de deelgerechtigden in het 
voormalig pensioenfonds der ontvangsten. 

De na te laten betrekkingen van de hier 
bedoelde ambtenaren hebben !ll.ÎtsdiP.n geene 
aanspraak op pensioen uit het bij art. 1 der 
Pen,&i~wet 1922 ingestelde fonds, voor zoo
ver-hun recht toekomt op pensioen uit een der 
in dat artikel ~enoemde fondsen, behoudens 
h~t bepaalde biJ artikel 25 dezer wet. 

De bierbedoelde ambtenaren hebben voor 
hunne weduwen en weezen uit tweede of vol
gend huwelijk, voor welke zij niet deelgerech
tigd zijn in een der in dit artikel genoemde 
thans bestaande fondsen, aanspraak op pen
sioen uit het bij art. I der Pensioenwet 1922 
ingestelde fonds. 

c. Art. 24. 
Bij de invoering dezer wet worden de bij 

art. 23 genoemde fondsen voor verrlere deel
neming gesloten. 

Echter wordt een oud-ambtenaar, deelge
rechtigde in een dier fondsen, die met of na 
het tijdstip van het in werking treden van 
deze wet in een hooger bezoldigd ambt, waar
aan onmiddellijk vóór dat tijdstip uitz;cht op 
gezinspensioen t.en laste van dat fonds ver
bonden is, wordt herplaatst zonder vóór zijne 
herplaatsing gebruik te hebben gemaakt van 
de in artikel 25 gegeven bevoegdheid, in zijn 
nieuwe ambt in bedoelrl fonds rleelgerP-chtigd. 

De pensioenen der n" te lat,en betr<,kkingen 
vu.n dP. deelP.'arechtÎ!.!:den in die fondsen worden, 
ook t en aanzien van nà de invoering dezer 
wet toe te kennen rangs- en traktementsver
hoogingen, overeenkomstig de da9,romtrent 
tijdens die inv :iering geldende bepalingen ge
regeld. Blijven mede onveranderd ,,e tijdens 
die invoering geldende bepalingen nopens het 
bedrag hetwelk deelgerechtigden bij toekom
stige rangs- en tra-ktementsverho,~ging of hu
welijk aan de fondsen te )Jetalen hebben, met 
dien verstande ,wenwel dat bij het in werking 
t red.en dezer wet de verplichting tot voldoe
ning van de jaarlijksche contributie, bedoeld 
snb 2°. van het K oninklijk besluit dd. 9 Octo
ber 1828, n°. 14-0, zooals dat is gewijzigd bij 
dat van 16 Juni 1856, n°. 27, vervalt. Boven
dien vervalt de verplichting, vermeld in art. 2 
van het Koninklijk besluit van 20 Maart 1884, 
n°. 14, alsmede het Koninklijk besluit van 8 
Februari 1827, n°. 231, en art. 2 van het 
Koninklijk besluit van 26 December 1844, 
n 11

• 59. 
De wijze waarop aan de fondsan zal worden 

betaald hetgeen deelgerechtigden bij of nà de 
invoering dezer wet aan die fondsen verschul
digd zijn of worden, worrlt door Ons be
paald. 

Van den toestand der hier bedoelde fondsen 
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op 31 December 1890, wordt opgemaakt een!l 
wetenschappehJke balans, en het voordeelig 
saldo waarmede de onder dagteekening van 
31 DeC'ember 1890 op te maken balans sluit, 
wordt, met de r<'nte daarover ad 3 ½ pct. 
's Jaars serlert l Januari 1.891, in 's Rijks 
schatkist gestort. 

De aan die gelden te g,wen bestemming 
wordt bjj de wet geregeld. 

De betaling der ten laste v2-n ,ie.ze fondsen 
verleende en nog te verleenen pensioenen 
wordt door den Staat gew,-a.rborgd. 

D,;, pensioenen van de weduwen en weezen 
der opzichters en oud-opzichters van den 
R1Jkswat,erstaat, bedoeld in art. 4, der wet 
,,an 3 ,Juni 1918 (Staatsblad n°. 329), worden 
geregeld vc-lgens rle in het derde lid bedoelde 
bepalingen. 

De in het vorig lid bedoelde opzichters en 
oud-opzichters dra~en aan het bij art. 1 d<>r 
Pensioenwet 1922 ingestelde fonds bij op den 
voet waarop zij aan het weduwen-pensiJen
Ionds van de opzichters van den Waterstaat 
zouden contribueeren. indien dit fonds niet 
ware opgeheven. 

b. Art. 25. 
Burgerlijke ambtenaren, die voor, bi; of nà 

het in werking t reden der Pensioenw~t 1922 
~!en dienst der administrat.iën t en welker be
hoeve de in art. 23 bedoelda, thans bestaa.nde 
fondsen zijn ingesteld, ve:rla,ten hebben of ver
l~ten en in andere burgerlijke betrekkingen 
Z\Jn overgegaan of overgaan, worden, indien 
zij?. bij den ove~gang of later, door het ver
ki·1Jgen van een hoogeren pensioensgrondslag 
komen te verkeeren iu het geval ::lat aan hunne 
weduwPn en weezen uit die fondsen een ge
,.~a;er pensioen toekomt dan waarop de P en 
s10enw3t 1922 aanspraa.k zou geven, in het bij 
art. 1 der Pensioenwet 1922 ingestelde fonds 
rleelgerechtigd ; du~, dat hunne nagflfa,ten be
trekkingen uit dit fonds een aanvullingspcn
s~?en genieten tot een bedrag dat, na eerst te 
ZIJn berekend alsof de belanghebbenden niet 
deelgerechtigi waren in een der in artikel 23 
vermelde fondsen, wordt vastgestdd op het 
eldus verkregen be:lrag, verrmnderd met dat 
hetwelk uit iwenhedoelde fondsen wordt ge
noten. 

IX. Weduwenwet voor ·de onderwijzers 1905, 
lnrit8telij k (JP,Wiiztgd bij de wet van 1 December 

1917 (Staatsblad n°. 671). 
Vou· de rud-cndP,ry,ijze·rs, bedoeld in ait. 173 

der wet, onder X b : 
Art. 12, eerste lid, b. 
h. Door betaling van eene jaarlijksche bij 

drage, gelijkstaande met het bedrag der laat
stelijk door hen verschuldigde kc,rting. Deze 
bijdrage beho01 t, op st,raffe van verlies van 
alle aanspraken, voor de eerste maal binnen 
drie maanden na het verlies der betrekking 
en in de volgende jaren telkens vóór den dag 
van het verli?s der betrekking, aan den Pen-
8ioenraad betaald te worden. 

Art. 12, tweede lid. 
In bijzondere gevallen kan de Pensioenraad 

t,oelaten, dat niettegenstaande de bij de vorige 
leden voor de storting en voor de betaling der 
eerste bijdrage gestelde termijnen verstreken 
zijn, alsnog van de bij het eerste lid gegeven 
bevoegdheid gebruik worde gemaakt. 

Art. 13, eerste lid. 
Art. 12 is ten opzichte van onderwijzers, 

bedoeld in art. 2b en van leeraren, bedoeld in 
art. 2c, mede va.n toepassing wanneer de bij
zondere lagere school of de bijzondere hoogere 
burgerschool, w:i,a.raan zij verbonden zijn, 
ophoudt te voldoen aan de in art. 4, eerste 
lid b, der Pensioenwet 1922, re3pectievelijk aan 
de in art. 45ter, 2 tot en met 9, der wet t,o 
r.ogeling van het middelbaar onderwijs gestelde 
eiscben of wanneer van het gymna.sium , waar
aan zij verbonden zijn, de aanwijzing op grond 
van art. 167 der Hooger-onderwijswet wordt 
ingetrokken. · 

Art. 13, derde lid. 
De jaarlijksche bijdrage, hedoeld in het vorig 

artikel ond~r b, wordt voor de eerste maal 
binnen drie maa.nden na het in het tweede lid 
in de eerste plaats of na het daar in de tweede 
plaats genoemde tijdstip en vervolgens telken 
jare vóór de verjaring van eerstgenoemd, 
respectiev:elijk van laatstgenoemd tijdstip aan 
den Pensioenraad betaaln. 

X. W eduwenwet !'Oor de gemeenteambte
naren 1913. 

Voor de oud-gemeenteambtenaren, hedoeld in 
art. 173 der wet, onder XI b. 

Art. 37, eerste lid. 
1. De bijdrage, bedoeld in art. 27, tweede 

lid, moet voor de eerst,e maal binnen drie 
maanden na het tijdstip van ingang van het 
ontslag en vervolgens telken jare vóór de ver
jaring van dat tijdstip aan den Pensioenraad 
worden voldaan. 
• Art. 37, derde, vierde, vijfde en zesde lid. 

3. Geschiedt de tweede of eene volgend~ 
betaling van de bjjdrage, bedoeld in het eerste 
lid , niet binnen den daarvoor gestelden tijd, 
dan ontvangt de belanghebbende eene aan
schrij ving van den Pensioenraad. Het ver
schuldigde moet alsnog uiterlijk binnen twee 
weken na de dagt.eekening der aanschrijving 
worden voldaan. 

4. De Pensioenraa.d is bevoegd om, wanneer 
naar zijn oordeel bijzondere omstandigheden 
den belanghebbende beletten de eerst3 of eene 
volgende betaling tijdig te doen, op diens 
schriftelijk verzoek uitstel te verleenen voor 
ten hoogste zes maanden, te rekenen van den 
dag, waarop . het verzoekschrift bij den · Raad 
is ingekomen. 

5. De Pensioenraad is voorts bevoegd, in 
bjjzondere gevallen, op schriftelijk verzoek van 
den belanghebbende te verklaren, dat eene 
eerste of eene volgende betaling, cUe na atJoop 
van den in he+, eerste, respectievelijk aan het 
slot van het derde lid gestelden tijd of na het 
ingevolge het vierde lid bepaalde tijdstip hecÏt 
plaats gehad, geiicht moet worden op tijd te 
zijn geschied. 

6. Hij, die de eerste betaling aiet binnen 
den in het eerste lid gestelden termijn van drie 
maanden, of vóór. of op het ingevolge het 
vierde lid bepaalde tijdstip heeft gedaan en 
die niet krachtens verklaring van Onzen 
Minister van Financiën of van- den Pensioen
raad geacht moet wordea op tijd te hebben 
betaald, heeft de in art. 3 bedoelde bevoegd
heid verloren. 
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X 1. !Fedmvenwet 11oor de Rijkswerklierle.n J 911, 
gewijzigd 1:n,j de wet , 11,n l fl ecember 1917 

(Stn.atsblad n°. 671). 
î'oor de ond-Rijkswcrklieden, bedoeld in .art .. 

J 73 der wet or.der XI .-· : 
Art. 27, derde lid, slot. 
Voor de zonder pensioen ontslagen werk

liedEln, bedoeld in art. 29, bedraagt de jaar
lijksche bijdrage voor de mannelijke vijf en 
voor de vrouwelijke een percent over het ver 
schil tusschen den pensioensgrondslag in de 
laatste betrekking en dien in de vroegere be
trekking, waaruit zij met pen•ioen werden 
ontslagen. 

Art. 4-1, eerste lid. 
l. De bijdrage, bedoeld in art. 27, derde 

lid, moet voor de eerste maal binnen drie 
maanden na het tijdstip van ingang van het 
ontslag en vervol~ens telken jare vóór de ver
jaring van dat tijdstip aan den Pensioenraad 
worden voldaan. 

Art. 41, derde lid. 
3. Geschiedt de tweede of eene volgende 

betaling van de bijdrage, bedoeld in het eerste 
1id, niet binnen den daarvoor gestelden tijd, 
dan ontvangt de belanghebbc,nde eene aan
~cbrijving van den Pen~ioenraad. Het ver
schuldigde moet alsnog bmnen twee weken na 
de d1tgteekening der a11,nschrijving worden 
voldaan. 

Art. 41, vierde lid. 
4. De Pensioenraad is bevoegd om, wa n

neer nirnr zijn oordeel, bijzonderé omst,a.ndig
beden den belanghebbende beletten de eerste 
of eene volgende betaling ta doen, op diens 
schrifteliik verzoek uitstel te verleenen van 
ten hoo.; te zes maanden, te rekenen va.n den 
dag wa~rop het verzoekschrift bij den R.aad 
i5 ingekomen. 

Art. 41, vijfde lid . 
5. De Pensioenraad is voorts bevoegd. in 

bijzondere ge,·allen, op schriftelijk verzoek van 
den belanghebbende, te verklaren, dat eene 
eerste of eene volgende betaling, die na. a A oop 
van den in het e"'rstè, respectievel~jk aan het 
slot van het derde lid gestel:len tijd nf na het 
ingevolge het vierde Jid bepaalde tijdstip heeft 
pláats gehad, geacht moet worden op tijd te 
zijn geschied. 

Art. 41, zesde lid. 
b. Hij, die de ee1ste betaling niet binnen 

den in het eerste lid gestelden termijn van drie 
maanden of vóór of op het ingevolge het vierde 
lid hepaalde tijdstip heeft gedaan en die niet 
krachtens verklaring van Onzen 2\1inister van 
Financiën of van den Pensioenraad gE-acht 
moet worden op tijd te hebben betaald, heeft 
de in 11,rt. 3 bedoelde bevoegdheid verloren. 

DE GEW1J '(lo'DE ARTIKELEN, '8EDOE 1 P IN ATIT. 
177 T•ETI WE 1". 

Art. 53 der Lager-orul.erwfiswet 1920 : 
De artikelen 4-4, 45 en 51 aelden niet voor 

de onderwijzeN uitsluitend belast met het 
geven van onderwijs in een of meer der vakken, 
vermeld in art,. 2 onder h tot en met k, en 1· 

tot en met u. 
Art. 70 dier wet : 
Behoudens het bepaaldfl in artikel 4 zijn op 

het buitengewoon onderwijs van toepassing 

de artikelen 22 tot en met, 27. de artikelen 3,, 
tClt en met 45, de artikelen 51, 52 en 53, ar tikel 
62, artikel 64, eerste en vierde lid, de artikelen 
65 tot en mElt 67 en artikel 69, tweede lid, 
met dien verstande, dat t:>t, onderwijzer ·bij 
dit onderwijs voor zoover het gegeven wordt 
aan abnormale kinderen, behalve de bczitt,er 
eener akte van bekwaamheid, als bedoeld in 
art. 35, eerste lid oncfor a, mede benoembaiu· 
is de bezitter eener hij n.lgemeenen maatregel 
va n bestuur aan te wijzen bevoegdheid. 

Art. 126, tweede lid, dier wet : 
2. Ond~r gel i.ik voorbehoud is mede van 

toepassing Rrtikel 125, met dien verstande. 
dat hij algemeenen maatregel van bestuur 
afwijkingen van het daarin bepaalde kunnen 
worden vastgesteld. 

Art. 3 der wet ran 3 J,,ni 1918 (Staatsblad 
no. 329). 

D 3 niet-gcpensionneerd,i en niet in het genot. 
van wachtgeld zijnde gehuwde oud-opzichters 
van den Rijkswaters~aat, die van rle in art. 2 
bedoeld,i gelegenheid gebruik maakten, dragen 
jaarlijks RA,n het bij art. 1 der Pensi;ienwet 
1923 in!(LStelde fonds bij het bedrap. dat zij 
laat teli.ik vóór hun ontslAg als opzichter -
of betreft het oud-opzichters die vóór 1 Jan nnri 
1891 werden Dntslagen - op dien datum a l8 
zoodanig aan hijdrage voor weduwen- en 
wee-ze.npenoioen verschuldigd zonden zij n ge
weest, wanneer zij op eerstbedoeld, respec
tievelijk laatstgenoemd tijdstip, tot de dee l
garechtigden in het nu opgeheven wed uwen
en weezenfonds voor burgerlijke nrnbtenaren 
hadden behoord. 

Art. 5 dier wet : 
De door dP deelgerechtigden in het Wf'duwen

pensioenfonds van het korps ingenieurs bij 
den Rijkswaterstaat aan dat, fonds V3rschul
digde jaadijksche bijdragen worden, in afwij
king van art. 24, tweede lid, der Weduwenwet 
voor de ambtenar en 1890, met ingang van 
het tijdstip van het inwerking treden van 
deze wet, berekend over de op het tijdstip 
vRn het inwerking treden van eerstgenoemde 
wet aan de verschillende klassen en rangen 
verbondPn traktementen. Voor de overige 
bliiven de in genoemde wetsbepaling bedoelde, 
op' die bijdragen betrekking hebbende bepa
lingen van kracht. 

Hot eerste lid is mede van toepassing ten 
aanzien van de bijdragen der in het vorig 
artikel bedoelde opzichters en oud-opzichters 
van den Rijkswaterstaat. 

Art. l der wet van 29 Jf ei 1920 (Staatsblad 
no. 280) . 

Een ondérwijzer bij het openbaar of het 
bijzonder lager onderwijs, die overgaat naa r 
eene school voor bijzonder lager onderwijs' in 
de kolonie Surina me of in de kolon:i!' Curaçao 
waarvan het leerplan voldoet aan de door het 
koloniaal geza.g gestelde eischen, heeft na een 
voor pensioen ten laste van het bij art. 1 de r 
Pensioenwet 1922 ingestelde fonds gE1ldigen 
diensttijd v:i.n ten minste tien jaren recht op 
zoodanig pensioen, wanneer hij, hetzij den 
65-jarigen leeftijd heeft bereikt en niet meer 
aan zoodanige school of niet wederom a ls 
onderwijzer bij het openbaar of bijzonder lager 
onderwijs hier te lande werkzaam is, hetzij 
door ziekte of gebreken ongeschikt iR ge,voden 
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voor het vervullen van de betrekking van 
onderwijzer in genoemde koloniën en niet bin
nen zes maanden na het tijdstip van ingang 
van zijn ontslag als onderwijzer bij h et open
baar of het bijzonder lager onderwijs hier t e 
lande wordt herplaatst. · 

Art. 1 der wet van 30 Juli 1920 (Staatsblad 
n°. 630). 

Voor de ambtenaren, genoemd in den bij 
deze wet behoorenden staat, komt het in 
dien st aat achter hun naam vermelde tijdvak 
bij de regeling van hun pensioen ten laste van 
het bij 11,rt. 1 der Pensioenwet 1922 ingest elde 
fonds, zoomede bij de borekeningen, t er beoor
cleeling van hunne aanspraak op zoodanie: 
pensioen, a-1s dienst t ijd in aanmerkin1;. 

DE GEWIJZIGDE WE1."l'E N E K AR1'IKEL~;N, BE 
D OELD I N ART. 179 DER W E T . 

Art. 2, eerste lid, der wet va n 20 .Juli 1895 
(Staatsblad n°. 136). · 

De bijdragAn, uit kracht der in het voor
gaande artikel bedoelde verbintenissen, ver
schuldigd, zullen in acht jaren, aan t e vangen 
met het vierde kwartaal 1895, t elkens tot een 
gelijk gedeelte, worden ingehouden op de jaar
wedde van de betrokken ambtenaren en, inge
val vóór de afbetaling pensioen of wachtgeld 
wordt toegekend, op hun pensioen of wachtgeld . 

Ai:t. III, derde lid der wet van 27 September 
1909 /Staat sblad n°. 324). 

Indien het pensioen, hiervoor bedoeld, min
der bedra::.gt clan het rensioen, dat zij zouden 
genieten mgevolge de Pensioen wet 1922, ge
niet en zij het pensioen, da.t hun ingevolge die 
wet toekomt. 

Art. 1 der wel van 31 December 1913 (8taat s
blad n°. 461 ), gewijzigd en aangevuld bij de 
weUen van 21 December 1914 (St aatsblad no. 
580) en 23 ])fei 1917 (Staat s':>lad n°. 428). 

Mindere geëmployeerden, werklieden en be
dienden op daggeld werkzaam bij 's R~jks 
werf te A 1n8terda1n, daaronder begrepen het 
personeel der Rijkswerkvaartuigen, die, in ver
band met de voorgenomen opheffing van die 
werf als inrichting van aanbouw en herstelling, 
zijn of zullen werden ontslagen , verkrijgen 
aanspra.ak op pensioen ter zake van vijf en 
'l}ijftigjarigen ouderdom, mits de belanghebbende 
een diensttijd van ten minste vijftien jaren 
kan doen gelden. 

Art . 2 dier wet. 
H et pensioen ter zake va n vii f en 'l}ij ftig

jcirigen m,,d~rdom , bedoeld in artikel 1 dezer 
wet, wordt vastgestelcl voor ieder jaar dienst, 
op één driehonderd vijftigste van het loon, 
dat door don belanghebbende is genoten in de 
vijf voor hem gunstigste der laatste t ien dienst
jaren. 

Niet meer dan viif en dertig jaren dienst 
komen in berekening. 

Ingeval het pensioen, in dit ar t ikel bedoeU, 
minder dan honderd en •J{j ftig gulden zou moeten 
bedragen, wordt het op die som bepaald. 

Ar t . 3 dier wet . 
Aan de mindere geëmployeerden, werklieden 

of bedienden, die reeds in het genot zijn van 
Rij kspensioen, wordt wanneer zij ingevolge 
a,r t ikel 1 dezer wet aanspraak hebben op pen
sioen ter zake van vijf en vijftigjarigen ouder 
dom, gepaard met een diensttijd van t en 

min.qte vijftien jar~n, , oor de diensten, na 
hunne pens10nneermg bewezen, toegekend, 
een afzornlerltik pensioen, berekend o,,ereen
komstig ,, rtikel 2 dezer wef, doch, met weg
lating der bepaling omtrent het minimum van 
het pensioensbedrn,g. 

Ar t . 4 dier wet. 
Aa n mindere geëmplo_,.eerden, werklie<l.en 

en bediende", bedoeld in art. l dezer wet , met 
een diensttijd als minder geëmployeerde, werk
ma n of bediende van ten minste 5, doch van 
minder dnn 15 jarnn wordt door het Departe 
ment van Marine een bewijs afgegeven, dat 
zij bij het bereiken van den ouderdom van zestig 
jaren aanspraa k hebben op een pensioen , be
rekend op den voet van a,r t ilrnl 6 der wet van 
18 J uli 1890 (S taatsblml n°. 109), doch met 
weglating der bepaling omtrent, het minimum 
van het pensioensbedrag. 

Voor hen, die in bedoelde gevallen verkee
rend, 15 jaren of meer bii de genoemde inrich
tingen zijn werkza am gewec,st, wordt de aan
spraak op het uitgestelde pensioen ve, kreg~_n 
bij het bereiken van den ouderdom van v,1f 
en vijftig jaren. .. 

Deze aanspraak vervalt wanneer ZIJ her
plaat st zijn in eene betrekking, waaraan het 
mtzicht verbon en is op een pensioen, bij 
welks berekening de dienstt.ijd, bedoeld in het 
eerste lid van dit ar t ikel, in aanmerking wordt 
genomen, of wanntler hun vóór het bereiken 
van den ouderdom van zestig, respectievelijk 
vijf en vijftig jaren, reeds zoodanig pensioen 
is verleend. 

Art . 5 (oud 4) dier wet. 
De Pensioenwet 1922 is van toepassing op 

de kracht,ens deze wet t e verleenen pensioenen. 
A rt. 1, eerste lid, der wet 1:an 23 Mei 1917 

(Staat sblad n°. 426). 
1. Aan de niet hertrouwde weduwen en de 

weezen beneden den lt,eftijd van 18 jaren van 
vóór 1 ,Tanua.ri 1906 overleden, gepensionneerde 
of opwachtgeld gestelde onder wijzers bij hllt 
openbaar of het bijzonder lager ondenv1Js 
wordt t en laste van het bij art. 1 der Pensioen
wet 1922 ingestelde fonds toegekend het pen
sioen, waarop zij op grond van de Weduwenwet 
voor de onderwijzers 1905, zooals die ,yet 
luidde op het, tijdstip van het in werkmg 
treden van deze wet , op het t ijdstip van over
lijden van den echtgenoot, vader of moeder 
recht zouden hebben gehad, wanneer deze na 
1 ,Januari 1906 ware overle:len , gepension
neerd of opwitchtgeld gesteld. 

Art . 4, eerst e lid, dier wet. 
1. Zij , die krach tens deze wet, worden ge

pensionneerd, dragen jaarlij ks vijf ten honderd 
over hun pensioen bi.i ten behoeve van het bij 
art. 1 der Pensioen wet 1922 in.gest elde fonds. 

Art. 5 dier wet. -
1. Va n de Weduwenwet voor de onder

wijzers 1905 zijn van toepassing art. 17, eerst e 
lid, in gevallen , waarin eene op grond van 
deze wet ;;epensionneerde weduwe wederom 
in het huwelijk treedt ; 

art. l 7, vierde 1 id, bij het overlijden van den 
lat eren echtgenoot eener her trou wde weduwe 
als bovenbedoeld ; 

art. 24, met betrekking tot het voor de uit
voering van deze wet verstrekken van inlich 
tingen, bedoeld in dat art ikel. 
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2. Voort~ zijn ten opzichte van de J)en
sioenen, die op grond van deze wet worden 
verleend, de artt. 9, 10, 15 (voor de pensioenen 
der weduwen en weezen van na het tijdstip 
van het in werking t-reden van deze wet over
leden gepensionneerde of opwachtgeld gestelde 
onderwijzers), 16, 17, tweede, derde en vijfde 
lid, der in het eerRte lid genoemde Weduwen
wet, zoomede titel VII, hoofdstuk III. en de 
titels IX tot en met XII der Pensioenwet 1922, 
van toepassing. 

3. De aanvragen om pensioen en de voor 
de regeling van het pensioen benooctigde 
stukken, benevens die welke voor de inning 
v!tn he_t pensioen moeten worden overgelegd, 
Z\]n Vl'lJ van zegelrecht. 

Art. l de,· wet mn 30 Juni 1921 (Staatsblad 
no. 822). 

De wednwen en weezen van onderwijzers 
die, verbonden aan eene bijzondere lagere 
school, _zooals bedoeld in art. 110 der Lager
onderw1Jswet 1920, of aan eene bijzondere 
kweekschool, vóór 1 ,Januari 1906 als onder
wijzer werden ontAlagen en die, ware hun ont
Rlag op dien datum ingegaan, recht op pen
sioen ten laste van het bij art. 1 der Pensioen
wet 1922 ingestelde fonds gehad zouden heb
ben of kunnen hebbf'n, word!'n alsnog voor de 
toepassin1t van de wet van 23 Mei 1917 (Staats
blad n°. 426) beschouwd als weduwen en weezen 
van ondlclrwijzers die vóór J ,Januari 1906 ten 
l,iste van den Staat werden gepensionneerd. 

.DE GEWI.JZIGDE ARTIKELEN, BEDOELD IN .•RT 
180 DF.1' WF,T, 

Art. J. l , lit. c, der Pensioenwet ,,oor de land
macht H!02, laatstelijk gewijzigd bii de wel ,·an 

16 April 1915 (Staatsblad n'0 • 191 ). 
c. als ambtenaar in den zin der Pensioenwet 
1922 en in betrekkingen bij het Koloniaal 

Etablissement. 
Art. 21 dier wet : 
Het v0lgens de regelen dezer wet toe te 

kennen pensioen wordt voor offieieren, die 
tevens als hoofd van een Departement van 
Algemeen Bestuur zijn werkzaam geweest, 
vermeerderd mtit het bedrag van het pensioen, 
waarop 1.i,i bij het nederleggen van genoemde 
hetrekking, ter zake van in ,lie betrekking 
bewezen diensten, volgens de ten deze toe
passelijke Pensioenwet 1922, aanspraak hadden 
verkregen, met dien verstande, dat de t~jd, in 
die betrekking doorgebracht, niet geldt als 
milit,aire diPnst,tijd en dat het pensioen voor de 
gezam'clnli,ike diensten de som van , ier duizend 
gulden niet kan overschrijden, tenzij de over
schrijding voortspruit uit het bepaalde bij de 
artikelen 22, 23 en 25 dezer wet. 

Art. 11 , lii. c, der Perisinenwet "oor de zeernacht 
1902, l,wtsteliik gewijzigd bij de wet 1:an 16 

A .,ril 1915 (Staatsblad n°. 192). 

c. als ambtenaar in den zin der Pensioenwet 
1922 en in betrekkingen bij het Koloniaal 

Etablissement. 
Art. 21 dier wet : 
Het v::>l~ens de regelen dezer wet toe te 

kennen pensioen wordt voor officieren, die 
tevens als hoofd van een Departement van 

Algemeen Bestuur zijn werkzaam geweest, 
vermeerderd met het bedrag van het pensioen, 
waarop zij bij het nederleggen van genoemde 
betrekking, ter zake van in die betrekking 
bewezen diensten, volgens de ten deze toe
passelijke Pensioenwet 1922 aanspraak hadden 
verkregen, met dien verstande, dat da tijd, in 
die betrekking doorgebracht, niet gel:lt als 
militaire diensttijd en dat het pev.sioen voor 
de gezamenlijke diensten de som van vier 
duizend gulden niet kan overschrijden, tenzij 
de overschrijding voortspt uit uit het bepaal:le 
hij de artikelen 22, 23 en 26 dezer wet. 

Art. 4, Zit. a, eerste zinsnede, det Weduwenwet 
voor de landmacht 1909, gewijzigd b(i de wet 

van 17 Juni 1918 (Staatsblad n°: 404): 
a. weduwen en weezen, die ala zoodanig 

recht hebben op pensioen uit de inkomsten 
van den Staat - tenzij dat recht is ontleend 
aan art. 32 of art. 35 der Pensioenwet -, uit 
die van zijne koloniën en bezittingen in andere 
werelddeelen, uit een Rijksfonds of uit het 
bij art. 1 der Pensioen ,vet 1922 ingestelde 
fonds, indien dit penRioen meer bedraagt dan 
of gelijk is aan het pensioen, hetwelk zij krach
tens deze wet zouden kunnen ontvangen. 

Art. 42 dier wet. 
Art. 25, der Pensioenwet 1922 is ten op

zichte van de wijze van bel=gging vaa de 
kapitabn van het fonds van toepassrn<.!;. 

Art. 5, l-it. a, eerste zinsnede, Jer Weduwenwet 
voer de zeemacht 1909, gewijzigd bij de wet van 

17 Juni 1918 (Staatsblarl. n°. 405) : 
a. weduwen en weezen, die als zoodanig 

recht hebben ;:,p pen~ioea uit de inkomsten 
van den Staat - tenzij dat recht is ontleend 
aan art. 34 of art. 37 der Pensioenwet - ·. :üt 
die van z\jne k-,loniën er. bezittingen in andere 
werelddeelen, uit een Rijksfon:ls of uit een 
der fondsen, ingesteld bij de Pensioenwet 1922 
en bij de Weduwenwet voor de landmacht 
1909, indien dit pensioen meer bedraagt dan 
of gelijk is aan het pensioen, hetwelk zij krach
tens deze wet zouden kunnen ontvangen. 

Art. 42 dier wet. 
Art .. 25 der Pensioenwet 1922 is ten opzichte 

van de wijze van beleggin~ van de kapithlen 
van het fonds van toepassmg. 

Wet van den 30 Juni 1923 (Staatsblad n°. 307). 
Art. IL L Aan de weduwen van overleden 

onderw\jzers bij de Rijksnormaallessen, die aan 
de Weduwenwet voor de ambtenaren 1890 
recht op pensioen konden ontleenen, doch voor 
wie dat recht vóór 1 Januari 1910 op grond 
van artikel 1 i, zevende lid, <lier wet is V=r
loren gegaan, wordt met ingang van 1 Januari 
1923 ten laste van het, bjj artikel l der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) ingestelde 
fonds toegekend het pensioen dat zij, ware do 
pensioensaanvrage binnen den bij artikel 14, 
zevende lid, der Weduwenwet voor de ambte
naren 1890 b!'doelden termijn ingekomen. 
krachtens die wet, op dien datum zouden heb
ben genoten. 

2. Rechtverkrijgenden van overleden we-· 
duwen ontlaenen geen recht op pensioen aan 
het eerste lid. 

3. Toekenning van pensi1Jen op grond vau 
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het eerste lid geschiedt slechts op eene schrif
t,elijke aanvraae, door of vanwege de belang
hebbende, met de voor de regeling van het 
pensioen benoodigde stukken, binnen zes 
maanden na de afkondiging van deze wet bij 
den Pensioenraad in t e zenden. 

Art. III. Het bepaalde in artikel I, o, van 
deze wet is niet van toepassing op hem, die 
op het tijdstip van het inwerkingtreden dezer 
wet reeds een der pensioenen, als in da t artikel 
bedoeld, geniet. 

Art. IV. 1. Deze wet treedt in werking 
op 1 J'uli 1923, behoudens het in artikel Il 
bepaalde, hetwelk ge_acht wordt op 1 Juli 
1922 in werking te ziJn getreden. 

2. De in de artikelen 125 en 126 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 2i0), zooals zij 
luidden vóór de daarin bjj deze wet gebrachte 
wijzigingen, bedoelde beslissingen, waartegen 
beroep niet is ingesteld vóór den dag van in 
werking treding dezer wet, worden, voor zoo
ver de voor da t beroep in het eerste en tweej e 
lid van artikel 127 gestelde termijn op dien 
daa niet is verstreken, voor de toepassing 
va~ de artikelen 125 en 126, zooals zij luiden 
na de daarin bij deze wet gebrachte wijzigingen, 
geacht op dien dag te ziJn gedagteekend. 

3. Een bij den Centralen Raad van Beroep 
i ngekomen klaagschrift, dat ingevolge het be
paalde bij het voorgaande lid als bezwa~_r
schrift bij den Pensioenraad had moeten ziJn 
ingediend, wordt door den Centralen R aad 
van Beroep aan den Pensioenraad toegezonden 
en geacht op den dag van de indiening bij den 
Centralen R aad van Beroep bij den Pensioen
raad te zij n ingediend. 

Wet van den 28 Mei 1925 (Staatsblad nOO: 216). 
ÛVERGANGSBEPALINGEN. 

Art. J. Waar in deze wet gesproken wordt 
over " de Pensioenwet" wordt bedoeld de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 

Art. LXXVI. P ersonen, bedoeld in artikel 
3, eerste lid onder b der Pensioenwet, in dienst 
op 1 Juli 1925, blijven ambtenaar in den zin 
dier wet, tenzij zij binnen zes maanden na dien 
datum aan den Pensioenraad in den vorm 
eener schriftelijke verklaring te kennen geven, 
dit niet te verlangen. 

Art. LXXVII. Ambtenaren in dienst op 
1 Juli 1925, die na het tijdstip van het in wer
king treden van deze wet in verband met het 
bepaalde in artikel 3 onder b der Pensioenwet, 
zooals dat ingevolge deze wet zal luiden, de 
hoedanigheid van ambtenaar zouden verliezen, 
blijven ambtenaar in den zin der P ensioenwet, 
tenzij zij binnen zes maanden nadat zulks zou 
geschieden aan den Pensioenraad in den vorm 
eener schriftelijke verklaring te kennen geven, 
dit niet te verlangen. 

Art. LXXVIII. Personen, di5 op 1 Juli 
1925 tijdelijk werk?.aam zijn in een betrekking 
bedoeld in artikel 40, eerste lid onder c der 
Pensioenwet, blijven ambtenaar in den zin 
dier wet, tenzij zij binnen zes maanden na dien 
datum in den vorm eener schriftelijke verkla
ring aan den Pensioenraad te kennen geven, 
dit niet te verlangen. 

Art. LXXIX. Ambtenaren in dienst op 
l Juli 1925, die na het tijdstip van het in wer-

king treden van deze wet overgaan in tijd~
lijken dienst in een betrekkin~ ale- bedoe\~ ID 
artikel 40 onder c der Pensioenwet, bhJven 
ambtenaar in den zin dier wet, tenzij zij binnen 
zes maanden na bedoelden overgang aan den 
P ensioenraad in den vorm eener schriftelijke 
verklaring te kennen geven, dit niet te ver
langen. 

Art. LXXX. Als diensttijd telt zoowel bij 
de regeling van het pensioen van den amb
tenaar, als bij de t er beoordeeling van de pen
sioensaanspraken te maken berekeningen mede : 
a. de tijd, dien een ambtenaar vóór 1 Juli 1925 
op wachtgeld heeft doo_rgebr~cht ; b. de tij~, 
dien personen, bedoeld ID artikel 3, eerste lid 
onder b der P ensioenwet, vóór 1 Juli 1925 als 
zoodanig hebben doorgebracht, mits, 2:oov!'r 
betreft tijd, ten opzichte van welks geldigheid 
voor pensioen bijzondere eischen zJn gesteld, 
aan die eischen is voldaan ; c. de t\jd, dien 
personen, op l Juli 1925 tijdelijk werkzaam 
in een betrekking be~oeld in artikel 40, eerste 
lid onder c der Pensioenwet, tusschen 1 Juli 
1922 en 1 Juli 1925 als zoodanig hebben door
gebracht. 

Art. LXXXI. Indien in eenig geval het 
krachtens het eerste lid van a.rtikel 54 der 
Pensioenwet, zooals dat ingevolge deze wet 
zal luiden, berekende percentage minder zou 
bedragen dan 2 percent vermenigvuldigd met 
het aantal jaren dienst vóór 1 Juli 1925, die 
de betrokkene kan doen medetellen, wor:lt, 
behourlens het maximum van 70 percent, het 
pensioen naar dat hoogere percentage berekend. 

Art. LXXXII. Voor a.mbtenaren in dienst 
of op wachtgeld ,m 1 .Juli 1925 en die op dien 
datum den leeftijd van 55 jaren hebben be
reikt, bliift ten aanzien van een recht op pen
sioPn als' bedoeld in het, eP-rst e lid onder n en 
in het tweede lid van artikel 48 der Pensioen
wet de in het vierde lid van dat artikel gest elde 
eisch van een diensttijd van ten minste 10 
jaren buiten toepassing, indien zij een dienst
tijd van ten minste 7 jaren vóór 1 Juli 1925 
kunnen doen medetellen ; dit pensioen be
draagt voorts, behoudens in de in de artikelen 
64 en 65 der Pensioenwet bedoelde gevallen, 
niet Ininder dan 30 percent van de middelsom 
der pensioensgrondslagen, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 54 der Pensioenwet. 

Art. LXXXIII. Gewezen ambtenann of 
ambtenaren, die op 30 Juni 1925 wachtgeld 
gemeten met uitzicht op pensioen voor hun 
na te laten betrekkingen t en Jaste van het 
fonds, kunnen zich op den voet van het be
paalde in de artikelen 95 en 43 tot en met 46 
der Pensioenwet het behoud vv,n da t uitzicht 
verzekeren met dien verstande dat de in het 
eerste lid van nrtikèl 44 bedoelde termijn in 
dit geval aanvangt op 1 Juli 1925. Betrok
kenen worden door het lichaa m te wiens Jaste 
zij wachtgeld genieten, onverwijld schriftelijk 
gewezen op het bepaalde in dit artikel. 

Art. LXXXIV. 1. Wanneer een ingevolge 
het tweede lid van artikel 48 der Pensioenwet, 
zooals dit vóór 1 Juli 1925 luidde, gepen
sionncerd ambtenaar inkomsten geniet of gaat 
genieten uit of in verband met arbeid of be
drijf, ter hand genomen met ingang van of 
na den dag, waarop het ontslag, ter zake waar
van het pensioen is verleend, is ingegaan, 
wordt, zocdra en zoolang het pensioen ver-



1925 13 AUGUSTUS. 840 

meerderd met die inkomsten zou ;iverschrijden 
het bedrag der laatstelijk genoten weddii, het 
pensioen met het bedrag dier overschrijding 
ve1·minderd. I s of word~ in de sala risregeling 
van de betrekking, waaru.it hem ontslag is 
verl~end, wijziging gebracht, dan wordt als 
laatstelijk genoten wedde beschouwd de wP.dde, 
die de betrokkene zou hebben genoten, indien 
de gewijzigde regeling op den datum van zijn 
oJJtslag _rneds had gegolden. 

2. B\J algemeenen maatreg;>1 van bestuur 
worden bepalingen vast.gesteld ter verzekering 
van de contröle op de inkomsten, als bt--doeld 
in het vorig lid. 

3. Hij die, nadat hem een ontslag als be
doeld in h3t tweede lid van artikel 48 der 
Pensioenwet, zooals rlat vóór 1 J"uli 1925 
luidde, 1s verleend, een hem aRngeboden be
trekking, die hem in verband met zijn persoon
lijkheid en omstandigheden rerlelijk•mvijs kan 
worden opgedragen, en tl.ie uitzicht geeft op 
pensioen volgens de Pensioenwet, weigert, te 
aanvaarden, wordt voor de toe passing v a.n 
het eerste lid geacht de aan die betrekking 
verbonden inkomsten te genieten. 

·!. De op grond van artikel 4 , tweede lid 
der Pensioenwet, zooals dat vóór 1 Juli 1925 
luidde, verleende pensioenen van hen, tl.ie op 
het oogenblik van het ontslag di>n 45-jarigen 
leeftijd nog niet hadden bereikt, eindigen na 
verloop van een termijn gelijk aan den dienst
tijd, dien de betrokkene op het tijdstip. waarop 
het recht op pensioen ontstond, had . Artikel 
48, tweede lid, zooals dat ingevolge deze wet 
zal luiden, is van toepassing. Ten aanzien 
van den diensttijd, ter zake waarvan een per
sioen, als hier bedoeld, is genoten geweest, 
blijft artikel 59, eerste lid der Pensioenwet 
buiten toepassing. Betrokkenen kunnen zich 
het behoud van uitzicht van pensioen voor 
hun na t e laten betrekkingen als bedoeld in 
artikel 95, na verl op van den in den eersten 
zin van dit lid bedoelden termijn verzekeren ; 
de artikebn 43 tot en met 46 zijn van over
eenkomstige toepassing met dien verstande, 
dat voer zoover in die artikelen een termijn 
aanvangt met het ontslag, voor het ontslag 
in dit geval in de plaats treedt het verloop 
van den in den eersten zin van dit lid bedoel
den termijn. 

Art. LXXXV. 'l'en aanzien van hen, op 
wier pensioen ingevolge artikel 67 dPr Pen
sioenwet, zooals dat ingevolge deze wet za l 
Jniden, met ingang van 1 ,Juli 1925 een korting 
wordt toegepast, blijft de in artikel 67 be
doelde korting gedurende het eerste jaar na 
de inwerkingtreding van deze wet beperkt 
tot 25, gedurende het tweede jaar tot 5J en 
gedurende het derde jaar tot 75 t en honderd, 
met dien , verstande echter, dat, voorzoover 
na 1 ,Jnli 1925 het bij ongewijzigd~ toepassing 
van artikel 67 te korten bedrag vermferdering 
ondergaat. ten aanzien van dat meerdere de 
beperking niet geldt. 

Art. LXXXVI. Voor ambten aren in dienst 
op 1 Juli 1921>, tl.ie op J ien datum den l&eftijd 
v11,n 50 j ,iren hebben bernikt, geldt het be
paalde in artikel 48, Perste lid onder b der 
P ensioenwet-, zooals dat ingevolge Jeze wet 
zal luiden, óók, wanneer hun op den overigens 
daarin bepaalden voet op eigen verzoek ont
slag is verleend. 

Art. LXXXVII. 1. Indien aan een amh
tenaar, die wordt ontslagen op grord van op
heffing van zijn betrekk.ing of op grond van 
een nieuwe organisatie van zijn dienstvak en 
t~n aanzien van wien van Rijkswege een 
wachtgeldregeling niet is vastgesteld, door het 
lichaam, ia welks d.ienst hij was, ge3n of een, 
naar zijn oordeel, onvoldoend wachtgeld wordt 
toegekend, kan hij binnen een maand na het 
tijdstip, \vaarop het ontslag is ingegaan, ter
zake Onze beslissing inroepen. 

2. Onze beslissing wordt, den Raad van 
State, Afdeeling voor de geschillen van be
stuur, gehoord, binnen drie maanden nadat 
het beroep is ingesteld, genomen. Het be
trokken lichaam is gehouden zich naar tl.ie 
beslissing tegenover den ambtenaar te gedragen. 

3. Artikel 112 der Provinc1al.e Wet, artikel 
212 der Gemeentewet en artikel 61 der laat
stelijk bij rle wet van 11 Mei 1923 (Staatsblad 
n°. 197) gewijzigde wet van 10 November 1900 
(Staalsblad n°. 176) zijn van overeenkomstige 
toe_pnssing _:_ 

Art. LXXXVIII. Vóór l _ September HJ25 
kan het lichaam zijn beslissing, genomen ·rnl
gens artikel 137, eerste lid der Pensioenwet, 
zooals dat vóór 1 Juli 1925 luidde, wijzigen. 
Echter kan een ruimer verhaal dan een vierde 
deel der inkoopsom slechts worden toegepast 
ten opzichte van de termijnen, die na laatst
genoemden datum komen te vervallen. 

Art. LXXXIX. De verklaring, die ingevolge 
het vijfde lid van artikel 134. onder c der Pen
sioenwet zooals dat vóór 1 Juli 1925 luidde, 
is afgelegd, wordt geacht mede te omvatten 
het ruimer verhaal, hetwelk overeenkomstig 
het eerste lid van artikel 137 der Pensioenwet, 
zooals dat ingevolge deze wet zal luiden, mocht 
worden toegeEast. 

Art. XC. De verruiming der termijnen vol
gens artike1 LXIV dezer wet laat de vóór 1 
Juli 1925 i;estorte bijdragen onaangetast. 
Echter komt hetgeen aldus meer is gestort 
d11,n volgens artikel 136 eerste lid der Pen
sioenwet, zooals dat ingevolge deze wet zal 
luiden, zon zijn vereischt, in mindering op de 
na dien datum vervallende termijnen. 

Art. XCI. De artikelen LXII, LXIV, LXV, 
LXVI, LXXXVIII, LXXXIX en XC dezer 
wet zijn niet van toepassing ten aanzien van 
hen, iie vóór of met 1 Juli 1925 recht op pen
sioen verkregen of verkrijgen. 

Art. XCII. Di> uitzichten welke zijn ver
kregen door liet aangaan van verplicht.ingen 
krachtens artikel 154, tweede lid der Pensioen
wet, zooals dat vóór 1 Juli 1925 luidde, blijven 
met die verplichtingen gehandhaafd. 
• Art. XCIII. 1. De herziene bepalingen, 
bedoeld m artike. 161, eerst e en twe~dc lid 
der Pensioenwet, worden door de besturen van 
de betr<'kken provinci,}n, waterschappen, veen
schappen of veenpolders nader herzien in dezer 
voegi>, dat voor de op 1 Juli 1922 in dienst 
van die lichamen zijnde ambtena.ren van toe
passing blijven de pensioensbepalingen, welke 
op dit tiidstip golden, voorzoover zij hoogere 
aanspraken gaven dan de Pensioenwet, gelijk 
die na de t otst anikoming dezer wet zal luiden, 
zulks echter met uitzondering van eventueel 
in die pensioenshépalingen 'vervatte bepalingen 
omtrent pen~ioensa.anspraken u.ithoofde van 
ontslag wegens opheffing der betrekking of 
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ni~uwe organi atie van het dienstvak, zoomede 
omtrent pensioensaanspraken van weduwen 
en , weezen van opwachtgeld gestelde amb
tenaren. 

2. Een overeenkomstige herziening wordt 
door d~ besturen van de betrokken gemeenten 
ondernomen ten aanzien van de bepalingen be
doeld in artikel 161, derde lid. 

3. Artikel 161, vierde lid en artikel 162 zijn 
op de ingevolge het eerste en tweede lid van 
dit artikel herziene bepalingen van toepassing. 
De herziene bepalingen worden geacht met 
ingang van l Juli 1925 in werking getreden 
te 7.ijn. 

SLOTBEPALINGEN. 

Art. XCIV. 1. Deze wet t reedt, behou
dens het bepaalde in het tweede en de1·de lid , 
in werking met ingang van l Juli 1925. 

2. De artikelen III, voorzoovei daarbij litt. 
m van artikel 4 der Pensioenwet, behalve voor 
wat betreft da invoeging van het w0ord vas
ten" iu den aanhef, is gewijzigd, XVI en"LIV 
worden geacht in werking t e zijn getreden met 
ingang van 1 Juli 1922. 

3. H etzelfde geldt voor de artikelen II, 
voorzoover daarbij het bepaalde in liLt . . a Yan 
het eerste lid van artikel 3 .for Pensioenwet 
wordt ingelascht., en III, voorzoover daarbij 
de aanhef van het eerste lid van artikel 4 der 
Pensioenwet in verband met evenbedoelde 
wijziging van artikel 3 dier wet wordt gewijzigd, 
met dien verstande echt.er, dat voorzoover 
eenig op een arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht werkzaam persoon fHitelijk als 
ambtenaar is beschouwd, omtrent de inwer
kingtreding van de artikelen II en ITI het 
bepaalde van het eer te lid geldt. Artikel 
LXXVI dezer wet is in laatstbedoelde gevallen 
van overeenkomstige toepassing. 

Behoort bij Koninklijk bêsluit van 13 
.Augustus 1925 (Staal8blad n°. 355). 

Mij bekend, 
De Minister van Financiën, 

H. COLIJN, 

13 À'lf,gustus 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 Februari 
1922 (Staatsblad n°. 92). S. 356. 

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

Oorlog van 6 Augustus 1925, Ilde Afdeeling, 
n° 7 · 

· Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen, dat in het eerste lid van artikel 9 

van het Koninklijk besluit van 28 Februari 1922 
(Staatsblad n°. 92) het getal "200" zal worden 
gewijzigd in "300". 

Deze wijziging treedt in werking op 1 Ja
nuari 1926. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Algemeene R eken
kamer. 

Het Loo, den 13den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Oorlog, LAMBOOY. 
(Uitgeg. 24 Aug. 1925.) 

13 Áit(JUStus 1925. KON l ~KLIJ K BESLUIT. 
Bij de bepaling van het begrip ,,gelijk

soortige school" moet op de gelijkheid der 
vakken worden gelet, niet op de gelijk
soortigheid der scholen in haar geheel. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Besli sende het geschil tusschen de gemeen

ten Dordrecht en Zwijndrecht over de uitvoe
ring van art. 25, 4• lid der Nijverheidsonder
wijswet; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschWen van bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1925, n°. 641 ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Onderwijs, Kunsten en \Vetenschappen van 
7 Augustus 1925, n°. 7403, a fd. Nijverheids
ouderwijs ; 

0. dat gedurende het jaar 1921 in de gemeente 
Dordrecht een vakteekenschool bestond ; dat 
deze school gedurende dit jaar o. m. door 
6 leerlingen, afkomstig uit de gemeente Zwijn
drecht werd bezocht ; 

dat het gemeentebestuur van Dordrecht op 
grond van art. 25, 4• lid der Nijverheidsonder
wijswet, zooal dit artikel werd vastge teld 
bij de wet van 22 December 1921 (S. ·1367 ) 
tot wijzigin$ en aanvulling van de Nijver
heidsonderw1jswet, aan het gemeentebestuur 
van Zwijndrecht een bedrag tot vergoeding 
van de gemaakte kosten ten behoeve van 
genoemde zes leerfmgen vroeg, in verband 
met het feit dat het gemeentebestuur van 
Dordrecht meende dat te Zwijndrecht geen 
gelijksoortige school als de vakteekenschool te 
Dordrecht was gevestigd ; dat het gemeente
bestuur van Dordrecht later zijne zienswijze 
in zooverre wijzigde, dat het al!een vergoeding 
verlangt voor twee leerlingen, die onderricht 
ontvangen in eenige vakken, die uiet gelijk
soortig zijn t e achten met de overeenkomstige 
vakken, waarin op de vakteekenschool te 
Zwijndrecht eveneens les wordt gegeven ; 

dat het gemeentebestuur van Zwijndrecht 
zich echter niet verplicht achtte eenige ver
goeding deswege aan het gemeentebestuur van 
Dordrecht t e betalen, omdat het gemeente
bestuur van Zwijndrecht van mtlening i , dat 
in zijne ~emeente eene gelijksoortige inrichting 
gevestigct is; dat niet op de gelijkheid der 
vakken moet worden gelet, doch op de gelijk
soortigheid der cholen in haar geheel ; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken aan 
de Vakteekenschool te Zwijndrecht voor de 
vakken bouwkunde en werktuigkunde eene 
volledige opleiding wordt gegeven, zoodat ten 
aanzien van de opleiding in deze vakken in 
de gemeente Zwijndrecht eene gelijksoortige 
inrichting van onderwijs als de Vakteekenschool 
t e Dordrecht aanwezig is ; 

dat dit echter niet ten aanzien van de op
leiding in dè vakken electrotechoiek en decora
tief het geval is ; 

dat, nu van deze opleiding te Dordrecht 
gebruik is gemaakt door twee leerlingen , in 
zooverre de gemeente Zwijndrecht tot eene 
uitkeering aan de gemeente Dordrecht gehou
den is; 

Gezien art. 70 der Grondwet en de gewijzigde 
Nijverheidsonderwijswet; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat het gemeentebestuur van Zwijn
drecht verplicht is tot betaling van f 20.68 aan 
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het gemeentebestuur van Dordrecht zijnde 
een bedrag tot vergoeding van de gemaakte 
kosten voor het bezoeken van de leerlingen 
G. van Pelt en H. de Vos uit de gemeente 
Zwijndrecht van de Vakteekenschool te 
Dordrecht. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. (A. B.) 

13 Augustus 1925. Km,'INKLIJK BESLUIT. 
Met de gemeente van afkomst is bedoeld 

de gemeente, vanwaar een leerling, indien 
hij meerdl'lrjarig is, komt op het tjjdstip, 
waarop h1J de school zal bezoeken. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beslissende het geschil tusschen de gemeenten 

Delfzijl en Apeldoorn over-de uitvoering van 
art. 25, 4" lid, der Nijverheidsonderwijswet; 

Den Ra.ad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, advies van 
22 Juli 1925, n°. 642; 

Op de v oordracht van Onzen Miniate t~ van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Augustus 1925, n°. 7413, afd. Nijverheids
onderwijs; 

0. dat de in de gemeente Delfzijl gelegen 
Zeevaart ·chool gedurende het tijdvak van 
6 September 1921- 28 Februari 1922 werd 
bezocht door W. J. Reijers, geboren 29 Augustus 
1898, komende uit de gemeente Apeldoorn ; 

dat het gemeentebestuur van Delfzijl op 
grond van art. 25, 4• lid, der ijverheidsonder
wijswet, zooa.ls dit artikel werd vastgesteld 
bij de wet van 22 December 1921 (S. 1367) 
tot wijziging en aa,ivulling van de Nijverheids
onderwijswet, aan het gemeentebestuur van 
~-\.peldoorn een bedrag tot vergoeding van de 
gemaakte kosten ten behoeve van bovenge
noemden leerling vroeg, in verband met het 
feit, dat het gemeentebestuur van Delfzijl 
meende da.t de leerling W. J. Reijers, die toen 
hij het besluit nam de school te bezoeken, 
meerderjarig was, op dat tijdstip woonachtig 
was in de gemeente Apeldoorn, zoodat deze 
gemeente als gemeente van afkomst moet 
worden baschouwd en dus tot het betalen van 
eene vergoeding verplicht is; 

dat het gemeentebestuur van Apeldoorn 
echter weigerde een bijdrage te betalen da.ar 
het van meening is, dat op grond van art. 13 
van Ons gewijzigde besluit van 11 Juli 1921 
(S. 920) de gemeente Delfzijl als gemeente van 
afkomst moet worden beschouwd, daar de 
leerling Reijers in laatstgenoemde gemeente 
wettelijke woonplaats had, toen hij de Zee
vaartschool bezocht ; 

0. dat met de gemeente van afkomst, 
bedoeld in art. 25, 4• lid, der ijverheidson
derwijswet is bedoeld de gemeente, vanwaar 
een leerling, indien hij meerderjarig is, komt 
op het tijdstip, waarop hij de school zal be-
zoeken; , 

dat dus ten aanzien van de vra.a.g of de leer
ling W. J. Reijers zich gedurende ziJn studietijd 
aan de Zeevaa.i.:tschool te Delfzijl, in de gemeente 
Delfzijl heeft gevestigd, niet eene beslissing 
behoeft te worden genoemen ; 

dat immers de genoemde meerderjarige 
leerling op 6 September 1921, tijdstip, waarop 
hij de Zeevaartschool ging bezoeken, kwam 
uit de gemeente Apeldoorn, zoodat deze 

gemeente als de gemeente van afkomst in den 
zin van bovengenoemd wetsartikel moet 
worden beschouwd ; • 

dat het gemeentebestuur van Delfzijl derhalve 
terecht aan het gemeentebestuur van Apeldoorn 
t en behoeve van den leerling W. J. Reijers 
eene vergoeding heeft verzocht ; 

Gezien art. 70 der Grondwet en de gewijzigde 
Nijverheidsonderwijswet; 

Hebben goedgevonden en versta.an : 
te bepalen, dat het gemeentebestuur van 

Apeldoorn verplicht is tot betaling van f 50.93 
aan het gemeentebes~uur van Delfzijl, zijnde 
een bedrag tot vergóeding van de gemaakte 
kosten voor het bezoeken van den leerling 
W. J. Reijers uit de gemeente Apeldoorn van 
de Zeevaartschool te Delfzijl. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. (A. B.) 

17 A'U!]ustus 1925. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Sta,itsblad van het 
op 12 December 192-1 te .uuxembnrg en 
Brussel gestoten verdrftg tot regeling van 
den tel9phoondienst tusschen N ederla1ul 
en het Groothertogdom Luxemburg over 
B elgië. S. 357. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 12 December 1924 te Luxem

burg en Brnssel tusschen Nederland, het Groot
hertogdom Luxemburg en Belgi~ gEsloten ver
drag tot regeling van den telephoondienst tus
schen Nederland en het Groot,hertogdom Luxem
burg over Belgi•, van welk verdrag Pen afdruk 
en eene vertaling bij dit Besluit zijn gPvoegd ; 

Onrwegende, dat de akten van bekrach
tiging van dit verdrag op 10 Juli 1925 te 
Luxemburg zijn nedergelegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 12jen Augustus 
1925, Directie van het Protocol, n°. 20039 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag te doen bekend maken 

door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staats/Jlad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn, ierier voor zooveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
hetgeen t Jn deze wordt vereis<'ht. 

Het Loo, den l 7den Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK, 

( Uitgeg. 28 AU,[!. 1925.) 

Sa Ma.jesté la Reine des Pays-Bas, Son 
Altesse Royale la. Grande-Duchesse de Luxem
bourg et Sa i\fajesté Ie Roi des Belgas, désirant 
faciliter les relations téléphoniques entre les 
Pa.ys-Bas et Ie Grand-Dnché de Luxembourg, 
ont résolu de conclure une convention spéciale. 
destinée à régler Ie service de la correspondance 
téléphonique entre les PaJ~-Bas et Ie Grand
Duché de Luxembourg en transit par la Bel
gique et ont nommé pour leurs plénipoten
tiaires, à eet effet 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Monsieur Ie Jonkheer C. G. W. F. van 

Vredenburch, Son Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire à Bruxelles, 
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Son Altesse Rovale la Grande-Duchesse de 
Luxembourg: ' 

Monsieur Emile Reuter, Son Ministre d 'Etat, 
Président du Gouvernement, et 

Sa i\fajesté le Roi des Belges : 
Monsieur Ie Corote de Laubesi;iin, Son Envoyé 

Extmordinaire et Ministre Plenipotentiaire à 
Luxembourg, 

lesq uels, après s'être communiqé leurs pleins 
pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont 
convenue des a rti cles suivauts : 

Articla premier. La correspondance télé-
1,honiq ue entre les Pays,Bas et Ie Grand-Duché 
de Luxemhourg, par la Belgiqur,, est assuroo 
conformément aux dispositions générales de la 
Convention intern>ttionale •~née à St . P étars
bourg le 22 juillet 1~75, et du R èglement 
internationP l y annexé (rcvision dP Lisbonne) 
pour autant que cette réglementation soit 
npplicable a u s<'n•;ce t,éléphonique et qu'el,e 
no •oit µ :15 en opposition ~V,l<' llls <lispositiom 
particuli~res ::iui suivent. 

Art-. 2. T.,1t ! ,•,,x,J glob1tlP des comm~rn.ications 
néerlanuo-grandducales est formée du total 
des taxes élémentaires fixées commfl il suit, 
par conversation ordinaire de trois minutes. 

A. Taxes élémentaires terminale.,. 
Dans les Pays-Bas , 
à denx francs or pour toute communication 

originaire ou à destination d 'un centre télé
phonique n~erlandai~ ; 

Dans Ie Grand-Duch<> de Luxembourg : 
i, cinqu11,nte centimes or pour t-oute commu

nication originaire ou à destination d'un centre 
t-étéphonique luxemLourgeois. 

B. Taxe élémen!aire de transit. 
En Belgiq ue : 
à deux francs cinquantc cent imbs or pour 

toute communica.tion quelque soit Ie pa.ys 
d'origine ou de destination. 

Cett.l taxe reste la même dans Ie cas d 'emploi 
d'un circuit direct entre les Pays-Bas et Ie 
Grand-Duché de Luxerobourg. 

Art. 3. Dos commuiiicationR privées urgen
tes ayant prionté sur les autres communica
t ions privees sont admises moyennant Je 
paiement d'une taxe égale a u triple de la 
taxe normale. 

Art. 4. Pour leR commuuications établies 
entre 19 t>t 8 heures (temps de l'Europe occi
dentale), il n'est exigé, par uni t{, de convi'r
sation, que les 3/5 des taxes détermioéC's aux 
article~ 2 et !l ci-dessus. 

At·t. 5. Des abonnements mensuels, com
portant des séances quotidiennes à heures 
fixes, peuvent être concédés. Les corres
pondanc~s d'abonnement son t limitées à la 
période quotidienne de 19 à 8 heures (temps 
de l'Europe occidentnJe). Le tarif mensuel 
qui leur est applicablP, calculé sur une durée 
mo:i, enne de trent,e jours, est fixé, par unité 
de trois minnt?s, à la moitié ,,u tarif normal 
prévu à. l'article 2. 

Les demandes d'abonnement doivent être 
>tdressées au moins hni t jours à l'avA,nce à 
l'Administration néerlandaise, à la Haye, ou 
à l'Administration grand-ducale. à Luxembourg. 

Art. 6. Les communications d'Etat., ayant 
primité sur les autres communications, sont 
a utorisées dans le service téléphonique entre 
les Pays-Bas et Ie Grand-Duché de Luxem
bonrg, par l'intermMiaire de la Belgique. 

• 

Art. 7. Les Administrations des Etats C'On
t ractants dét.ermrneront éventuellement d 'un 
commun accord les conditions de l'crganisation 
d'un service d 'avis d'appel t-éléphonique ainsi 
que les taxes à appliqucr à cette catégorie de 
correspondance. 

Art. 8. Après accord, des relations pour
ront s'ouvrir avec d"s pays voisins en t ransit 
par les 1ignes téléphoniqnes des Adminietra
tions des Etats contractants. 

Art. 9. So11s réserve d'un commun accocd, 
les trois Administra.tiona intércesées auront la 
faculté de modifür à tn•1te époqu" lr:s dispo
sitions de la présente convention. Geile-ei 
sera complétée par un R èglement de service à 
élaborer de concert par le~ditesAdministrations. 

Art" 10. Les AdminiP1"-rations conl;racta.ntes 
rlétermineront la da.te de la miSe à exécution 
de la présente convention dès q u'elle sera 
devenue définiti ve selon la législation particu
lière à r.hacun des trois Etats. 

Elle restera en vigueur pendnnt UIJ ;.n apr ès 
que la dénoncbtioJJ. en aura ét é faite par l'un 
ou l'autre des gouvernements. 

Art. 11. La présente convention sera 
ratifiée et les rat'ficationR en seront échangées 
aussitJt, que faire se pourra. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respec
tifc out signé la préseute convention et y ont, 
apposé leurs sceaux. 

A Luxemhoarg et Bruxelles, Ie 12 décem-
bre 1924 .. 

VERTALING . 

(L.S.) VAN VREDENBURCH. 
(L.S.) REUTER. 
(L.S.) C'te R. L AUllli:SP IN. 

H are Majesteit de Koningin de.r Nederl11,nden, 
Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin 
van Luxemburg en Zijne Majesteit de Koning 
vn.n Be,gië, de telefonische verbindingen tus
schen Neder•and en het Gr:>otherto~dom 
Luxemburg wenschende t e vergemakkelijken, 
hebben besloten een bijzonder verdrag t e slui
t en, best emd om den t elefoon:iienst te regelen 
tusschen Nederland en het, Groothertogdom 
Luxemburg, over België, en hebben t e dien 
einde t:-.t 'hunne gevolmachtigden benoemd : 

H are Majest eit de Koningin der Nederlanden : 
,Jonkheer C. G. W . F. van Vredenburch, 

Hoogstderzelver Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd MiniRter te Brussel, 

H are Koninklijke H oogheid de Groother-
togin van Luxemburg : . 

den H eer Emil R euter, Hoogstderzelver 
Minister van Staat, Regei,ringspresident, en 

Zijne Majestei t de K oning van België : 
Graaf de Liiubespin, Hoogatdeszelf~ Buiten 

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister te 
Luxemburg, 

die, na elkander hunne in goeden en behoor 
lijken vorm bevonden volmachten t e hebben 
medegedeeld, omtrent de volgende artikelen 
zijn ,,vereengekomen. 

Art. 1. H et telefonisch verkeer tusschen 
Nederland en het Groot-[lertogdom Luxem
burg, ovei: België. wordt tot stand gebracht 
overeenkomstig de algemeene be p,i,lingen van 
het internati .1n11,'e verdrag, op den 22sten Juli 
1875 te St. Petersburg geteekend, en van het 
daarbij behoorend internationaal Reglement. 
(herziening van Lissabon), voor zoover deze 
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regeling van tcepassmg is op den telef')oodienst 
en zij niet in strijd is met de hierna volgende 
bijzondere bepalingen . 

Art,. 2. De prijs van de N P,derlandsch
Luxemburgsche gesprekken w01·dt gevormd 
door het totaal van de grondtaksen vastgesteld 
a ls volgt, per gewoon gesprek van drie minuten ; 

A. Eindtaksen. 
Voor Nederland : 
op twee g-iudfranken voor elk gesprek, aan

gevraagd in of bestemd v:ior een Nederlandsch 
telefooncentrum; 

Voor het Groot-Heitogdom Luxemburg : 
op vijftig goud-centiemen voor elk gesprek, 

aangevraagd in of bestemd voor Pen Luxem
hm·gsch telefooncentrum. 

B. Transittak-s. 
Voor België : 
op t wee franken vijftig cent-iemen goud voor 

elk gesprek, ongeacht het land van aanvraag of 
van bestemmin~. 

Deze taks bli.1ft dezelfde, in11:eval een recht
st reekscbe geleiding t•1sschen ederla nd en het 
Groot -Hertogdom Luxemburg word t gebezigd. 

Art . 3. Dringende gewone gesprekkrn, 
welke ·voorrang hebben boven de overige ge
wone gesprekken, worden toegelaten t egen 
betaling van een prijs gdijk aan hat drievoud 
van den normalen. 

Art. 4. Voor verbindingen tot stand ge
bracht tusschen 7 uur des avonds en 8 uur des 
morgens (West-E uropeesche t ijd) wordt per 
gesprekseenheid slechts geëischt liet 3:.5 ge
deelt,e van de t aksen bepaald in de artikelen 
2 en 3 hierboven. 

Art. 5. Er kunnen maandPlijksche abonne
menten worden gegeven tot het dagelij ks op 
vaste tijdstippen voeren van gesprekken. 
A bonnem,rn tsgesprekken mogen alleen t usschen 
7 uur des a ,Tonds en 8 uur des morgens (West 
Europeesche t ijd) worden gevoerd. H et m,i,and
tarief op deze gesprekken van toepassin~, 
heiekrnd over een gemiddelden duur van dertig 
dagen, i•, p'lr een.heid van cl1·ie minuten., be
paald op de helft. van het normale t ariei ge
noemd in artikel 2. De abonnementqaanvragen 
moeten ten minste acht dagen vooraf worden 
gericht aan de Nederl.andsche administra tie, 
te 's Gravenhage, of aan de Groothertogelijke 
Administr~.tie, te Luxemburg. 

Art. 6. Regearingsgesprekken, welke voor
rang genieten boven dP overige gesprekken, 
zijn toegelaten in het t elefoonverkeer tusschen 
Nederland en het Groot-Hertogdom Luxem
burg over België. 

Art. 7. De Admin:istratiën van de contrac
teerende Staten zullen eventueel in gemeen 
overleg de voorwaarden bepalen voor de in
richtine; van 3en dienst van telefoon-oproep
b'lrieht-en alsmede rle prijzen welke veer deze 
soort berichten wisseling zullen gelden. 

Art. 8. Na overeenstemming kan het ver
keer met naburige landen worden geopend· over 
dP. telefoonljjnen van de Admin.istra.tiën der 
contracteeren:le Staten. 

Art. 9. i\fit'. zulks gPschiedt in gemeen over
leg, hebben de drie belanghebbende Admi
nistratiën het recht om te 11 llen t ijde de bepa
lingen van dit verdrag te wijzigen. Dit zal 
worden aangevuld met een dienstreglement, 
dat in gemeen overleg tusschen genoemde 
Administ1 atiën z.al worden vastgesteld. 

Art. 10. De Admi.aistratiën bepalen den 
datum waarop dit verdrag in werking zal tre
den, zoojm het volgens de bijzondere wet
geving van elk der drie Sta ten zal zijn vast
gesteld. 

H et zal van kracht blijven gedm ende een 
j aar nadat opzegging rl aar van door één der 
R egeeringen za l zijn gedaan. 

Art. ll. Dit verdrag zal worden bekrach
t igd eo de akten v>tn békrachtiging zullen zoo 
spoedig mogeliik wc,rden nit11ewisseld ... 

Ter oorkonde waarvan de wederz1.1dsche 
gevolmachtÏ.Q'den dit ver·drag hebben geteekend 
en hunne zegels daarop hebben gesteld. 

Te Lu xemburg en Brussel, den 12den De-
cember 1924. 

(L.S .) VAN V t!EDENB UHC 1. 

(L.S.) RE UT ER . 

(LS.) Cte H. L AlJBE ST'lN. 

1 8 Augustus 1025. K ONl N KLT,JK :RESLITTT. 
Een aanslag als werkforens kan worden 

opgelegd ter zake van eene inrichting tot 
pnsoonlijke ui toefening van een bedrijf, 
die slechts gedeeltelijk op het grondgebied 
der gemeente gelegen is. 

WIJ WILHE DUNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebe t uur van Voorhout tegen de 
uitspraak van Ged. Staten van Zuidhol land 
van 15 Sept. /1 Oct. 1924, waarbij cl ') aanslag 
van A. Bergman te Sassenheim in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Voorhout 
over het hela t ingjaar 1 !122/23 a ls werkfo rens 
is verni'.'ti!rd ; 

Den Raad van State enz. ; 
Overwegende, dat het besluit van Ged. Staten 

steunt op de overweging dat de reclamant A. 
Bergman als beheerend vennoot van de ven
nootschap onder fi rma Gebr. Bergman te 
Sassenheim gedurende het bela-stingjaar 1_922/23 
persoonlij k in de gemeente Sassenheim en 
Voorhout het bedrijf van bloembollenkweeker 
heeft uitgeoefend en daa rbij de beschikking 
heeft gehad over eene voor het drogen en sor
teeren van bollen ingerichte steenen bollen
schuur; dat deze schuur, welke te zijnen op
zichte moet worden aangemerkt als eene vaste 
inrichting tot persoonlijke uitoefening van 
een bedrijf, slechts voor een klein gedeelte o_p 
het grondgebied der gemeente Voorhout _ 1s 
gelegen, zoodat de reclamant met betr"lkking 
tot deze schuur 11.iet gezegd kan worden te 
behooren tot de natuurlij ke personen, die in 
de gemeente Voorhout de beschikking hebben 
~ehad over eene - dit is over eene volslagen -
rnrirhting als bedoeld in ar t. 244a, ic lid , 3°. 
der Gemeentewet ; dat mitsdien, daar niet is 
~ebleken, dat de reclamant uit andernn hoofde 
mgevolge art. 244a, 1• lid , 3". der Gemeentewet 
over het belastingjaar 1922/23 a ls fo rens m 
de gemeente Voorhout kan worden aangeslagen, 
de aanslag ten onrechte i opgelegd; . 

dat het gemeentebestuur van Voorhout l;ll 
beroep aanvoert, dat de bollenschuur waann 
het bedrijf der firma volledig wordt uitgeoefend 
en waarin tevens ook het kantoor is onderge
gracht , voor een gedeelte staat op het grond 
gebied van Sassenheim en voor een ander ge-

' deel te op het grondgebied van Voorhout ; dat 

• 
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het bedrijf moet geacht worden te zijn gevest igd 
en , in we rkelijkheid te worden uitgeoefend 
in de gemeente Voorhou t ; dat voorts in art. 244a 
der Gemeentewet nergens worclt gespro.ken va n 
eeoe •·olslagen vaste inrichting ; dat. zoolang 
de wetgeve r zelf de uitzondering niet uitdnik
kelijk wil . het torh niet aangaat gedeelten van 
inrichtingen zonder meer als fo rensplicht igheid 
scheppende crit,eri a los te laten; 

Overwegende, dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten A. Bergman al~ beheerend 
vennoot van d vennootschap onder firm a 
Gebr. Bergma,n te Sassenheim gedurende het 
belastingjaar 1922 123 ~e Voorhout de beschik
ldng heeft gehad over eene gedeeltelijke op 
het grondgebied der gemeente , roorhou t gelegen 
bollenschuur ; 

clat deze bollenschuur ook voor den belang
hebbende bestemd was om aldaar zijne werk
zaamheden persoonlijk ui t te oefenen, daar hij 
het geheele bedrijf zelf leidde en bij ook persoon
lijk werkzaam was bij het drogen en sorteeren 
van boll en in de steenen bollenschuur te Voor-
hout; . 

dat hij derhalve op meer dan 90 dagen van 
genoemd belastingjaar in de gemeente Voor
hou t de beschikking heeft gehad over eene 
vaste inricht ing a ls is bedoeld in ar t . 244a, 
onder 3°. der gewijzigde gemeen tewet ; 

dat hij dus terecht overeenkomstig a rt. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeen tewet in die 
gemeente als forens is aangeslagen en Ged . 
Staten mitsdien ten onrechte dezen aanslag 
he bben vei'nietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden uitspraak 
ran Geel, Staten van Zuidholland va n 15 Sept./ 
1 October 1924, den aan lag van A. Bergma n 
te assen heim in de plqatselijke inkomsten -. 
belastin~ met de opcenten op de hoofdsom 
der RiJksinkomstenbelasting der gemeente 
Voorhout over het hela t ingjaar 1922/23 als 
werk.forens te handha ven. 

(Gem. Stem). 

18 Aiig1t8t US 1925. K ONINKLI,J K BESLUJT. 
Forensena"'nslag. In de Gemeentewet 

is geen bepaling aan t e wijzen op grond 
waarvan een man, die niet krachtens art. 
244a, 3°. de r wet als forens bela-s ting
plicht ig is, a ls zoodanig zou moeten worden 
aangeslagen in geval zijn echtgenoote met 
wie hjj in gemeenschap van goederen ge
huwd is, op meer dan 90 dagen in de betrok
ken gemeente aanwezig is geweest tot ver 
vulling van eene betrekking. 

WIJ WILHELMINA, ENr. ; 
Beschikkende op het beroep, ingest eld door 

het gemeenteb3stuur van Middelha rnis t egen 
de uitspraak van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-H olland va n 28 Jul i 1924, waarbij de 
aanslag van K. C. van Sp ronsen te Sommelsdijk 
in de plaatselijke inkomstenbelastiPg en in de 
opcenten op de hoofdsom der Rijksinkomsten
bèlasting der gemeente Middelharnis, over het 
belastingjaar 1923/1924 a ls werkforens is ver
niet igd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, advies van 
6 Mei 1925. n°. 303; 

Op de voordracht van Onzen Minister va n 
Fina nciën van 12 Augustus 1925, n° . . 161, 
Afdeeling Directe Belastingen ; 

· Overwegende dat het besluit van Gedepu 
t eerde Stat en steunt op de overweging dat als 
vaststaande mag worden aa ngenomen, dat de 
aangeslagene t ijdens het belastingjaar 1923/24 
niet op meer dan 90 dagen in de gemee nte 
Middelha rnis de beschikking heeft gehad over 
eene vaste inrichting tot persoonlijke uitoefe • 
ning van eene betrekking, beroep of · bedrijf, 
noch er aanwezig is geweest tot uitoefening 
van een beroep of bedrijf in zoodanige inricht ing 
of tot vervulling van eene betrekking ; dat uit 
de omstandigheid, dat volgens a rt. 31 der Wet 
op de InkomstenbPlasting 1914 de bronnen 
van inkomen der gehuwde vrouw a lsmede hare 
onder art. 19 dier wet vall e nrl e schulden wor 
den beschouwd als bronnen van inkomen en 
schulden van ha ren man, niat voortvloeit , dat 
de man, wiens eehtgenoote valt onder 3°. van 
art. 244a, eerste lid der -Gemeentawet , in baar 
p,aats als forens belastingplichtig moet worden 
geacht; dat mitsdien de aanslag t en onrechte 
1s opgelegd ; 

dat het gemeentebestuur van Middelha rnis 
in beroep aànvoert dat de 9chtgenoote van den 
aangesl"'gene in gemeld belastmgjaar op meer 
da n· 90 dagen m de gemeente Middelharnis 
aanwezig is geweest tot vervulling van hare 
betrekking als onderwijzeres bij het lager 
onderwijs ; dat de bestreden uitspraak in strijd 
is met eene MinisterieeJe beschikking van 7 
Januari 1922, n°. 76, waarbij met betrekking 
tot den belastingplicht als forens eener gehuwde 
v rouw in een bepaa-ld geval te kennen gegeven 
werrl, dat uit de bepaling van a rt. 2 der verorde
ning op de heffing van een plaatselijke inkom
stenbelasting in de gemeente B., dat de bronnen 
der gehuwde vrouw beschouwd worden a ,s 
bronnen van inkomen van haren man, moet 
volgen, dat voor de toepassing der verordening 
de man geacht moet worden, behalve zijn 
beroep of bedrijf, t evens het beroep of bedrijf 
zijner vrouw persoonlijk uit te oefenen, en dat 
alzoo aan de vrouw geen aanslag in de ge
meentelijke inkomstenbelasting kan worden op
gelegd, doch dat de man op grond van art. 244a. 
onder 3°. der Gemeentewet als forens in de ge
meente B. behoort te worden aangeslagen naar 
het gezamenlijk inkomen der echtgenooten ; 

Overwegende dat blijkens de stukken K. C. 
van Rpronsen te Sommelsdijk niet op meer 
dan 90 dagen van het bela~tin~jaar 1923/24 
t e Middelharnis over eene vaste inrichting tot 
persoonlijke uitoefening van eene betrekking. 
beroep of bed1·ijf de beschikking heeft gehad 
noch· er op meer dan 90 dagen van dat · jaar 
aanwezig is geweest , hetzij tot uitoefening van 
een beroep of bedrijf in zoodanige inrichting, 
hetzij tot vervulling van eene betrekking ; 

dat hij dus niet krachten a rt . 244a., 3°. der 
Gemeentewet over het genoemde belastingjaa r 
in Middelharnis als forens belastingplichtig is; 

dat hij weliswaar in gemeenschap van goe
deren is gehuwd en zijne echtgenoote in het 
even bedoelde belastingjaar op meer dan 90 
dagen in die gemeente aanwezig is geweest 
t ot vervulling van ha re betrekking van onder
wijzeres, doch dat in de Gemeentewet welker 
bepalingen de forensenbelasting beheerschen 
geene bepaling is aan te wijzen op grond waar-
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van in zoodanige geval Jen de man als forens 
zou moeten worden aangeslagen ; 

dat de opgelegde aanslag mitsdien · terecht 
door Gedeputeerdt taten is vernietigd; 

Ge?.ien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeliiig voor de Gesclu!len van Bestuur. 

Het Loo, den 18 Augustus 1925. 
. WILHELl\fIN A. 

De .M·inist, r ,·an F inanciën, H. Cou.JN. 
(B. S.) 

19 Augustus 1925. BESLUfi', bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandschen Gezant te 
Lissabon en den Portugeeschen Minister 
van Buitenlandsche Zaken gewisselde 
nota's dd. 11 Juli 1925, tot verlenging van 
de voorloopige handelsschikki.ng tusschen 
Nederland en Por•.ugal van 27 Augustus 
1924 {Staatsbl,ad 1924 n°. 547). S. 358. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tusschen Onzen Gezant te Lissa

bon 'en deo Portugeeschen Mirns ter van Buiten
landsche Zaken gewisselde nota's dd. 11 .Juli 
192/'i, tot verlenging van de voorloopige han
dPlsschikking tusschen Nederland en Portugal 
van 27 Augustus 1!)24 (Staatsblad 1924, n°. 547), 
van welke nota's een afdruk en een vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenhnische ~aken ,•an den 14den Augustus 
1925, Directie van het P.rotocol, n°. 22696; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoelde nota's en de vertalingen daarvan 

t e doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementan 
van Algemeen Bestum zijn, ieder voor zooveel 
hem aanga11.t, befa,st met de uitvoering va.n 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 19den Augnstus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
v AN IUR...·•nnrnEK. 

( Uitgeg. 1 Sept. 1925. ) 

LÉGATIO~ ROYALE DES PAYS-lhs . 
No. 297. 

Lishonne, Ie ll juillet 1925. 
Monsieur Ie Ministre, 

En me référant il, la lettre de Son Excellence 
M. Pedro Martins d,1 17 juillet dernier, no. 
5l /2f., j'ai l'honneur, d 'ordre :iu Ministre des 
Affaires Etrangères à La Haye, de porter à 
la, connaissance de Votre Excellence, que Ie 
Gouvernement de Sa Majestá la Reine ap
prouve de proroger, à partir du 1-er septembre 
prochair,, et pour la periode d'un an, Ie moûus 
vivendi commercial entre lt,s Pays-Bas et Ie 
Pmtugal, signé Ie t7 a.oût 1924 à Lisbonne. 

En ajoutant que Ie Gouvernement de la 
Reine considère l'accord en question comme 
étant prorogé pour la période d'un a~, 11. parti! 
du 1-.~r septembre 1925 pour ternuner Ie 31 

août 1926 en ,·t rtu ::Ie la pré•ent no!;P,, a.insi 
que de J,. note concordante que Votre Excel
lence voudra bien me faire parvenir, je sai~is 
cette occasion pour Vous offrir, Mon~ieur le 
Ministre, l'assurancP. de ma plus haute con
sidération. 

H . M. VAN JJAERSMA DE \VITH. 

MINISTÉRIO 
D OS NFGÓCTOS ESTRANGliIR0S. 

N°. 51/25. 

Li~boa, 11' de Julli e, de 1925. 
Smhor Ministre, 

Por notu d,ttada de h '>je, digna-se V. Ex.ll 
comurncar-me que o Govêrno dos Paises 
Baixos aprova a prorrogaçäo por urn ano, a 
pat·tir de l de ctembro próximo, do nwdus 
vivendi comercia l entre Portugal e os Paises 
Baixos, assinado em Lishoa a 27 de Agosto 
de 1924. 

Em resposta, tenho a hom-a de part :cipar 
a V. Ex.a que o Govêrno da Repó.blica aprova 
a prorrogaçào do mesmo acördo por urn ano, 
d" l de Setembro próximo a 31 de Agosto de 
1926. 0 Govêrno Português considera cele
brado o acördo por esta nota e pela nota 
correspondente que V. Ex.a me entreoará. 

Aproveito o ensejo para reiterar a V. Ex.a 
os protestos da minha a lta consideraçào. 

ANTÓNTO ,ÎOAQUIM J\faCfu\DO DO 
LAGO CERQUEIBA. 

Son Exu .llence .Monsieur le .Ministre des 
Affaires Etrangères, L isbonne. 

&mlwr J onkheer H.M. VAN HAERSMA DE WITR 

VERTALING. 

GEZANT CHAP DER NEDERLANDEN. 

No. 297. 

Lisaabon, 11 Juli 1925. 
:Mijnheer de Minister, 

Met verwijzing naar het schrijven van Zijne 
Excellentie den H eer Pedro Martins van 
17 Juli j.l., n°. 51/25, he b ik de eer, op last 
van den Minister van Buitenland$che Zaken 
te 's-Gravenhagf , ter kennis van Uwe Excel
lentie t e brengen, dat de Regeering van Hare 
Majesteit de K oningin goedkeurt de verlenging, 
mrt ingang van 1 September a. s. en voor den 
tijdsduur van een jaar, van de voorloopige 
handelsschikking tusschen Jederland en Por
tugal, geteekend den 27en Augustus 1.924 te 
Lissabon. 

Terwijl ik hieraan toevoeg, dat Harer Majes
teits Regeering de betreffende schikking als 
verlengd beschouwt voor het tijdvak van een 
jaar, ingaande l September J 925 en eindigend 
den 3len Augustus 1926, k.rachtens deze nota, 
en de daarmede overeenstemmende nota, welke 
Uwe Excellentie mij wel zal willen doen toe
komen, maak ik van dP,ze gelegenheid sebruik 
om U, Mijnheer de Miruster, de verzekermg aan 
t e bieden van mijne bijzondere hoogachting. 

H. M. VAN HAERSMA DE WITH. 
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VERTALING. 

)bNISTERIE 
VAN BUITENLANDSOHE ZAKEN. 

N°. 51/25. 

Lissabon, 11 Juli 1925. 
~[ijnheer de Gezant, 

Bij schrijven van heden heeft U mij wel 
willen mededeelen, dat de Nederlandsche 
Reaeering er in toestemt den op 27 Augustus 
102! te Lissabon getcekenden commercieelen 
modus vivendi tusschen Portugal en Nederland, 
met ingang van 1 September aanstaande voor 
een jaar t e verlengen. 

In antwoord daarop heb ik de eer U mede 
t e d!lelen, dat de Regeering der Republiek in 
de verlenging dier overeenkomst voor een jaar 
toestemt, gerekend van af 1 September aan. 
staande tot en met 31 Augustus 1926. Door 
deze nota,, alsmede door die welke U mij heeft 
overhandigd, be.schouwt de l'ortugeesrhe 
Regeermg bedoeld akkoord als afgesloren. 

Ik maak van de gelegenheid gebruik om U 
de hernieuwde "\'erzekering mijner hoogachting 
aan t e bieden. 

ANTÓNIO J0AQUIM l\'.lAOHAD0 DO LAGO 
ÛERQUEIRA. 

Zijner Ex,:ellentie den H e,r J11 inister van 
Bui:enkmdsche Zaken te· Lissabon. 

Jvnlrheer H. M. VAN HAERSMA DE WITH. 

19 Augustus 1925. BESOmKKING van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
tot wijziging van het formulier van aan• 
gifte, bedoeld in art. b6, vierd3 lid, der 
Ongevallenwet 1921. 

De :Minister vanArbeid, Handel en Nijverheid: 
Gezien artikel 66, vierde lid, der Ongevallen• 

wet 1921 en de beschikking van zijn ambtsvoor• 
ganger van 3 October 1923, n°. 3427, !1fd. A. V.; 

Heeft goedgevonden : 
I. met ingang van 1 Januari 1926 het for. 

mulier van aangüt,e, bedoeld in artikel 66, 
vierde lid, der Ongevallenwet 1921, vast te 
stellen overeenkomstig he..t bij deze beschikking 
gevoegde model ; 

II. te bepalen, dat het formulier, vastgesteld 
bij vorengenoemde beschikking, geldig blijft tot 
1 Januar1 1927. 

Behoort bij beschikking van den 
)finister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid V\Ln 19 Augustus 1925, 

n°. 22.56, afd. · A, V. 

ONGEVALSNUMMER ·········-• 
(In te vullen t en kantore der Rijksverzeke• 

ringsbank.) 
ilEDRIJFSNUMàlER ; --···-

(fo te vullen door den werkgever of diens 
vertegenwoordiger.) 

RIJKSVERZEKERINGSBANK. 
Raad mn Arbeid te 

Volgnummer ___ _ 

FORMULIER, bedoeld in artikel 66, 1tierde lid, 
der Ongevallenwel 1921. 

AANGIFTE VAN EEN ONGEVAL. 

I. Naam van den getroUene. 
Voornamen van den groOene. 
Woonplaats van den getroOene. 
Gemeente, straat, gracht, plein, 
dorp, gehucht of buurtschap, 
enz., huisnummer. 
Rentenum,ner van den getroffene. 
Leeftijd van den getroffene. 
Geslacht van den getroffene. 

Soort van arbeid, waarmede de 
getroffene gewoonlijk was belast, 
of betrekking, welke hij gewoon-

__:l'.'.,ij'.'.:k:__:v~e::r:..v.'.'.u.'.'.ld.'.'.e:'.:.. _________ _J_===-= ~ 
Ia. Alleen in te 1tullen, wanneer de <i' 

getroUene in eene gemeente tijdeJ,;jk ; 
verblij / houdt. ;:s. 

Ingeval den getroffene het on- ____ < 
geval is overkomen in een ge. ~. 
meente, waar hij tijdelijk verblijft ~ 
en hij ter zake van het ongeval ;_ 
niet voornemens is, zijne tijdelijke < . 
woonplaats te verlaten, dan te- l';-, 
vens te v3rmelden : straat, gracht, ---- g. 
plein, dorp, gehucht of buurt- ëó 
schap, enz., huisnummer in die 

t ~ = g_e_m_ee_n_ e_. __________ .::.::.::.::.::_-- ~ 
II. Naam en voornamen van den -

werkgever. ____ ~ 
Woonplaats van clen werkgever. ____ i" 
Gemeente, straat, gracht, plein, 

dorp, gehucht of buurtschap, 
enz., huisnummer. 

Ingeval de werkgever niet zelf 
de aangüte doet, tevens te ver. 
melden : naam, voornamen en 
woonplaats van hem, die als 
vertegenwoordiger van den werk. 
gever de aangifte doet en betrek• 
king van dien persoon bij den 
werkgever. 

Bedrijf, wa-arin de getroffene :; 
werkzaam ':;"'.'.'.a'.::s·:__-=----•--c---!--====-= ~ -

III. Indien de getroffene een in. ~ 
zoon ... 

wonende dochter van oen werk. ~ . 
gever is, dit hiernevens te ver• 
melden en tevens den datum en 
jaar van geboorte van het kind. 

IV. Onder welk volgnummer komt 
de getroffene op de loonlijst voor ? 

V. Indien. het risico der verzekering 
werd overgedragen, te vermelden: 
den naain der maatschappij of 
vereeniging, die het risico draagt. 

VI. Ingeval niet door den werk• 
gever inlichtingen omtrent het 
ongeval, het loon, staking en her• 
vatting van den arbeid kunnen 
worden verstrekt, opgaaf van de 
p\aats waar, en van den persoon 
door wien, deze inlichtingen na. 
mens den werkgever kunnen 
worden verstrekt. -------~----VII. Naa,n en woonplaats van oog. 
getitigen van het ongeval ; indien 
mogelijk , van ten minste een 
tweetal. 
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.... 
e<I 
e<I .... 

\'llla. Datwn en uiir van het on• 
geval. 

Plaat vcin het ongeval. 
Gemeente, st raat, gracht, plein, 

dorp, gehucht of buurtschap, 
enz .. huisnummer, met nadere 
vermdding, of het ongeval in 
eene werkplaats, op e<'n terrein, 
een schip, eene stelling, enz. is 
voorgekomen. 
b. IV eU:e verzekerde personen, 
behalve bovengenoemde gdrofjene, 
hebbPn tengevolge van dezelfde 
gebeurtenis, welke het ongeval 
heeft \7eroorzaakt, tegelijkertijd 

j letsel bekomen~ 
;:::; :Hunne 
~ Hare - namen en woonplaatsen 

~ te vermelden. 
~ IXa. Behoorden de werkzaam. 
o heden, waarmede de getroffene 
,_ bezig was, toen hem het ongeval 
~ trof, tot zijn gewone werk ? 

~ we:.f~aa~~~~de:eJ~~l~; ]~{ !~ 
.,.. zijn werkgever of van diens ver. 
~ tegenwoordiger? 
9 b. Indien in het bedrijf, wa.arin 
; het ongernl p]ag,ts had, regel• 
,,, matig in dag• en nachtdien t 
c wordt gewerkt en de getroffene 
,;i tijdens het ongeval in nachtdienst 
~ werkzaam was, op welk uur en 
,.. op welken clatmn is dan de nacht. 

J ~~~~~enf t~t:i~:eevati;~~~w~: 
o: aangevangen ? 
~ x.- OorZlUtk van het ongeval en wijze, waarop 

het zich tceclroeg. 

i 
-;;; 
> 
C ., ., 
= 0: 

Hier o. m. te vermelden : werkzaamheden, 
waarmede de getroffene tijdens het ongeval 
bezig was ; werktuigen of gereedschappen, 
welke bij gebruikte voor zoo ver zij het letsel 
veroorz9,akten of verergerden ; de gebeurte• 
nissen of de h:1Ddelingen van den getroffene 
of van derden, welke aanleiding gaven tot 
het ongeval : eventueelè dronkenschap, opzet, 
spelen, stoeien, vechten, enz. enz. 

> XI. 0 p welken datum, welken dag 
= der week en w3lk uur heeft de 

-iJ getroffene den arbeid tengevolge 
van het ongev41 gestaakt ? , 

';; Hoeveel unn heeft de getroffene 1 

" op dien dag gewerkt ? 1 

IJ:: XII. Heeft de getroffene zijn 
werk inmiddels reecls wecler her• 
vat? 

Zoo ja, wanneer? (vermelding 
van dag. d3r week, datum en 
uur). 

XIÜ. Indien de getroffene heeft 
doorgewerkt of zijn werk inrniddels 
weder heeft hervat, verricht hij dan 
zijn gewone werk t.en volle of kan 
b ij tengevolge van het letsel 

slechts een deel van zijn gewone 
werk doen ? 

In het laatste geval welk deel ? 
(9/10 ; 8/10 ; 7 /10 ; 6/10 ; enz.) 

XIV. H oeveel bedroeg het loon in 
geld, dat door gelijksoortige ar. 
beiders als getroffene in het be• 
drijf. wa.arin het ongeval plaats 
had, of in een soortgelijk bedrijf 
in dezelfde gemeente of in na• 
burige gemeenten is verdiend, 
in de kalenderweek, voorafgaande 
aan de week, waarin het ongeval is 
voorgevallen ? 

Worden door hovenbedoelde 
arbeiders, behalve loon in geld, 
ook kost en inwoning of andere 
verstrekkin~en in natura. als 
loon genoten? Zoo jg., welke, 
en hoeveel bedraagt daarvan de 
geschatte geldswaarde ? 

Op hoeveel geheele of gedeelten 
van dagen werd door die gelijk• 
soortige arbeiders in die week 
gewerkt ? 

XV. Verdiende de getrofjene even• 
veel als de gel{jksoortige a1beiders 
bovenbedoeld ? 

Zoo neen, wat was hiervan de 
oorzaak ? en hoeveel bedroeg 
clan het loon van den getroffene 
zelf in de kalenderweek, vooraf · 
gaande aan de week, waarin hei, 
ongeval plaats heeft gehad ? 

Op hoeveel geheele of gedeelten 
van dagen werd door den getrof. 
fene in die week gewerkt ? 

XVI. Speciaal in te 1rullen door 
schippers. 

In welke gemeente of gemeen• 
ten zal de schipper zich met zijn 
vaartuig de eerstvolgende 2 we• 
ken ophouden en op welke dagen? 

Waar is zijne ligplaats aldaar ? 
Welke is de naam van het 

vaartuig ? 
XVII. Verdere mededeelingen, 1 

welke de aangever n10cht willen 1 
doen. 

·------------- --

·-·----
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C. 

"' ..., 
Àlclus naar beste weten overeenkomstig de o 

waarheid ingevuld te __________ oq<: 

Onclerteekening van den ~ 
werkgever of van diens ver• i= 
tegenwoordiger ter plaatse ::, 
van bet ongeval. ···-····-• den .. ····- 192 . ~ 

Onclerteekening van den : 
getroffene, tenzij een der ,o 
gevallen hieronder bij A ~ 
of B vermeld aanwezig is ......... _., den ·····•-···· 192 . 

Alleen in te 'VUilen, indien de aangifte niet door den 
ge.lrofjene hierboven is onderteekend. 

A. De aangifte moet door den getroffene mede 
worden onderteekencl, tenzij dit wegens diens 
lichamelijken of geestelijken toestand ernstig 
bezwaar oplevert, of het verkrijgen van die 
onderteekenin~ zooveel t ijd zou vorderen, 
dat de in1evenng dientengevolge niet binnen 
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B. 

den voorgeschreven termijn zou kunnen 
geschieden. 

Indien de aangifte niet door den getroffene 
is onderteekend zal de werkgever of diens 
vertegenwoordiger de beide onderstaande 
vragen moeten beantwoorden. 

a. Waarom is de aangifte niet door 
den getroffene onderteekend ? 

b. Is U bekend, dat de getroffene 
met een der hierboven afgelegde 
v erklaringen niet volkomen ac
coord gaat ? 
Ondergeteekende verklaart, dat boven-

staande opgave door hhem naar waarheid 
aar 

is verstrekt. 
den _____ 192 

Onderteekening van den werk
gever of diens vertegenwoor
diger ter plaatse van het 
ongeval. 

Indien de getroffene niet accoord gaat met 
vorenstaande opgaven, wat is dan zijn ver
klaring ? 

(nrklaring van den getroffene, door hem 
te onderteekenen). 

Ondergeteekende verklaart, dat boven-
, hem 

staande opgave door haar naar waarheid 

is verstrekt. 
-----~den ____ _ _ 192 

Onderteekening van den getroffene ------·--

C. Indien geen beschrijving van de ooorzaak 
van het ongeval en de wijze, waarop het zich 
toedroeg, door den ~etroffene is gegeven, of 
indien zijn beschrijvmg afwij kt van die van 
den werkgever of diens vertegenwoordiger, 

verklaren . · 
wat verklaart dan de ooggetmge(n) hier-
omtrent ? 

( kl . d ( ) t . ( ) d hem ver armg van e n ge mge n oor hen 

te onderteekenen.) 

0 d t k d / ) verklaren d t b 
n erge ee en e,n verklaart' a oven-

hem 
staande opgave door hen naar waarheid 

haar 
is verstrekt. 
----- -, den ______ 192 

Onderteekening van de getuigen. { ___ _ 

N.B. Krachtens het bepaalde bij artikel 25a 
der wet heeft de verzekerde, die lid is van de 
bemanning van een vaartuig, bij totaal verlies 
zij~er uitrusting door een ramp, aan het vaa,
~mg overkomen, aanspraak op een uitkeering 
m eens volgens regelen, door den Minister 
gesteld. Indien de verzekerde tengevolge van 
de ramp overbjdt, komt deze aanspraak toe aan 
de vrouw, met wie de verzekerde ten tijde van 
de ramp was gehuwd, bij ontstentenis van deze 

1925. 

aan de gezamenlijke kinderen en bij ontstentenis 
van dezen aan de ouders van den verzekerde. 

De uitrusting wordt ~eacht totaal t e zijn 
verloren, wanneer niets 1s gered dan hetgeen 
de verzekerde op of bij zich droeg. 

0 Dagteekeningstempe.l 

Den 'Postambtenaar wordt verzocht, op volledige 
invulling en onderteekening te letten. 

Ruimte voor plakrand. 

XVIII. Naam en woonplaats van 
den geneeskundige, die de eerste 
hulp verleende. 

Datum, waarop dit formulier 
door hem is ontvangen en datum, 
waarop dit door hem is terug- 1 Formulier 
gezonden. \ ontv. den 

Op welken datum en op welk 
uur is de geneeskundige behande- 1 t eruggez. 
ling aangevangen ? 1 den -

Wordt de behandeling voort- 1 

gezet, en zoo ja,____':'.d.':'.o.':'.o~r _w~ie~n:__:? __ .!.1--===== 
XIX. a. als loopend patiënt 1 

behandeld ? ----
Wordt de b. vefyleegd in zieken-

huis en, zoo ja, in 
welk ? 

getrofje ne c. thuis verpleegd of 
elders en, in het 
laatste geval, waar 
en waarom? 

XX. Oordeel van den geneeskun
dige; 

a. H eeft het ongeval den dood ten 
~evolge gehad ? 

b. Zal het ongeval vermoedelijk den 
dood ten gevolge hebben ? 

c. Welk lichaamsdeel is gekwetst of 
getroffen ? 
(anatomisch nauwkeurig aan te 
geven bijv. boven - of onderbeen, 
rechts of links, enz. ) 

d. Welke is de aard van het letsel? 
e. Is het letsel van ernstigen aard ? 
f. Gaf het letsel, uit medisch oog

punt, den getroffene reden zijn 
werk te staken, t erstond na het 
ongeval ? 

g. Gaf het letsel, uit medisch oog
punt, den getroffene reden eeni
gen tijd nà het ongeval zijn werk 
te staken, zoo ja, wanneer dan ? 
(opgave van datum en uur). 

h. Welke is naar Uwe meerring, bij 
benadering, de vermoedelijke 
duur van ongeschiktheid tot 
arbeid? 

N.B. Verzoeke punt XX ook in 
te vul len. al is men van den 
niet -traurn.atischen aard over
tmgd, waarvan mtusschen mede
deeling (zie XXI), (<lesgewenscht 
bij afzonderlijk schrijven), wordt 
verzocht. 

54 



1925 19- 21 A U G U S T U S. 860 

XXI. Verdere mededeelingen, 
welke de geneeskundige mocht 
willen doen, ook b.v. in verband 
met opgegeven oorzaak, vroeger 
reeds bestaande afwijkmgen, enz. 

Aldus naar beste weten overeenkomstig de 
waarheid ingevuld, 

te----- den _____ 192 

Onderteekening van den geneeskundige 
die de eerste hulp verleende ' 

Het afleggen van een valsche verklaring is 
strafbaar volgens artikel 102 der Ongevallen
wet 1921. 

19 Augustus 1925. R ONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, aan de onderscheidene gemeen
tebesturen, betreffende voorkeur Neder!. 
Fabrikaa t. 

De Rijkscommissie-Werkverruiming deelt mij 
mede, dat zij herhaaldelijk heeft kunnen vast
stellen, da t aan het rondschrij ven van mijn 
ambtsvoorganger d.d. 14 J anuari 1924, n°. 
1123623 , afd. B.B., betreffende nevensvermelde 
aangelegenheid, gevolg wordt gegeven. 

Toch is het der commissie gebleken, dat er 
nog gemeentebesturen zijn, die, alhoewel zij 
in het algemeen bij het opdracht geven van 
belangrijke bestellingen nauwgezet rekening 
houden met de belangen der Nederlandsche 
nijverheid, over het hoofd schijnen te zien, dat 
zij ook de werkgelegenheid hier t e lande kunnen 
bevorderen door de noodige steenkolen (speciaal 
anthraciet) en ,i;iet cokes van Nederlandsche 
mijnen t a bet t"ek.ken. 

De commissie heeft in enkele gevallen de 
ervaring opgedaan, dat in de leveringsvoor
waarden, waarnaar de levering van kolen en 
anthraciet werd aanbesteed, speciale producten 
van buitenlandschen oorsprong werden ver 
langd, niet omdat speciaal daaraan de voor
keur werd gegeven, maar omd!l.t deze leverings
voorwaarden dateerden uit een t ijd, dat minder 
dan thans met de belangen der Nederlandsche 
nijverheid werd rekening gehouden en dat ver
zuimd was de betreffende bepaling in de leve
ringsvoorwaarden, in verband met de gewij 
zigde omstandigheden, te veranderen. 

Ter voldoening aan het verzoek mij door de 
Rijkscommissie voornoemd gedaan, heb ik de 
eer de aandacht van Uw Bestuur hierop te 
vestigen . 

Aangezien het uit een oogpunt van werkver
ruiming ook van be!a,ng is, dat zooveel mogelijk 
steenkolen en cokes van Nederlandsche mijnen 
worden betrokken, moge ik U uitnoodigen wel 
te willen bevorderen, dat hiermede bij het doen 
van bestellingen rekening worde gehouden en 
dat, zoo tegen een en ander bezwaren mochten 
bestaan, niet tot bestelling van buitenlandsche 
producten worde overgegeaan, alvorens de 
Rijkscommissie werkverruiming (Kloveniers
burgwal 70, Amsterdam) door Uw bestuur is 
gehoord. (B. S.) 

20 Augiistus 1925. BESLUIT tot nadere wiJzi
ging van het Koninklijk l3esluit van 
15 November 1913 (Staat,;b/;id n°. 409), 
waarbij aan de Vereeniging van de Broeders 
vitn Liefde t e Venray, vergunning is ver
leend op een terrein in de gemeente Noord
wijke.rhout een gestwht voor krankzinnigen 
op te richten. S. 359. 

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

Binnen!andsche Zaken en Landbouw van 14 Au
gustus 1925 . n°. 1050, afdeeling Armwezen ; 

GF!et op de Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
27 N,wember l!ll !J (Staatsblad n°. 784) ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te b epalen : 

Emig artikel. 
In het e3ISte lid van artikel 2 van Ons besluit 

van 15 November 1913 (Staatsbla] n°. 409), 
zooals dit artikel i~ gewijzigd bij Ons besluit 
va.n 25 Mei 1921 (Staatsblad n°. 740) wordt in 
de plfl,at~ van: ,,532 krankzinnigen" , gelezen 
,,652 krankzinnigen" . 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het S ta!itsblad zal worden ge
plaatst. 

H ei Loo, <l,-m 20sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en [,andbouw, DE GEER. 

( Uitgeg. 7 S ept. 1925.) 

21 Augustus 1925. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het K oninklijk besluit van 8 Fe
bruari 1924 (Staatsblad n°. 33), gewijzigd 
bij K oninklijk besluit van 8 December 1924 
(Staatsblad n°. 548), tot vast st elling van 
een algemeenen maatregel Tan bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 28a, 28d en 
28e van de Stoomwet . S. 360. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid en van Financiën 
van 11 Juli 1925, n°. 2288 S, afdeeling Arbeid, 
en van 20 Juli 1925, n°. 35, afdeeling Accijnzen; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken, 
Ons besluit van 8 Februa ri 1924 (Staatsblad 
n°. 33), gewijzigd bij Ons besluit van 8 De
cember 1924 (S taatsblad n°. 548), tot vast 
st elling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in de artikelen 28a, 28d en 
28e van de Stoomwet, nader t e wijzigen ; 

Gelet op de artikelen 28a t ot en met 28k van 
de Stoomwet ; 

Den Raad van Stat e gehoord (advies van 
11 Augustus 1925, n°. 24) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor 
noemden Minist er van Arbeid, H andel en Nijver
heid van 17 Augustus 1925, n°. 2882 S, Afdeeling 
Arbeid; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e bepalen : 
Art. I. H et eerste lid vari artikel 1 van Ons 

besluit van 8 Februari 1924 (Smatsblad n°. 33), 
gewijzigd bij Ons besluit van 8 December 1924 
(Staatsblad n°. 548), wordt gelezen als volgt : 

" 1. H et bedrag, dat voor een onderzoek en 
beproeving van een stoomtoestel van Regeerings-
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wege, bedoeld in de artikelen 28a, 28b of 28k van 
de Stoomwet, verschuldigd is, wordt vastge
steld als volgt : 

voor een stoomketel, waarvan het verwarmd 
oppervlak 20 M2• of minder bedraagt, f 20; 

voor een stoumketel, waarvan het verwarmd 
oppervlak meer dan 20 l\12., doch niet meer dan 
50 M2• bedraagt, f 40; 

voor een stoomketel, waarvan het verwarmd 
oppervlak meer dan 50 M2., doch niet meer 
dan 100 M2• bedraagt, f 70; 

voor een stoomketel, waarvan het verwarmd 
oppervlak meer dan 100 M2

• bedraagt, f 110; 
voor een stoomtoestel, geen ketel zijnde, 

f 25, met dien verstande echter, dat indien twee 
of meer gelijke stoomtoestellen, welke een onder
deel uitmaken van hetzelfde apparaat, gelijk
tijdig voor onderzoek en beproeving worden 
aangeboden, voor het tweede en elk der vol
gende toestellen f 5 verschuldigd is." 

Art. II. Dit besluit wordt geacht te zijn in 
werking getreden met ingang van 1 Januari 
1925. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Financiën zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2lsten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 14 Sept. 1925.) 

22 Augustu;i 1925. BESLUIT tot vaststelling 
van dan algemeenen maatregel van be
stuur, bedoeld in artikel 207a van de 
Regtspleging bij de Landmagt en artikel 
206a van de Regtsplaging bij de Zeemagt. 
s. 361. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeense;happelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie, van Marine en 
van Oorlog, van 22 Juli 1925, 2de Afdeeling A, 
n°. 909; 

Gezien artikel 207a van de Regtspleging bij 
de Landmagt en artikel 206a van de Regts
pleging bij de Zeemagt, zooal, die zijn vast
gesteld bij de wet van 29 Juni 1925 (Staatsblad 
no. 314); 

Den Raad van State gehoord (arlvie~ van 
11 Angustus 1925. n°. 15) ; 

Gelet op het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 18 Augustus 1925, 2d, Afdeeling 
A, no. 884; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met intrekking van Ons besluit van 7 Juli 

1922 (Staat•blad n°. 438) te bepalen : 
Art. 1. Bij ontstentenis van een met de 

invordering van geldboeten belasten ambtenaar 
zal de invordering eener aan een militair op
gelegde geldboete kunnen geschieden door den 
tot ontvangst daarvan bij dit besluit bevoegd 
verklaarden officier, 

a. indien tijd -van oorlog in den zin der 
Strafwet bestaat ; 

b. indien de betrokken militair zich in 
dienstbetrekking bevindt buiten het Rijk in 
Europa. 

2. T n de gevallen, in het vorige artikel 

genoemd, is tot de invordering eener aan een 
militair opgelegde geldboete bevoegd de officier 
die belast is met de zorg voor de uitbetaling 
der soldij aan den betrokken militair. 

3. De commandeerende officier van den 
militair aan wien geldboete is opgelegd, kan 
den in het voorgaan ie artikel badc.elden officier 
machtiging verleenen, de geldboete hetzij in 
eens, h:.,tzij bij gedeelten, van diens soldij in te 
houden. 

4. De krachte.:is dit beeluit ingevorderde of 
ingehouden geldboeten worden in de openbare 
kas gestort, zoo noodig door bemiddeling van 
het Departement van Marine of van Oorlog. 

5. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den t:wef'lden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst, 
met d'en verstan ie echte, dat tea aanzien van 
vóór de inwerkingtreding der wet van 29 Juni 
1925 (Svi'-'tsblad n°. 314) ongelegde geldhoeten 
Ons be.sluit van ; Juli 1922 (Staa!sblad n°. 438) 
van kracht blijft. 

Onze Ministers van Justit-ie, van Ma.rine en 
van Ocrlog zijn belast mi>t de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in hat Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal Würden 
ger.onden aan de Algemeene Rekenkamer, den 
Raad van State en Onzen Mimster v11,n Finan
ciën. 

Het Loo, .:!en 22~ten .Augustus ]925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Jus,itie, J. S c HOKXING. 
De JJ.fini.~ter van Marine, a. i ., LAMBOOY. 

De Minister van Oorlog, LAMBO<>Y. 
(Uitg,,y. 7 Sept. 1925.) 

24 Augustus 1925. BESLDlT tot wijziging van 
het Mijnreglement 1906. S. 362. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op d"" voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 21 Juli 1925, n°. 638, afdeeling 
Mijnwezen; 

Gelet op de wet van den 27sten April 1904 
ISt.,atsbwd n°. 73) houdende nadere bepaling 
betreffende de mijnontginning, met wijziging 
der 1\'et van 21 April 1810 (Bulletin des Lois 
n°. 285); 

Gebt op Ons besluit van den 22sten Septem
ber 1906 (Staatsbla,l, n°. 248) tot vaststelling 
van een algemeenen mae,tregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 9, eerste lid van genoemde 
Wet van 27 April 1904 (Sta2tsblad n°. 73), 
gewijzigd bij Onze besluiten van 13 October 
1916 (Staaüblad n°. 474), 9 Februari 1917 
(Staat -~blad n°. 210) en van 7 October 1922 
(Staatsblad n°. 550) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Augustus 1925, n°. 31); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 20 Augustus 1925, n°. 
727, afdeeling Mijnwezen; 

Hebb:m goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De artikelen 207, 209 en 210 van ' 

het Mijnreglement 1906 zijn ingetrokken. 
Art. II. In artikel 208 van het Mijnregle

ment 1906 vervallen achter de woorden "als 
bedoeld in artikel 206" de woorden: ,,of artikel 
207, derde lid" en worden de woorden "eene 
verklaring" veranderd in "eene geneeskundige 
ver klaring". 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 

54* 
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de uitvoermg van dit besluit, hetwelk in het 
Slantsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afächrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

H et Loo, den 24sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BONGAERTS. 
( Uitgeg. 10 Sept. 1925.) 

24 Augustus 1925. BESLUIT, houdende in
trekking van verschillende uitvoerver 
boden. S. 363. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwe.3ende, dat het belang van den Sta.at 

de handhaving van de thans nog van krach t 
zijnde, op grond der wet vnn 3 Augustus 191 4 
(Staatsblad n°. 344) gelijk deze wet nader is 
gewijzigd, uitgevaardigde uitvoerverboden, be
houdens een tweetal uitzonderingen, niet 
langer vordert ; 

Gezien de wet van 3 Augustus 1914 (Staats 
blad n°. 34!}, gewijzigd bij de wetten van 
31 December 1915 (Staatsblad n°. 532), van 
1 September 1917 (Staatsblad n°. 578) en van 
3 Juni 1918 (Staatsblad n°. 326); 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Ji_jverheid van 15 Juni 1925, 
n°. 6387, afdeeling Handel en Nijverheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Augustus 1925, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Ministar van 19 Augustus 1925, n°. 
9354., afdeeling Handel en Nljverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepa en: 
Art. 1. Alle thans nog van krncbt zijnde, 

op grond der wet v-an 3 Augustus l!ll4 (Staats 
blad nry. 341-), gelijk deze wet nader is gewijzigd, 
uitgevaardigde uitvoerverboden zijn ingetrok
ken, met uitzondering van : 

a. het verbod van uitvoer van ka.a.s, uit
gevaardigd bij Ons besluit van 26 October 1914 
(Staatsblad n°. 508); 

b. het verbod van uitvoer van boter, uit
geva9,rdigd bij Ons besluit van 29 October 1914 
(Staatsblad n°. 510). 

2. Dit besluit treedt in werking met ingan/! 
vaH den tweerlen dq,g na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast m6t de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staalçblad geplaatst en in afschrift aan den 
R aad van State zal medegedeeld worden. 

Het Loo, den 24sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Mini.ster van Arbeid, Handel en Nijverheid 
KooLEN. 

. ( Uitgeg. 7 Sept. 1925.) 

24 Augustus 1925. BESLUIT, waarbij de wet 
van 4 December 1872 (Staatsblad n°. 134), 
houdende voorzieningen tegen besmette
lijke ziekten, zooals die later is gewijzigd, 
met uitzondering van de artikelen 11, 16, 
20 en 22, van toepassing wordt verklaard 
op meningitis cerebrospinalis epidemica, 
encephal itis lethargica en poliomyelitis 
anterior acuta. S. 364. 

WIJ' WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende dat meerdere gevallen van 

meningitis cerebrospinalis . epide~ca, en?e
phalitis lethargica en pohomyelit1s antenor 
acuta in het Rijk voorkwamen ; 

Gelet op artikel 1 der wet, van 4 December 
1872 (Staatsblad n°. 134), zooals die later is 
gewijzigd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 Juli 1925, 
n°. 1020H, afdeeling Volksgezondheid; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Augustus 1925, n°. 22); 

Gelet op het nader rapport van __ Onzen_ Minis
ter van Arbeid, Handel en N1Jverhe1d van 
19 Augustus 1925, n°. 1177H, afdeeling Volks
gezondheid : 

H ebben goedgevonden en verstaan: . 
te bepalen: 
1. De wet van 4 December 1872 (Staatsblad 

n°. 134), houdende voorzieningen tegen b~
smette!ijke ziekten zooals deze wet later 1s 
gewijzigd, is, met uitzondering van de artikelen 
11, 16, 20 en 22, gedurende één jaar in het ge
heele Rijk van toepassing op meningitis cere
brospinalis epidemica, encephalitis lethargica en 
poliomyelitis anterior a~uta. _ _ 

2. Dit besluit treedt m werkmg met mgang 
van 21 September 1925. . .. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en N1Jver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

H et Loo, den 24sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KoOLEN. 

(Uitgeg. 7 Sept. 1925.) 

25 Ailgu.•tus 1925. BEsLurr tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet Yan hc-t "Fonds ten behoeve 
van de Indologische studiën aan de Rijks
universiteit te Utrecht" a.]s bevoegd om 
bij de faculteiten der rechtsgeleerdheid en 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Utrecht bijzondere leerstoelen 
te v · tigen. S. 365. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op d v •. ordra.cht van Onzen Minister van 

Onderw s, Kunsten en W'etenschapven van 
29 Mei 1925, n°. 18723, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
30 Juni 1925, n° . 23) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 Juli 1925, n°. 2732, 
afdeeling Hooger Onderwijs, alsmede op dat 
van 8 Augustus 1925, n°. 2997, afdeeling 
Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het "Fonds ten behoeve van de Indologische 

studiën aan de Rijksuniversiteit te Utrecht" 
aan t ~ wijzen als bevoegd om bij de faculteiten 
der rechtsgc,leerdheid en der letteren en WIJS
begeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
bijzondere leerstoelen t e vi,stigen, opdat door 
de daarvoor te benoemen hooglèerarnn onderwijs 
worde gegeven in de nn.volgonde vakkPn : 

I. Faculteit rler rechtsgeleerdheid : 
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a. het st,aat$recht der Nederlandsche Kolo
niën en het administratief recht der Nederland
sche Koloniën ; 

b. het adatrecht van Nederlandsch-lndië; 
c. hetNederlanchch-Indisch 1urgerlijk recht, 

h9.nde.srecht, strafrecht, burgerlijk procesrecht 
en strafprocesrecht ; 

d. het buitenlandsch koloniaal recht ; 
e. de tropische staathuishoudkunde ; 
II. Faculteit der letteren en wijsbegeerte : 
a. de volkenkunde van Nederlandsch-Indië 

en de Javaansche taal- en letterkunde; 
b. de Maleisohe taal- en letterkunde ; 
c. andere Indonesische talen en hare letter 

kunde; 
d. de kennis van den Islam en zijne instel-

lingen; 
e. de geschiedenis van Nedrrlands<'h-Indië ; 
/. de veigelijkende koloniale geschiedenis ; 
g. de archaeologie van Nederlandsch-Indië. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunst en en 

Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het St,a,a,tsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 25sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

R UTGERS. 
( Uitgeg. 3 Sept. 1925.) 

'26 Augustus 1925. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van den 
26sten Octobn 1906 (Staatsblad n°. 273), 
houdende bepalingen omtrent de Commis
siën van deskundigen voor de Rijnvaart en 
omtrent de Rijnschippers- en scheeps
patenten. S. 366. 

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

Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 
24 Juli 1925, n°. 3258, afdeeling Scheep vaart, 
en van 25 Juli 1925, n°. 20811, Directie van 
Economische Zaken ; 

Gezien de door de Cent,rale Commissie voor 
de Rijnvaart in hare zitting van April 1925 
vastgestelde wijziging van het Rijnvaartpolitie
reglement; 

Den Raad van State gehoord (advies- van 
11 Augustus 1925, n°. 20) ; 

Gelet op de nadere VJordracht van Onze 
Ministers van Waterstaat en van Buitenlandsche 
Zaken van 17 Augustus 1925, n°. 3562, afdeeling 
Scheepvaart, en van 20 Augustus 1925, Directie 
van Econoinische Zaken, n°. 23109; 

Gezien de herziene akte omtrent de Rijnvaart 
van 17 October 1868, zooals die sedert is ge
wijzigd ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat het Koninklijk besluit van den.26sten 

October 1906 (Staatsblad n°. 273), laatstelijk 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van den lOden 
Maart 1924 (Sta:itsblad n°. 116), za l worden 
gewijzigd als volgt : 

In het tweede lid van artikel 23 vervallen 
de woorden : ,,de Keizerlijke jachtclub te Kiel 
of de vlag van", benevens het woord "andere" ; 

II. dat dit besluit in werking treedt met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag-

teekening van het Staatsblad, · waarin het is 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 26sten Augustus 1925. 
WILHELM! A. 

De Minister van Waterstaat, M. B0NGAERTS. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
( Uitgeg. 14 Sept. 1925.) 

27 Augustus 1925. BESLUIT, strekkende tot 
nadere aanvulling van artikel 1 van het 
Koninklijk beslmt van 8 Maart 1922 
(Staatsblad no .. 102), strekkende tot uit: 
voering van artikel 13 der wet van 31 Juli 
1915 (Staatsblad n°. 346) tot wijziging van 
de wet van 28 Maart 1877 (Staatsbladn°. 35) 
tot wering van besmetting door uit zee 
aankomende schtipen. S. 367. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en varr Marine 
van 13 Juli 1925, n°. 1026 H, Afdeeling Volks
gezondheid en van 21 Juli 1925, Afdeeling B 
(l ste Bureau) n°. 51 ; 

Gezien Ons besluit van 8 Maart 1922 (Staats
blad n°. 102), strekkende t ot uitvoering van 
artikel 13 der wet van 31 Juli 1915 (Staatsblad 

110. 346) tot wijziging van de wet van 28 Maart 
1877 (Staatsblad n°. 35) tot wering van be
smetting door uit zee aankomende schepen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
11 Augustus 1925, n°. 25); 

Gelet op het nader rapport van Onze Ministers 
van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Marine 
ad interim van den l 7den Augustus 1925, 
n°. 1173 H, Afdeeling Volksgezondheid en van 
24 Augustus 1925, Afdeeling B (lste Bureau) 
n°. 57 : 

Hebben goedgevonden en verstaan te be-
palen: · 

Art. 1. In artikel 1 van Ons bovenaange
haald besluit worden bij de plaatsen, waar het 
gezondheidsonderzoek wordt ingesteld, te re
kenen van 1 Augustus 1925, alsnog opgenomen 
,,Maassluis" en "Vlaardingen". 

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

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid en van Marine zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaifst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

De Minister van Marine a. i ., LAMB00Y. 
(Uitgeg. 17 Sept. 1925.) 

27 Augustus 1925. BESLUIT tot wijziging van 
den algemeenen maatregel van bestuur, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 
6 Juni 1922 (Staatsblad n°. 398). S. 368. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 
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Marine van den 6 Juli 1925, Afdeeling B, 
l • Bureau, n°. 60; 

Overwegende dat het wenschelijk is in de 
regelen, bij Ons besluit van 6 Juni 1922 (Staats
blad n°. 398) gesteld ter uitvoering var. de be
palingen van artikel 14 der Pensioenwet voor 
de Zeemacht (Staatsblad 1922 n°. 65), zooa.ls 
deze laatstelijk is gewijzigd bij de wet van 
27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 273), wijziging te 
brengen; 

Den Raad van State gehoord (advies va.n 
18 Augustus 1925 n°. 18) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Marine ad interim van 24 Augustus 
1925, Afdeeling B (l• Bureau) n°. 59; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. Ons besluit van 6 Juni 1922 (Sta.atsblad 

n°. 398) te wijzigen als volgt : 
In de considerans wordt het woord "achtste" 

vervangen door het woord "zevende". 
Aan het voorkomende onder 1°. Ie wordt na 

het woord "instructie" toegevoegd : 
,, , een en ander tot de bedragen als voor 

buiten de keerkringen zijn vastgesteld". 
In het bepaalde onder 1°. Ig worden de 

woorden: ,,van hoofd-gymnastiek- en scherm
onderwijzer bij de militaire Gymnastiekschool 
der landmacht; " vervangen door: 

,,van officier van gezondheid, chef der chirur
gische afdeeling van het marinehospitaal te 
Willemsoord;"; vervallen de woorden: ,,en 
van buffethouder bij de Adspirantenschool der 
Marine te Dordrecht." en wordt de komma 
na het woord ,.Imtituut" vervangen door een 
punt. 

In het voorkomende onder 1 °. II wordt na 
het woord "machinisten" ingevoegd : 

.,boven den rang van adjudant-onderofficier". 
2°. Dit besluit treedt in w~rking op den 

tweeden dag na dien rl er dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit bes!uit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State en den Militairen Pensioenraad. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Marine a. i ., LAMBOOY. 
( Uitgeg. 10 Sept. 1925.) 

27 A ugust•Ls 1925. BESLl:TT tot n?.,1ere wijzi
ging van de Regeling van de bevordering, 
het ontslag en het op non-activiteit, stellen 
van de Europeesche officieren, behoorende 
tot de Nederlandsch-Indische landwacht. 
s. 369. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 31 Juli 1925, 8ste afdeeling, 
no. 71; 

Den Raad van State geboord (advies van 
18 Augustus 1925 n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Koloniën a. i. va.n 22 Augustus 1925, 
8ste afdeeling, n°. 22 ; 

Hebbeu goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De bij Ons besluit, v~n 8 'September 

1910 (Staatsblad n°. 278, I ndisch S taai~blad 
n°. 592) vastgestelde en laatstelijk bij Ons 
besluit van 1 Octc,ber 1924 (Staats!ilad n°. 465, 

Indisch St,i,atsblad n°. 572) gewijzigde "Regeling 
van de bevordering, het ontslag en het op 
non-activiteit stellen van de Europeesche offi
cieren, behoorende tot de Nederlanjsch-Indische 
landmacht" wordt nader gewijzigd als volgt : 

het in artikel 32 (2) voorkomende woord 
,,tien'' wordt vervR.ngen door "negen'' . 

2. Dit besluit trePdt in werking op den 
tweP,den dag na de dagteekening vàn het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst en werkt 
teru.~ tot 1 Fi>bruari 1925. 

Onze Minister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in h~t Staats
blad zal worden geplaatAt en waarvan afRchrift 
zal worden gezonden a'.tn den Raad van State. 

Het Loo, den 27sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

D , Minister van K oloniën a. i" H. COLIJN. 

(T 'itgeg. 10 Sept. 1925.) 

29 Augustus 1925. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep. ingesteld door der, 
Raad van Het Bildt tegen het besluit van 
Ged. Staten van Frieslo,nd van 25 Februari 
1925, n°. 129, 2• Afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan zijn besluit van 
16 J anuari tevoren tot verlenging van de 
jaarmarkt (kermis) te St. Anna-Parochie, 
gemeente Het Bildt. S. 370. 

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

den Raad van Het Bildt tegen het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 25 Februari 1925, 
n°. 129, 2• Afdeeling, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn besluit van 16 Januari te 
voren tot verlenging van de jaarmarkt (kermis) 
te St. Anna-Parochie, gemeente H et Bildt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Juni 1925, n°. 521 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
25 Au~ustus 1925, n°. 6817, Afdeeling Binnen
landscn Bestuur ; 

Overwegende, dat de Raad der gemeente 
Het B ildt in zijne vergadering van 16 Januari 
1925 heeft bepaald : 

1°. dat de kermis te St. Anna-Parochie 
voortaan jaarlijks zal worden gehouden op den 
tweeden Dinsdag na den 12den Mei en de twee 
daaraan voorafgaande dagen, behoudens de 
bevoegdheid van Burgemeester en Wethouders 
om deze markt ééne week vroeger of later te 
bepalen, indien zij samenvalt met Pinksteren; 

2°. dat de kermis te St. Anna-Parochie aan
vangt op den eersten kermisdag, des namiddags 
4 uur en eindigt in den nacht volgende op den 
laatsten kermisdag, te drie uur ; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit 
van 25 Februari 1925, 2• Afdeeling n°. 129 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging dat zij bij de be
slissing van de vraag of zij aan het ingezonden 
raadsbesluit tot verlenging van de jaarmarkt 
(kermis) te St. Anna-Parochie over een gedeelte 
van den Zondag hunne goedkeuring zullen 
verleenen of onthouden, hebben te letten op 
het algemeen belang van den handel ; dat de 
bedoelde verlenging blijkbaar niet de strekking 
heeft, dat belang te dienen omdat de Zondag 
niet geschikt is voor de behartiging van dat 
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belang ; dat onder die omstandigheden, nu er 
tevens zooveel bezwaren tegen het raadsbeslujt 
rijzen, geen aanleiding bestaat het goed te 
keuren ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Het Bildt bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat Ged. Staten bij hunne beslis
sing, lettende op het algemeen belang van den 
handel, niet hadden mogen vragen of bedoeld 
belang door de verlenging gediend zou zijn, 
doch enkel of het daardoor geschaad zou wor
den : dat dit laatste niet beweerd en nog veel 
minder bewezen is; zoodat z ij ns inzi ens de 
goedkeuring ten onrechte aan het besluit is 
onthouden; 

Overwegende dat blijkens de stukken de 
onderhavige kermis tevens is eene jaarmarkt, 
zoodat artikel 195 der Gemeentewet in deze 
van toepassing is ; 

Overwegende voorts, dat genoemd artikel 
geenerlei beperking inhoudt van de motieven 
welke kunnen leiden tot onthouding van goed
keuring; 

dat derhalve Ged. Staten, met inachtneming 
van het belang van den handel, vrij waren ten 
dezen de motieven te doen gelden welke hun 
terzake dienende schenen ; 

Overwegende dat het belang van den handel 
de verlenging van de jaarmarkt op den voet, 
waarop het raadsbesluit deze vaststelde, niet 
eischt; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het bi-sluit van Ged. 

Staten van FrieBland van 25 Februari 1925 
n°. 129, 2e Afdeeling, het daartegen ingesteld 
beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
. en Landbouw is belast met de uitvoering van 

dit besluit, dat met de daartoe leidende voor
dracht in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur. 

Het Loo, den 29sten Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De ]lf·inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 21 Sept. 1925.) 

No. 6817. 

Blr JENLANDSCH BESTUUR. 

BEROEP. 

's-Gravenhage, 25 Augustus 1925 
Aan de Koningin. 

H et behaagde Uwer Majesteit in mijne handen 
te stellen het advies van den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur van 
30 Juni 1925 n°. 521, betreffende het door den 
Raad der gemeente Het Bildt ingesteld beroep 
tegen het besluit van Ged. State n van Friesla-nd 
d.d. 25 Februari 1925 n°. 129, 2• Afdeeling. · 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, acht het beroep ge
grond en biedt Uwer Majesteit een ontwerp
besluit aan van den volgenden inhoud : 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
den Raad van Het Bildt tegen het besluit van 

Ged. Staten van Friesland van 25 Februari 1925, 
n°. 129, 2• Afdeeling, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan zijn besluit van 16 Januari 
tevoren tot verlenging van de jaarmarkt (ker
mis) te St. Anna-Parochie, gemeente Het Bildt; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Juni 1925, n°. 521 ; 

Op de voordracht van Onzen :Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 

Overwegende dat de Raad der gemeente 
Het Bil.dt in zijne vergadering van 16 Januari 
1925 heeft bepaald : 1 °. dat de kermis te 
St. Anna-Parochie voortaan jaarlijks zal worden 
gehouden op den tweeden Dinsdag na den 
12den Mei en de twee daaraan voorafgaande 
dagen, behoudens de bevoegdheid van Burge
meester en Wethouders om deze markt eene 
week vroeger of later te bepalen, indien zij 
samenvalt met Pinksteren ; 2°. dat de kermis 
te St. Anna-Parochie aanvangt op den eersten 
kermisdag, des namiddags 4 uur en eindigt in 
den nr.cht volgende op den laatsten kermisdag, 
te drie uur; 

dat Ged. Staten van Friesland bij besluit 
van 25 Februari 1925, 2• Afdeeling n°. 129 
aan dit raadsbesluit hunne goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging dat zij bij de beslis
sing van de vraag of zij aan het ingezonden 
raadsbesluit tot verlenging van de jaarmarkt 
(kermis) te St. Anna-Parochie over een gedeelte 
van den Zondag hunne goedkeuring zullen 
verleenen of onthouden, hebben te letten op 
het algemeen belang van den handel ; dat de 
bedoelde verlenging blijkbaar niet de strekking 
heeft dat belang te dienen omdat de Zondag 
niet geschikt is voor de behartiging van dat 
belang; dat onder die omstandigheden, nu er 
tevens zooveel bezwaren tegen het raadsbesluit 
rijzen, geen aanleiding bestaat het goed te 
keuren; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Het Bildt. b1i Ons in beroep is gekomen 
aanvoerende dat Ged. Staten bij hunne beslis
sing, lett,ende op het algemeen belang van den 
handel, niet hadden mogen vragen of bedoeld 
belang door de verlenging gediend zou zijn, 
doch enkel of het daardoor geschaad zou wor
den ; dat dit laatste niet beweerd en nog veel 
minder bewezen is ; zoodat zijns inziens de 
goedkeuring ten onrechte aan het besluit is 
onthouden; 

Overwegende dat blijkens de stukken de 
onderhavige kermis tevens is eene jaarmarkt, 
zoodat artikel 195 der Gemeentewet in deze 
van toepassing is ; 

Overwegende voorts dat Ged. Staten terecht 
hebben overwogen dat zij bij de beslis ing of 
zij aan het raadsbesluit hunne goedkeuring 
zullen verleenen, uitsluitend hebben te rade te 
gaan met het belang van handel en verkeer, 
zoowel in andere ~emeenten der provincie als 
in de gemeente, die het betreft ; 

dat echter niet is gebleken dat dit belang de 
onthouding der goedkeuring aan het- raads
besluit zoude eischen ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van het besluit van Ged. 
Staten van Friesland van 25 Februari 1925 
n°. 12D, 2e Afdeeling alsnog goedkeuring t~ 
verleenen aan het besluit van den Raad der 
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gemeente Het Bildt van 16 Januari 1925, hou
dende regeling van de kermis aldaar. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw is belast met de uitvoering van dit 
besluit, waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur. 

De lf[inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

Tegen dit ontwerp-besluit bestaan bij den 
ondergeteekende bezwaren. 

Reeds terstond moge hij er op wijzen, dat 
het min juist is, dat Ged. Staten hebben over
wogen, dat zij "uitsluitend hebben te rade te 
gaan met het belang van handel en verkeer". 

Blijkens hun besluit hebben Ged. Staten 
overwogen, dat zij "hebben te letten op het 
algemeen belang van den handel" ; dat de 
verlenging der jaarmarkt niet de strekking 
heeft dit belang te dienen ; en dat onder die 
omstandigheden bezwaren van anderen aard, 
die tegen het verlengingsbesluit rijzen, hun 
invloed kunnen doen gelden. 

Het wil den ondergeteekende voorkomen, dat 
deze opvatting de juiste is. 

Bij de vaststelling van artikel 195 der 
Gemeentewet moge destijds wellicht de bedoe
ling voorgezeten hebben, dat de goedkeuring 
van, of de onthouding van goedkeuring aan 
een besluit tot het instellen, afschaffen of 
veranderen van jaarmarkten uitsluitend door 
het belan~ van den handel zou. worden beïn
vloed, in net artikel zelf is die bedoeling niet 
tot uitdrukking gekomen. Het artikel laat, 
evenals artikel 144 der Provinciale Wet, volle 
vrijheid, het verleenen van de goedkeuring te 
toetsen aan alle redelijke overwegingen die bij 
een dergelijke beslissing behooren te gelden. 

Dat de belangen van den handel daarbij op 
den voorgrond behooren te staan, volgt, ook 
afgezien van de geschiedenis van het artikel, 
uit het wezen der zaak. · 

Een raadsbesluit tot het instellen, afschaffen 
of veranderen van een jaarmarkt, waaraan het 
belang van den handel zou erkend worden ten 
grondslag te liggen, zou bezwaarlijk om daar
buiten liggende redenen door een niet-goed
keuring mogen worden getroffen. 

Evenmin zou een raadsbesluit, waardoor het 
belang van den handel werd geschaad, voor 
een goedkeuring mogen worden in aanmerking 
gebracht. 

Van het één noch van het ander is intusschen 
in dit geval sprake. 

Door het betrokken raadsbesluit wordt een 
jaarmarkt verlengd op een zóódanigen voet, 
dat het belang van den handel daarbij naar 
vrijwel eenstemmig inzicht niet betrokken is. 

Wel verre van te oordeelen, dat Ged. Staten 
om die reden het besluit automatisch en zonder 
nadere toetsing zouden behooren goed te keuren, 
meent ondergeteekende veeleer, dat zij, bij het 
wegvallen van deze natuurlijke fun ctie der 
jaarmarkt, te nauwgezetter behooren te wegen 
de schade, die volgens vele inwoners der ge
meente, waaronder het College van Burge
meester en Wethouders, van de verlenging te 
duchten is. 

Waar Ged. Staten bij die overweging tot de 
conclusie zijn gekomen, welke ook door Bur-

gemeester en Wethouders en de grootst moge
lijke minderheid van den Raad werd getrokken, 
acht ondergeteekende niet voldoende aanleiding 
aanwezig tot vernietiging van het besluit van 
Ged. Staten. 

Hij veroorlooft zich daarom Uwer Majesteit 
eerbiedig in overweging te geven het hierbij
gaand ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, DE GEER. 

29 Augitstus 1925. BF.SLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
or, 16 Augustus 1924 te Angora tusschen 
1, ederland en Turldje gesloten verdrag 
van vriendschap. S. 371. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien het op 16 Augustus 1924 te Angora 
tusschen Nederland en Turldje gesloten ver
drag van vriendschap, van welk verdrag een 
afdruk en eene vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat bedoeld verdrag is goed
gekeurd bij de wet van 23 Ju.ni 1925 (Staats
blad n°. 251) en dat de akten van bekrachtiging 
daarvan op 18 Juli daaraanvolgend te Constan
tinopel zijn uitgewisseld ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 25 Augustus 1925, 
Directie van het Protocol, n°. 21662; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bedoeld verdrag en de vertaling daarvan te 

doen bekend maken door de plaatsing van dit 
besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder 
voor zooveel hem betreft, met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 29~n Augustus 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KA.RNEREEK. 

(Uitgeg. 21 Sept. 1925.) 

Les Pays-Bas, d'une part, 
et 

La Turquie, d'autre part, 
animés du · désir d'établir et de concilier les 

Jiens de sincère amitié entre Je Royaume des 
Pays-Bas et Ja République Turque et pénétrés 
de Ja même conviction que les relations entre 
Jes deux Etats, une fois établies, serviront à. 
la. prospérité et au bien-être de leurs nations 
respectives, ont résolu de oonclure un Traité 
d'Amitié et ont, à eet effet, nommé pour leurs 
plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 
Son Excellence Je Baron de W elderen Rengers, 

Envoyé Extraordinaire et :Ministre Plénipoten
tiaire de Sa Majesté Ja Reine des Pays-Bas; 

et 
Le Président de la République Turque: 
Son Excellence Tewfik Kiamil Bey, Sous

Secrétaire d'Etat au 111inistère des Affaires 
Etrangères, 

lesquels, après s'être communiqué leurs pleins 
pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont 
convenu des dispositions suivantes : 

Art. 1. Il y aura paix inviolable et amitié 
sincère et perpétuelle entre Je Royaume des 
Pays-Bas et Ja République Turque. 
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Art. 2. Les Hautes Parites Contractantes 
sont d'accord pour établir les relations diplo
matiques entre les deux Etats conformément 
aux principes du droit des gens. Elles convien
nent que les représentants diplomatiques de 
chacune d'elles recevront, à charge de réci
procité, dans Ie territoire de l'autre, Je traite
ment consacré par Jes principes généraux du 
droit international public général. 

Art. 3. Les Hautes Parties Contractantes 
sont d 'accord pour régler les relations consu
laires et commerciales entre leurs pays respectifs 
ainsi que les conditions d'établissement et 
de séjour, dans le territoire d'elles, des ressor
tissants de l'autre partie par des conventions 
qu'elles se réservent de conclure conformément 
aux règles du droit international public général 
sur la base d'une parfaite réciprocité. 

Art. 4. Le présent traité sera ratifié et les 
ratifications en seront échangées à Constanti
nople Ie plus tot que faire se pourra. Il 
entrera en vigueur Ie quinzième jour après 
!'échange des ratifications. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs 
ont signé Ie présent traité et y ont apposé 
leurs sceaux. 

Fait en double à Angora, Ie seize aoO.t mil 
neuf cent vingt quatre. 

(L.S.) W. v. WELDEREN RENGERS. 
(L.S.) TEWFIK KIAMIL. 

VERTALING. 

Nederland, eenerzijds 
en 

Turlcije, anderzijds, 
bezield met het verlàngen de banden van op

rechte vriendschap tusschen het Koninkrijk 
der Nederlanden en de · Turksche Republiek 
te vestigen en te versterken en gelijkelijk 
doordrongen van dezelfde overtuiging, dat 
wanneer de betreklcingen tusschen de beide 
Staten eenmaal zijn gevestigd, deze ten goede 
zullen komen aan den voorspoed en het welzijn 
van hunne wederzijdsche volken, hebben be
sloten een Verdrag van Vriendschap te sluiten 
en hebben te dien einde benoemd tot hunne 
gevolmachtigden : 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden : 
Zijne Excellentie Baron van Welderen Ren. 

gers, Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Hare Majesteit de Koningin der 
Nederlanden; 

en 
de President van de Turksche Republiek : 
Zijne Excellentie Tewfik Kiamil Bey. Onder

Staatssecretaris aan het Ministerie van Bui
tenlandsche Zaken, 

die, na elkandn hunne volmachten te hebben 
medegedeeld, die in goeden en behoorlijken 
vorm zijn bevonden, tot overeenstemming zijn 
gekomen over de volgende bepalingen : 

Art. 1. Er zal zijn onschendbare vrede en 
oprechte en voortdurende vriendschap tusschen 
het Koninkrijk der Nederlanden en de Turksche 
Republiek. 

Art. 2. Er bestaat overeenstemming tus
schen de Hooge Vi>rdragsluitende Partijen om 
de diplomatieke betreklcingen tusschen de 
beide Staten te vestigen overeenkomstig de 
beginselen van het volkenrecht. Zij komen 
overeen dat de diplomatieke vertegenwoordi-

gers van elk harer, onder verplichting van 
wederkeerigheid, op het gebied van den ander 
de behandeling zullen ontvangen, vastgelegd 
door de algemeene begin~elen van het algemeen 
internationaal publiek recht. 

Art. 3. Er bestaat overeenstemming tus
schen de Hooge Verdragsluitende Partijen om 
de consulaire- en handelsbetreklcingen tusschen 
hare weder1.ijdsche landen, evenals de voor
waarden van vestiging en verblijf op het gebied 
van elk harer van onderdanen van de andere 
partij, te regelen bij verdragen, welke zij zich 
voorbehouden te sluiten overeenkomstig de 
regelen van het algemeen internationaal pu
bliek recht op den grondslag eener volkomen 
wederkeerigheid. 

Art. 4. Het, onderhavige verdrag zal worden 
bekrachtigd en de bekrachtigingsoorkonden 
zullen te Constantinopel zoo spoedig mogelijk 
worden uitgewisseld. Het zal in werlcing 
treden op den vijftienden dag na de uitwisse
ling der bekrachtigingsoorkonden. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche ge
volmachtigden dit verdrag hebben geteekend 
en er hunne zegels op hebben geplaatst. 

Gedaan in tweevoud te Angora, op zestien 
Augustus negentienhonderd vier en twintig. 

(L.S.) W. VAN WELDEREN RENGERS. 
(L.S.) TEWFIK KIAMIL. 

l September 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Commissarissen 
der Koningin in de onderscheidene provin
ciën, betreffende voorschriften bevolkings
registers. 

Ik heb de eer U H.E.G. hierbij te doen toe
komen een aantal exemplaren van een Nota, 
bevattende inlichtingen nopens de bedoeling 
en de uitvoering van eenige bepalingen van het 
Koninklijk besluit van 12 December 1922 
(Staatsblad n°. 670) tot vaststelling van voor
schriften omtrent het houden van bevolkings
registers en van het Koninklijk besluit van 12 
December 1922 (Staatsblad n°. 671), tot wijzi
ging van het Konmklijk besluit van 27 Juli 1887, 
(Staatsblad n°. 141), regelende de ver:plichting 
der ingezetenen tot het doen van aangifte voor 
de bevolkingsregisters. 

Ik verzoek U H.E.G. aan elk der Gemeente
besturen in Uwe Provincie een exemplaar van 
bedoeld Nota te willen doen toekomen, met 
uitnoodiging namens mij, met den inhoud reke
ning te houden. 

NOTA 

bevattende inlichtingen nopens de bedoeling 
en de uitvoering van eenige bepalingen van het 
Koninklijk besluit van 12 December 1922 
(Staatsblad n°. 670) tot vaststelling van voor
schriften omtrent het houden van bevollcings
registers en van het Koninklijk besluit van 
12 December 1922 (Staatsblad n°. 671) tot 
wijziging van het Koninklijk besluit van 27 
Juli 1887 (Staatsblad n°. 141), regelende de 
verplichting der ingezetenen tot het doen van 
aangifte voor de bevollcingsregisters. 

Koninklijk besluit van 12 December 1922 (Staats-
blad n°. 670). 

Artikel 1, alinea 2. Waar de te voren geldende 
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modellen worden behouden, wordt de aandui
ding van de Nationaliteit b.v. in de kolom 
aanmerkingen bijgevoegd. 

Artikel 3, 2• lid. sub c. Met gebouwen en 
schepen staande onder bestuur of toezicht van 
Overheidswegf' worden bedoeld krankzinni
gengestichten, Militaire gebouwen en schepen, 
strafgevangenissen, Hmzen van Bawaring, 
Rijkswerkinrichtingen, Rijksopvoedingsgestich
t en, t uchtscholen en reclasseeringsinrichtingen. 

Krankzinnigengestichten zijn gevestigd in de 
n avolgende Gemeenten : 

Apeldoorn (Het Apeldoornsche Bosch ), Beilan 
(Beileroord), Bergen op Zoom (Vrederust), 
Bloemendaal (Provinciaal Ziekenhuis), Boekel 
(Huize Padua), Castricum (P rovinciaal Zieken 
huis ), D elft (Sint J orisgastl:mis), Deventer 
(Sint Eliza.bethsgasthuis en de Brinkgreve), 
R enkum (Wolfhew), Druten (Boldershof) , 
Ermelo (Veldwijk, Lozenoord en 's-H eeren Loo), 
Franeker (Gesticht Franeker ), Gorssel (Veld
zicht), Grave (Rijksgesticht), 's-Hertogenb osch 
(Reijnier van Arckel), 's-Gravenhage (Bloemen
daal en Oud-Rozenburg), Maastricht (Calvarien
berg), Medemblik (Provinciaal Ziekenhuis) , 
Noordwijk (Dr. Mr. Willem va.n den Bergh
St ichting), oordwijkerhout, (Sint Ba vo-ge
sticht ), Oegstgeest (E ndegeest met Voorgeest), 
P oort ugaal (Maasoord), R osmalen (Coudewa
t er) , Termunten (Bethesda.), Udenhout (Huize 
Assisie), Utrecht (Agnietengesticht), Venray 
(Sint Anna-gesticht en Sint Servatius-gesticht ), 
Vught (Voorburg), Termunten (Bethesda), 
Warnsveld (Het Groot Grafie!), Eindhoven 
(Rijksgesticht), Zeist (Willem Arntsz-Hoeve), 
Zuidlaren (Dennenoord) en Zutphen (Oude en 
Nieuwe Gasthuis). Alle overige hier niet ge
noemde gestichten, waarin geesteskranken wor
den verpleegd, behooren dus tot de instellin
gen bedoeld in artikel 3, a linea 2, sub d ; op 
hen is dus van toepassing a rtikel 5, a,Jinea 2, 
sub c. 

Personen opgenomen of gehuisvest in krank
zinnigengestichten krijgen bij hunne opneming 
of in bewaringstelling d!1delijk werkelijke woon
plaats in het ~esticht, zoodat aan die personen, 
zoo het gestwht gelegen is in eene andere 
Gemeente dan de vorige woonplaats, een ge
tuigschrift van woonplaatsvera.ndering wordt 
verstrekt; is het gesticht gelegen in de Gemeen 
te der woonplaats, dan wordt de persoon afge
schreven uit het gewone gezinsregister en over
gebracht naar het vermoedelijk aanwezige ge
stichtsregister, bedoeld in het l e lid van artikel 
ll. 

Artikel 3d. Personen opgenomen in de hier
bedoelde inrichtingen, worden van geen getuig
schrift van woonplaatsverandering voorzien ; 
zijn zij echter een jaar in de inrichting opge
nomen, dan worden van hen, indien hunne 
vorige woonplaats eene andere Gemeente was 
de getuigschriften van woonplaatsverandering 
met de duplicaten opgevraagd, waarna inschrij
ving op de gewone wijze plaats heeft , was de 
vroegere woonplaats de Gemeente zelve dan 
worden zij van het gewone register overgebracht 
naar het gestichtsregister, bedoeld in artikel 11, 
l e lid. Met "open Afdeelingen" van krank
zinnigengestichten worden hier bedoeld gedeel
ten van het gesticht, waarin de opneming van 
patiën ten kan geschieden, zonder dat daarvoor 
oone rechterlijke machtiging noodig is. 

Artikel 5, eerste lid. Het recht van exterri
torialiteit komt toe aan : 

1 °. vreemde Staatshoofden, 
2°. de diplomatieke vertegenwoordigers van 

vreemde Staten bij het Nederla.ndeche H of en 
de leden hunner gezinnen, 

3e. de leden van de gezan tschappen en de 
leden hunner gezinnen, 

4e. de Militaire en bijzondere attaché's en 
de leden hunner gezinnen, 

5e. het hooger gezantschapspersoneel (de 
leden hunner gezinnen zijn echter niet exterri
toriaal in den zin van deze circulaire, 

6e. de bedienden va.n de diplomatieke ver
t egenwoordigers, voor zooverre zij bij die ver 
tegenwoordigers inwonen en niet de Neder 
landsche Nat ionaliteit bezitten, 

7e. d e b uitenlandsch e led en van h et Per
manente H of van Arbitrage, zoolang zij ter 
uitoefening hunner ambtsbezigheden in Neder 
land verblijven, 

Se. de vertegenwoordigers der leden van den 
Volkenbond en de andere Volkenbondsautori
t eiten. zoolang zij zich ter uitoefening hunner 
werkzaamheden in Nederland bevinden. 

Ingeval van twijfel omtrent de aanwezigheid 
van een der gevallen, hiervoren sub l e--Se 
genoemd, is het gewenscht, dat het betrokken 
Gemeentebestuur terzake in overleg t rede met 
den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw. 

Artikel 5, tweede lid b. De aandacht wordt 
er op gevestigd, dat de machtiging van den 
K antonrechter, krachtens welke een krank
zinnige in een gesticht wordt opgenomen, niet 
is een rechterlijke uitspraak als in dit art ikel 
bedoeld. 

Artikel 7. Bij het bepaalde in dit art ikel 
wordt uitgegaan van de gedachte, dat perso
nen op wie dit artikel het oo~ heeft_ in ge~n 
enkele Gemeente in het bevolkingsregister ZIJn 
ingeschreven, hetgeen in elk geval vooraf is 
t e onderzoeken. Indien da t onderzoek niet 
nauwkeurig plaats heeft, zal gebruikmaking 
van het bepaalde bij het derde lid, dubbole 
inschrijving ten gevolge k~en hebben._ 

Artikel 14, alinea. 2. K an met worden wtge
maa.kt tot welke Gemeente het pasgeboren kind 
behoort, dan wordt het ingeschreven in het 
register van de Gemeente, waarin de geboorte 
plaats had, met eventueele dadelijke ambts
halve afschrijving a ls het kind reeds weder de 
Gemeente heeft verlaten, of met afgifte van 
i>en getuigschrift van woonplaatsverandering 
als bij later vertrek de bestemming van het 
kind bekend is. Bij de geboorte worden derge
lijke kinderen dan beschouwd als personen 
waar van eene werkelijke woonplaats hier t e 
lande ontbreekt (zie artikel 5, alinea 2). 

Artikelen 2, 4, 5 en 6. Indien een persoon, 
opgenomen in de samenwoning van eene instel
ling, een gesticht of een schip, waar :rersonen 
onder eenig bestuur samenwonen, mthoof.1e 
van zijn jeugdigen leeftijd, dan wel door ZIJn 
physieke of psychische gesteldheid of_ door 
andere omstandigheden niet in staat 1s zelf 
een der in de art ikelen, 2, 4 5 of 6, bedoelde 
verkia ringen aan het Gemeentebestuur te 
doen, kan deze verkla. l'ing voor of na".lens ~em 
geschieden door het Bestuur van de mstellmg, 
het gestich t of het schip ; in het geval bedoeld 
in ar tikel 5 wordt het getuitgschrift van ver-
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andering van werkelijke woonplaats aan het 
Bestuur, dat de verklaring aflegt, uitgereikt. 
Teo aanzien van vtjiwillig dienend personeel 
der Koninklijke Marine wordt er op gewezen, 
dat zich bij plaatsing van dit personeel op 
va.rende schepen omstandigheden kunnen voor
doen, welke het doen van vorenbedoelde ver
klaringen tijdelijk beletten. 

Artikel 19. Onder de bewoordingen "dan wel 
uiterlijk drie maanden na de afzending daar
van" moet worden verstaan, dat de betrokkEn 
personen dan ambtshalve worden afgeschreven. 

Artikel 20. Dit artikel vindt alleen toepas
sing nadat pogingen om het verhuisbillet inge
leverd te krijgen, hebben gefaald. Opgemerkt 
wordt, dat het in handen laten van het verhuis
billet oorzaak kan zijn van de gelijktijdi~e 
inschrijving in de registers van meer dan éen 
Gemeente. 

Koninklijk besluit van 27 Juli 1887, Staats
bl,ad n°. 141, laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 12 December 1922, Staatsblad n°. 671. 

Artikel 7, 3e lid. Voor gestichten en instel
lingen bedoeld in artikel 3d, van het Koninklijk 
besluit van 12 December 1922, Staatsblad no. 
670, hebben de woorden "welke in de samen
woning zijn opgenomen", voor zoover het geen 
personen betreft bedoeld in artikel 3 van ge
noemd besluit, de beteekenis, dat zij in de 
samenwoning worden opgenomen, nadat . zij 
in die inrichting een jaar hebben ve.rtoefd. 

Wat gevangenen en dergelijke betreft, die 
aanvankelijk zijn opgenomen, voor mindP,r dan 
een jaar, en die dus werkelijke woonplaats 
hebben behouden in hunne vroegere woonplaats, 
doch waarvan het verblijf in de inrichting door 
nieuwe veroordeelingen langer dan een jaar 
gaat duren, worden na afloop van dat, jaar 
beschouwd in de samenwoning te zijn opge
nomen. 

Behoort bij circulaire van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 1 
September 1925, n°. 1>366, Afdeeling BB. 

(B. S.) 

3 September 1925. BESLUIT, houdende aan
wijzing van chlooraethyl als behoorende 
tot de stoffen en verbindingen bedoeld in 
onderdeel I van post 30 van het Tarief van 
invoerrechten. S. 37?. 

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

Financiën van 13 Augustus 1925, no. 181, 
Accijnzen; 

Gezien de Bijzondere bepaling n°. 1 op post 30 
van het bij de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) 
behoorend Tarief ; • 

Gel'et op artikel 21 van Ons besl uit van 
11 Maart 1925 (Staatsblad n°. 75) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Augustus 1925, n°. 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 28 Augustus 1925, 
no. 126. Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepa len: 

Art. 1. Chlooraethyl wordt mede aang3-
wezen als te behooren t-0t de. stoffen en ver
bindingen bedoeld in on:leràeel I van post 30 
van het Tarief behoorende bij de Tariefwet 1924 
(Staatsblad no. 668). 

2. Dit be~lait t1·eedt in werking met ingang 
van den !sten October 1925. 

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

Het Loo, den 3den September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
Uitgeg. 16 Sept. 1925.) 

5 September 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 17 December 
1909 (Staatsblad n°. 406), gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 28 Juli 1922 
(Staatsblad n°. 469). S. 373. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
3 September 1925, Directie van den Landbouw 
no. 1177, 5de Afdeeling; 

Gezien Ons besluit van 17 December 1909 
(Staatsblad n°. 406), gewijzigd bij Ons besluit 
van 28 Juli 1922 (Staatsblad n°. 469), ter uit
voeriag van het bepaalde bij het 2de lid van 
artikel 9 der Boterwet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
aan artikel 10 van Ons bovenvermeld besluit 

het volgende toe te voegen : 
Indien het bijzonder toezicht te rekenen van 

een zekeren datum ten gevolge van het op
houden met de boterbereiding niet meer wordt 
vereischt, zal daarvan ten minste 4 maanden 
vooraf worden kennis gegeven aan Onzen Mi
nister van Binnenlan<ische Zaken en Landbouw. 

Voor het geval vóór het verstrijken van ge
noemden termijn met de boterbereiding zou 
worden of zou moeten worden opgehouden, 
worden de kosten van het bijzonder toezicht 
over dien geheelen termijn berekend. 

Onze Minister van• Binnenlanrlsche Zaken 
en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat iu het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Algemeene Rekenkamer. 

Het Loo. den 5den September 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. van Binnenlandse/ie Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1925.) 

5 September 1925. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van het besluit van 29 Augustus 
1912, houdende bepalingen op de fabrieks
en handelsmerken in de Koloniën en de 
Hulpbureaux voor den industrieelen eigen
dom. S. 374. 

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

Koloniën en van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 22 Juni 1925, 1° Afdeeling, n°. 5, en van 
13 Juli 1925, n°. 7893, Afdeeling Handel en 
Nijverheid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 Augustus 1925, n°. 23) ; 

Gezien het nader rapport van Onze Mini ters 
van Koloniën a.. i. en van Arbeid, Handel en 

ij verheid van 24c Augustus 1925, l • Afdeeling. 
n°. 27, en van 2 September 1925, n°. 9762, Af
deeling Handel en Nijverheid; 
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H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In het " Reglement Industrieele 
Eigendom Koloniën 1912" (Neder/,andsch Staats
blad n°. 284; I ndisch Staatsblad n°. 545 ; G011,-
11ernementsblad n°. 87 ; Publicatieb/0,d no. 52), 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij Ons be
sluit van 24 December 1924 (Nederlandsch 
Staatsblad n°. 582; Indisch S taatsblad 1925 
n°. 162; Gouvernementsblad 1925 n°. 19; Pu 
blicatieblad 1925 n°. 17) worden de volgende 
wijzigingen en aanvullingen aangebracht: 

A. Artikel 4, eerste lid, wordt gelezen als 
volgt: 

"Ter verkrijging van de inschrijving van 
een merk zendt de belanghebbende aan het 
Rulpbureau voor den industrieelen eigendom, 
dat is aangewezen voor de Kolonie, waar hij 
de inschrijving verlangt, een voldoend cliché 
van dat merk, t er lengte en breedte van ten 
minste 1,5 en ten hoogste 10 cent imeters en 
ter dikte van 2,4 centimeters, benevens drie 
door of namens hem onderteekende exemplaren 
eener duidelijke afbeelding van zijn merk. 
Tevens moeten worden vermeld de soort van 
waren, waarvoor het merk bestemd is, en de 
volledige naam en de woonplaats van den in
zender. Indien de inzender de kleur van het 
merk als onderscheidend kenmerk wenscht, 
geeft hij een beknopte aanwijzing van de kleur 
of kleuren, waarin het merk is afgebeeld, en 
stelt hij een door het Hulpbureau voor den in
dustrieelen eigendom te bepalen getal afdruk
ken in kleur van het merk ter beschikking van 
dat Hulpbureau". 

B. 1°. In het eerste lid van a rtikel 5 worden 
de woorden: ,,binnen acht dagen" vervangen 
door de woorden: ,,zoo spoedig mogelijk" . 

2°. In het tweede lid van dit artikel ver
vallen de woorden: ,,en beschrijving". 

C. Het eerste lid van artikel 6 wordt ge-
lezen als volgt : • 

"Door de zorg van het Hulpbureau voor den 
industrieelen eigendom wordt in N eûerlandsch
lndie in de eerst verschijnende Javasche Courant 
van iedere maand, in S uriname en in Curaçao 
in het eerstverschijnende nummer van iedere 
maand van het nieuwsblad, waarin de officieele 
bekendmakingen worden geplaatst, een afdruk 
van het in artikel 4 bedoelde cliché van elk 
van de sedert de laatste openbaarmaking in
geschreven merken opgenomen, met opgaaf 
van de soort van waren, waar voor zij bestemd 
zijn, en van de volledige namen en de woon
plaatsen der inzenders en, indien de kleur 
van het merk een onderscheidend kenmerk 
daarvan is, met beknopte aanwijzing van de 
kleur of de kleuren, waarin het merk is afge
beeld". 

D. De tweede zinsnede van artikel 7, 
eerste lid, wordt gelezen als volgt : 

,,Indien de kleur van het merk een onder
scheidend kenmerk daarvan is, maakt de in
zender daarvan melding door eene bij te voegen, 
in de Fransche taal gestelde, door of namens 
hem onderteekende, beknopte aanwijzing van 
de kleur of kleuren, waarin het merk is af
gebeeld, en stelt hij t er beschikking van het 
Hulpbureau voor den industrieelen eigendom 
een door dit Hulpbureau te bepalen getal af
drukken in kleur van het merk". 

E. 1°. In artikel 8, eerste lid, worden de 

woorden: ,,binnen acht dagen " vervangen door 
de woorden : ,,zoo spoedig mogelijk". 

2°. H et vierde lid van dit artikel wordt ge
lezen als volgt : 

"Aan het Hulpbureau wordt het blad Les 
Marques Internationales van het Internationaal 
Bureau te Bern, waarin de aankondiging van 
de internationaal ingeschreven merken is 
opgenomen, a lgemeen verkrijgbaar gesteld, 
waartoe de benoodigde exemplaren door het 
Bureau te 's-Gravenhage worden t oegezonden. 

F. In artikel 9, eerste Jid, wt>rden de 
woorden : ,,kennis geeft binnen acht dagen na 
den dag der ontvangst van het merk aan den 
inzender, of zoo spoedig mogelijk na dien der 
ontvangst van de in artikel 8 bedoelde bekend
making aan het Bureau te 's-Gravenhage" , ver
vangen door de woorden : ,,kennis geeft zoo 
spoedig mogelijk na den dag der ontvangst 
van het merk aan den inzender, of na dien der 
ontvangst van de in art ikel 8 bedoelde be
kendmaking aan het Bureau te 's-Gravenhage,". 

G. In art ikel 16, eerste lid, onder 2°, worden 
na het woord : ,,beschrijving" ingelasch t de 
woorden : ,,of de afbeelding" en worden de 
woorden : ,,bijvoegsel tot het Journal" ver
vangen door de woorden : ,,blad L es Marques 
I nternationales" . 

2. Dit besluit treedt in werking in Neder
/,andsch-lndie niet ingang van een door den 
Gouverneur-Generaal en in Suriname en in 
Curaçao met ingang van een door den Gouver
neur te bepalen datum. 

Onze Ministers van Koloniën en van Arbeid, 
Handel en Nijverheid zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst . en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den R aad van State. 

H et Loo, den 5den September 1925. 
WILHELMINA. 

De M inister van Kolonien a. i., H. COLIJ 
De M inister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

KOOLEN. 
(Uitgeg. 21 S ept. 1925.) 

5 September 1925. BESLUIT tot \Vijziging van 
· het Koninklijk besluit van 21 December 

1923 (S taatsblad n°. 554), houdende vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld in artikel 72 der Militaire 
Weduwenwet 1922 en in de artikelen 37, 
vijfde lid, der Pensioenwetten voor de 
landmacht en voor de zeemacht (Staats
blad 1922 nos. ·66 en 65). S. 375. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Min~sters van 

Oorlog, van Marine en van Fmanmen van 18 
Juli 1925, IIIde Afdeeling, n°. 3, 28 Juli 1925, 
Afdeeling B, l ste Bur_eau n°. 57 en . van 31 
Juli 1925, no. 237, Pensioenen en Eerediensten; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
18 Augustus 1925 n°. 20) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 1 September 1925, IIIde 
Afdeeling, n°. 1 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 



861 5 SEPTEMBER 

Art. 1. Het Koninklijk besluit van 21 De
oem.ber 1923 (Stuatsblad n°. 551) wordt gewij
zigd als in de volgende paragraphen is aan
gegeven: s l , Artikel 3 wordt gelezen als volgt: 

,,Telkenjare ontvangt de Pensioenraad, inge
steld bij de Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 
240), van het hoofd van het Departement van 
Oorlog en van het hoofd van dat van Marine 
eene volgens het bij dit Besluit gevoegd model 
ingerichte lijst met gegevens betreffende de 
Of! 1 Januari van dat jaar in vrij willigen dienst 
zijnde militairen respectievelijk van de land
macht en van de zeemacht, voor wie de in 
artikel 10 der Militaire Weduwenwet, 1922 be
doelde bijdragen aan het fonds verschuldigd 
waren. " 

§ 2. In artikel 5 worden in het eerste lid 
onder e de woorden: ,,volgens de Ongevallen
wet 1921" vervangen door de woorden: ,,vol
gens eene desbetreffende wettelijke regeling", 
en vervallen onder / de woorden : ,, , eerste 
lid " 

§ 3. In het tweede lid van artikel 6 worden 
de woorden,, ,,volgens de Ongevallenwet 1921" 
vervangen door de woorden : ,, volgens eene 
desbetreffende wettelijke regeling". 

§ 4. Artikel 7 wordt gelezen : 
"Een tijdelijk pensioen, als bedoeld in artikel 

18 der Militaire Weduwenwet 1922, wordt 
slechts uitbetaald, indien het bestuur der ge
meente, waarin de achtergelaten vrouw en/of 
kinderen gevestigd zijn, eene verklaring afgeeft, 
dat, voor zoover bekend, niet gebleken is, dat 
de vermiste in leven is." 

§ 5. Het model van de lijst van gegevens, 
behoorende bij vorenaangehaald besluit, wordt 
vervangen door het bij dit besluit behoorende 
model. 

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

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Financiën zijn, ieder voor zooveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 5den September 1925. 
WILHELM! A. 

De Minister van Oorwg, LAMBOOY. 

De Minister van Marine a. i., LAMBOOY. 

De Minister van Financiën, H . COLIJN. 

Korps en onderdeel 
Schip ..... . 
Inrichting 

(Uitgeg. 28 Sept. 1925.) 

Behoort bij Koninklijk 
besluit van 5 September 
1925 (Staatsblad n°. 375). 

LIJST van gegevens omtrent de pensioensgrond
slagen van de w·ijwillig dienende militairen 

der landmacht, zoomede ter bepaling van de 
zee 

bijdrage door het Rijk, bedoeld in artikel 9 
der militaire Weduwenwet 1922, en van de 
inhouding op de bezoldigingen der militairen 
ten behoeve van eigen- en weduwen- en 
weezenpensioen. 
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9 September 1926. RoNDSCHRLTVEN van den 
Minister van 13innenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, 
betreffende : Opgave van verhuizingen, 
in verband met invordering van belasting. 

Ik heb de eer U hierbij t e doen toekomen 
een afdruk van het tot mij gericht schrijven 
van den Minister van Financiën d.d. 22 Augustus 
1925, n°. 78, Afdeeling Directe Belastingen, 
vergezeld van een daarbij behoorend kaart
formulier. Aangezien ik mij met den inhoud 
van dit schr,jven kan vereenigen, verzoek ik 
U dienovereenkomstig te handelen. 

MINISTERIE VAN FINANCIËN. 
Afdeeling : 

Directe belastingen. 

No. 78. 

Onderwerp: 
Ver h u i z i n g e n. 

's -Gravenhage, den 22 Augustus 1925. 
Met het oog op de richtige aanslagsregeling 

voor de Rijksinkomstenbelasting, de verdedi
gingsbelasting II, de gemeentelijke inkomsten
belasting en de personeele belasting en vooral 
ter bevordering van een tijdige invordering 
van deze belastingen is het noodig, dat de 
Administratie der directe belastingen bekend 
is met de adresveranderingen van de belasting
plichtigen. De thans op dit punt bestaande 
regeling, volgens welke de dienstgeleider van 
eiken post maandelijks opgave doet van da 
personen die zich in de afgeloopen maand in 
zijn dienstkring hebben gevestigd, alsm"de van 
de personen die in de afgeloopen maand zijn 
verhuisd, hetzij in zijn dienstkring, hetzij naar 
elders, werkt in het algemeen niet bevredigend. 

Na de verschillende oorzaken die de minder 
gunstige werking beïnvloeden, te hebben over
wogen, ben ik tot de meening gekomen, dat 
een meer doeltreffende, uniforme regeling in het 
leven kan worden geroepen. Daarbij zal een 
beroep moeten worden gedaan op de mede
werking van de gemeen tebesturen. De inwoners 
van een gemeente toch zijn verplicht bij ver
trek uit eene geme1nte of bij vestiging in eene 
gemf',en te, alsmede bij verandering van adres 
m dazelfde gemeente hinvan mededeeling te 
doen aan het bevolkingsbureau. Hoewel het 
zal voorkomen, dat deze verplicht ing niet door 
een ieder wordt nagekomen, mag toch veilig 
worden aangenomen, da t de bevolkingsbureaux 
gemakkelijker en vollediger gegevens omtrent 
verhuizingen verkrijgen, dan de ambtenaren 
der belastingen. E en aanmerkelijke verbetering 
zou dan ook worden bereikt, indien de gemeen
tebesturen , dadelijk nadat een verhuizing te 
hunner kennis is gekomen, dR-arvan mededee
ling doen aan den Inspecteur der directe belas
tingen tot wiens ambtsgebied de gemeente 
behoort. Voor het doen van deze mededeeling 
zou gebezigd kunnen worden een kaartformu
lier, waarvan 1.225 exemplaren hiervens gaan. 
Het ligt in de bedoeling, dat dit materieel aan 
de gemeentebesturen op hun verzoek, door be
middeling van den inspecteur van Rijkswege 
wordt verstrekt. 

De opgaaf behoeft alleen te worden gedaan 
ten aanzien van hoofden van gezinnen en van 
afzonderlijk levende meerderjarige personen. 

Ik ontveins mij niet, dat het verstrekken van 
deze inlichtingen de werkzaamheden aan de 
bevolkingsbureaux zal vermeerderen. Daar
t egenover moge ik echter aanvoeren, dat thans 
reeds, als uitvloeisel van art. !\9 der wet op 
de personeele belasting en van art. 105, 2e lid, 
der wet op de inkomstenbelasting, de gemeente
besturen gehouden zijn aan de ambtenaren der 
direct e belastingen op hun verzoek inlichtingen 
uit de bevolkingsregisters te verstrekken. 
Naar mij is gebleken maken de belastingambte
naren van deze bevoegdheid druk gebruik. De 
nieuwe regeling zal het voordeel brengen, dat 
het inwinnen door de belastingsambtenaren 
van mondelinge inlichtingen op de bevolkings
bureaux, hetgeen ongetwijfeld storend moet 
werken, grootendeels vervalt. 

Bovendien is het ook voor de gemeenten met 
het oog op de heffing en de invordering van de 
gemeentelijke inkomstenbelasting door de Rijks
adminsitratie, van groot belang, dat een goede 
regeling bestaat . 

De belastingadministratie zal omgekeerd 
van de adresveranderingen die haar bekend 
zijn, doch die door de belanghebbenden niet aan 
het bevolkingsbureau zijn opgegegeven, aan 
dat bureau mededeeling doen, waardoor het 
volledig maken van het bevolkingsregister on
getwijfeld zal worden bevorderd. In zulk een 
geval is het gewenscht , dat het gemeentebestuur 
van de adresverandering toch op de hierboven 
bedoelde wijze kennis geeft. 

Alvorens te dezer zake den ambtenaren der 
directe belastingen voorschriften kunnen wor-· 
den gegeven, is het noodig te weten, of op de 
medewerking van de gemeentebesturen - een 
medewerking die voor zooveel de groote ge
meen ten betreft reeds Iang werd ondervonden -
kan worden gerekend. Ten einde deze mede
werking te verkrijgen , roep ik Uwe E xcellenties 
tussch .mkomst in. Aangenaa m zal het mij zijn 
spoedig met den uitslag van Uw E xcellenties be
moeiingen in kennis te worden gesteld. 1225 af
drukken van dezen brief gaan mede hiernevens. 

P.; 
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10 September 1925. BESLUIT, houdende aan
wijzing van het Paedagogium "Achiso
mog", Bas Backerlaan 14 te Apeldoorn, 
als eene inrichting, die niet als gesticht 

voor zwakzinnigen ( idioten en imbecillen) be
schouwd wordt, ook wanneer daarin meer 
dan twee r,wakzinnigen worden verpleegd. 
s. 376. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 5 
September 1925, no. 1161, Afdeeling Armwezen; 

Gelet op artikel 7 der Wet van 27 April 1884 
(Staatsblad n°. 96), zooals dat luidt ingevolge 
de Wet van 15 Juli 1904, (Staatsblad n°. 157); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Het Paedagogium "Achisomog", 

Bas Backerlaan 14 te Apeldoorn, wordt onder 
de voorwaarden, behoorende bij dit besluit, 
aangewezen als eene inrichting, die niet als 
gesticht voor zwakzinnigen (idioten en imbe
cillen) beschouwd wordt, ook wanneer daarin 
meer dan twee zwakzinnigen worden verpleegd. 

2. Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te vullen of te 
wijzigen. 

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

Het Loo, den l0den September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, DE GEER. 

(Uitgeg . 23 Sept. 1925.) 

VOORWAARDEN waaronder het "Paedagogium 
Achisornog", Bas Backerlaan 14 te Apel
doorn, wordt aangewezen als eene inrichting, 
die niet als gesticht voor zwakzinnigen wordt 
beschouwd ook wanneer daarin meer dan 
twee zwakzinnigen worden verpleegd. 

Art. 1. Tot de inrichting wordt te allen 
tijde vrije toegang verleend aan de Inspecteurs 
van het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krankzinnigengestichten. 

Het bestuur, de geneesheer-directeur van de 
Stichting "Het Apeldoornsche Bosch" aan wien 
de hoofdleiding van het paedagogium is opge
dragen, de overige geneeskundigen, aldaar 
werkzaam, benevens het overige personeel, 
geven den Inspecteurs de door hen verlangde 
inlichtingen. 

2. Het is verboden den verpleegden te belet
ten zich te wenden tot de hoofden der Departe
menten van Algemeen Bestuur, tot de Inspec
teurs en tot den Officier van Justitie. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 10 Sep
tember 1925 (Staatsblad n°. 376). 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, DE GEER. 

10 September 1925. BESLlHT. houdende vrij
stelling van zegelrecht. S. 377. 

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

Financiën van den 17 Juli 1925, n°. 88, afdeeling 
Zegel en Comptabiliteit; 

Gelet op artikel 91 der Zegelwet 1917; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
den 25 Augustus 1925, n°. 18) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 4 September 1925, 
n°. 20, a.fdeeling Zegel en Comptabiliteit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Vrijstelling van zegelrecht te verleenen voor : 
1°. de incassonota's, welke aan personen, 

die hier te lande van het incasseeren van han
delspapier hun gewoon beroep maken, ten 
behoeve van hun bedrijf worden afgegeven ; 

2°. de aan formaatzegel onderworpen akten, 
met medewerking van vreemde consuls hier te 
lande opgemaakt. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats

·blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van Sta.te 
en aan de AJgemeene Rekenkamer. 

' Het Loo, den lOden September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 28 Sept. 1925.) 

10 September 1925. BE~LUIT tot vaststelling 
van een reglement op de toekennin~ van 
overtocht van Nederland naar Sitriname 
en naar Curaçao en omgekeerd, en tusschen 
Suriname en Curaçao onderling, ten laste 
van het XI e Hoofdstuk der Staatsbegroo
ting (Militair West-Indisch Overtochts
reglement). S. 378. 

WIJ WILHELMINA, F.NZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 22 ,luli 1925, Se afdeelini, n°. 26; 
Den Raad van State gehoord (actvies van 

25 Augustus 1925 n°. 25) ; 
Gezien het, nader rapport van Onzen Minister 

van Koloniën a. i., van 4 September 1925, 
Se afdeeling, no. 52 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen als volgt : 
Art. I. Voor het verleenen van overtocht 

van Nederland naar Sur·iname en naar Curaçao 
en omgekeerd, en tusschen Suriname en Curaçao 
onderling, ten laste van het XIe Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting, gelden de bepalingen 
van het bij dit besluit behoorende reglement. 

Art. IL 1. Bij de toepassing van het regle
ment worden als leden van een gezin erkend : 

a. de bij de troepen in Suriname of Curaçao 
dienende of daarvoor bestemde militair, de 
aldaar voor den militairen dienst aangenomen 
militair of gewezen militair, alsmede de in 
Surina.me of in Curaçao gediend hebbende 
gewezen militair; 

b. de echtgenoote van den betrokken mili
tair of gewezen militair; 

c. diens wettige of gewettigde kinderen, 
mits zij op den dag van vertrek niet meerder
jarig zijn, niet eene bezoldigde landsbetrekking 
bekleeden en nog tot het huisgezin van den 
militair, gewezen militair of diens weduwe 
behooren. 

2. Als leden van een gezin, met de vrouw 
als hoofd, worden mede erkend na het over
lijden van den militair of gewezen militair, 
de weduwe, zoomede hare kinderen, volgens 
de in het eerste lid onder c neergelegde onder
scheiding. 

3. Weezen van overleden militairen of ge-
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wezen militairen kunnen hoofdelijk de aan
s:eraken op overtocht doen gelden, welke het 
bij dit besluit vastgestelde reglement hun 
toekent. 

4. Waar in het reglement sprake is van de 
echtgenoote, de weduwe of de kinderen van 
een militair of gewezen militair, worden daar
onder niet verstaan de vrouw, die met den 
militair, na zijn ontslag uit den dienst in het 
huwelijk is getreden, noch de runderen, die 
uit zoodanig huwelijk zijn geboren, en evenmin 
de runderen, die na het ontslag zijn gewettigd, 
tenzij deze vóór het ontslag zijn geboren. 

5. Buiten de bepalingen van het bij dit 
besluit vastgestelde reglement vallen hertrouw
de weduwen van militairen of gewezen mili
tairen. 

6. Stiefkinderen worden met eigen wettige 
kinderen en wettelijk erkende natuurlijke 
kinderen met wettige kinderen gelijkgesteld bij 
de toepassing van dit reglement, doch slechts 
voor zoover zij . reeds eerder als leden van het 
gezin van den betrokken militair of gewezen 
militair voor landsrekening van Nederlandsch
l ndië naar Nederland of omgekeerd werden 
overgevoerd. 

Art. III. 1. Wij behouden Ons voor om, 
in zeer bijzondere gevallen, bij een met redenen 
omkleed besluit, overtocht ten laste van het 
XIe Hoofdstuk der Staatsbegrooting toe te 
kennen aan hen, die daarop volgens het regle-
1:)'.lent geen aanspraak hebben, dan wel machti
ging te verleenen tot terugbetaling van uit 
eigen middelen bestreden overtochtskosten 
of van kosten, welke gemaakt zijn om de reis 

- te volbrengen in eene hoogere klasse of in een 
hoogere categorie van de vervoerklasse dan 
die, waarop volgens het reglement aanspraak 
bestond. 

2. De betrokken Gouverneur is bevoegd 
om in spoedeischende gevallen, bij een met 
redenen omkleede beschikking en onder Onze 
nadere goedkeuring, voor reizen uit Suriname 
of uit Curaçao of tusschen Suriname en Cura
çao onderling, overtocht, als in het eerste lid 
bedoeld, toe te kennen. 

Art. IV. Een officier of militair beneden dien 
rang, die van Suriname of van Curaçao terug
keert, en daarbij ingevolge vergunning, hem 
verleend krachtens artikel 10 van het regle
ment, de reis naar Nederland op een andere 
wijze of langs een anderen dan den gewonen 
weg volbrengt, wordt, ten aanzien van zijne 
a.anspraken betreffende bezoldiging en verlof 
wegens langdurigen dienst, gerekend niet later 
in Nederland aan te komen, dan wanneer hij 
op de gewone wijze langs den gewonen weg 
zou reizen. 

Art. V. 1. Dit besluit treedt in werking : 
in Nederland op den eersten dag van de 

tweede maand, volgende op die, waarin het 
hier te lande is vast.ge teld ; 

in Suriname en in Curaçao op cl.en dag, 
volgende op dien, waarop het aldaar zal ziJn 
afgekondigd. 

2. Bij de inwerkingtreding vervallen het 
Koninklijk besluit van 31 Augustus 1885 
n°. 27 (Gouvernementsblad n°. 12 ; Publicatie
blad n°. 15) en de sedert daarin gebrachte wijzi
gingen, alsmede Onze besluiten van 8 Januari 
1906 n°. 17 IGouvernementsblad n°. 18; Publi
catieblad n°. 8) en 29 April 1912 n°. 55 (Gouver-

nementsblad n°. 53 ; Publicatieblad n°. 34), 
met dien verstande, dat de uit hoofde daarvan 
reeds verkregen aanspraken onverkort worden 
gehandhaafd, mits daarvan binnen drie jaren 
na de voormelde inwerkingtreding gebruik 
wordt gemaakt. 

3. Het bij dit besluit behom:end reglement 
kan worden aangehaald onder den titel "Mili
tair West-Indisch Overtochtsreglement 1925". 

Onze J\'linister van Koloniën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den !Oden September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën a. i ., H. COLIJN. 
(Uitgeg. 1 Oct. 1925.) 

REGLEMENT op de toekenning van overtocht 
van Nederland naar Suriname en naar 
Curaçao en omgekeerd, en tusschen Suriname 
en Curaçao onderling. ten laste van het Xle 
hoofdstuk van de Staatsbegrooting. 

Art. 1. 1. Overtocht voor Rijksrekening 
van Nederland naar Suriname of naar Curaçao 
wordt verleend aan : 

a. alle militairen, die door of vanwege den 
Minister van Koloniën ten behoeve van den 
militairen dienst naar Suriname of Curaçao 
worden gezonden. 

b. alle militairen, die naar Suriname uf 
Curaçao terugkeeren om hun dienst te gaan 
hervatten, nadat zij naar Europa waren ge
k'Jmen om aldaar tijdelijk te vertoeven, met 
verlof, gedetacheerd, in commissie of op grond 
van eene geneeskundige verklaring, en voor 
zoover de reis heeft plaats gevonden voor 
Rijksrekening dan wel op eigen kosten, ter
wijl zij aanspraak hadden op overtocht voor 
RijksrekPning. 

Onder deze personen zijn mede begrepen 1,ij, 
die tijdens hun verblijf in Europa in omstan
digheden zijn komen te verkeeren, als gevolg 
waarvan aan hen, indien zij zich in Suriname 
of in Curaçao hadden bevonden, overtocht voor 
Rijksrekening naar Nederland had kunnen 
worden toegekend ; 

r. alle pers<men, die in Suriname of in Cura
çao eene eerste vertintenis voor den militairen 
dienst aangingen en eervol uit den militairen 
dienst zijn ontslagen, al dan niet met toeken
ning van of met recht op pensioen of gagement, 
mits zij : 

Jo. zich tijdens het ontslag in Nederlandsch
Jndië of in Europa bevonden dan wel op weg 
daarheen; 

20. na hun ontslag nog gPen r.verloch.t hebben 
genoten, hetzij voer Rijksrekening van Suriname 
of Curaçao naar Nederland of omgekeerd, of 
tusscben Suriname en Curaçao onderling, hetzij 
voor landsrekening van Nederland naar NPder
landsch -Jndië ; 

3°. binnen drie jaar na hun ontslag uit 
Nederlandsch-Indii' of Nederlaml naar Suriname 
of naar Curaçao terugkeeren en bij terugkeer 
uit Nederlandsch-Jndië het oponthoud in Ne
derland niet langer duurt dan drie maanden ; 

d. de in Suriname of in Curaçao geboren 
weduwe, zoomede de overige leden van het ge
zin, na!!elaten door den overleden milit,air of 
gewezen militair, indien zij aanspraak hebben 
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oµ of in het genot, zijn van pensioen of andere 
inkomsten ten laste van een der militaire 
weduwen- en weezenfondsen, een en ander 
mits: 

1 °. zij zich tijdens het overlijden van den 
echtgenoot of vader in Nederlandsch-Indië of 
ii:i Europa bevonden, dan wel op weg daarheen, 
en zij na het overlijden nog geen overtocht 
voor Rijksrekening hebben genoten, hetzij 
van Nederland naar Suriname of Curaçao 
hetzij tusschen Suriname en Curaçao onder
ling; 

2°.. het huwelijk in Suriname dan we) in 
Curaçao werd gesloten vóór of t ijdens de echt
genoot of vader deel uitmaakte van de troepen 
in die gewesten of van het Nederlandsch
Indische leger ; 

3°. de echtgenoot of vader zich niet in 
Suriname of in Curaçao voor den militairen 
dienst had verbonden, uitsluitend om bij de 
troepen in die gewesten te dienen ; 

4°. de reis binnen drie jaren na het over
lijden wordt aanvaard ; 

e. de in Europa verblijf houdende echtge
noote van den in• Suriname of Citraçao dienenden 
militair, die bij volmacht in het huwelijk is 
getreden, zoomede de kinderen, die ten gevolge 
van dat huwelijk leden van zijn gezin worden, 
mits zij binnen zes maanden na den dag van 
het sluiten van het huwelijk de reis aanvaarden 
en nà het huwelijk nog geen overtocht ten laste 
van de Staatsbegrooting hebben genoten en 
niet is vastgesteld, op den voet van het bepaalde 
onder h van dit artikel, dat de betrokken mili
tair geen aanspraak op overtocht van zijn gezin 
zal kunnen doen gelden ; 

/. de echtgenoote van een bij de troepen in 
Suriname en Curaçao dienenden militair, in 
het huwelijk getreden tijdens diens verblijf 
in Europa onder omstandigheden, welke hem 
geen recht geven op overtocht voor Rijksreke
ning, zoomede de kinderen, die ten gevolge van 
dat huwelijk leden van zijn gezin worden, tenzij 
op den voet van het bepaalde onder h van dit 
artikel is vastgesteld, dat de betrokken militair 
geen aanspraak op overtocht van zijn gezin 
zal kunnen doen gelden ; 

g. de leden van het gezin van hem, die de 
reis voor Rijksrekening aanneemt krachtens 
het bepaalde sub a, b of c hierboven, tenzij in 
geval van tijdelijke dienstverrichtingen, deta
cheeringen of opdrachten bepaaldelijk is vast
gesteld, dat de betrokken persoon geen aan
spraak op overtocht ten behoeve van zijn gezin 
zal kunnen doen gelden ; 

h. de bij zijn vertrek uit Nederland in Europa 
achtergelaten, alsmede de na dat vertrek aldaar 
geboren leden van het gezin van hem, die de 
reis naar Suriname of naar Curaçao heeft 
volbracht onder omstandigheden, welke hem 
geen recht gaven op overtocht voor Rijksreke
ning van dat gezin, en oie daarna aldaar in 
militairen dienst is getreden. 

2. De aanspraak op overtocht . van leden 
van het gezin van een militair beneden den 
rang van onderluitenant is in de gevallen onder 
e, f, gen h steeds afhankelijk van de bijzondere 
vergunning van den Minister van Koloniën. 

2. 1. Overtocht voor Rijksrekening van 
Suriname of van Curaçao naar Nederland 
wordt verleend aan : 

a. alle militairen, die, onder genot van in-
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komsten ten laste der Staatsbegrooting, wegens 
ziekte of wegens langdurigen dienst een verlof 
naar Europa bekomen of naar Nederland 
worden opgezonden, hetzij om aldaar in het 
genot van verlof te worden gesteld, hetzij op 
grond van eene geneeskundige verklaring, 
benevens die militairen, aan wie door den 
Gouverneur van Suriname of van Curaçao 
wordt opgedragen zich in het belang van den 
dienst tijdelijk naar Europa te begeven ; 

b. alle militairen, die, naar Suriname of 
naar Curaçao uitgezonden, aari de bij die uit
zending gestelde voorwaarden, ter beoordeeling 
van den Gouverneur, hebben voldaan, of krach
tens in hun akte van verband opgenomPn bepa
lingen ook bij ontbinding van de militaire ver
bintenis yóór hare beëindiging naar Nederland 
mogen worden teruggezonden ; 

c. alle militairen beneden den rang van 
officier, die ter verdere vervulling van hunne 
militaire verbintenis naar Nederland worden 
gezonden; 

d. alle militairen, die met toekenning van 
of met rec'ht op pensioen of gagement in Surina
me of Curaçao uit den dienst zijn ontslagen, 
mits zij na hun ontslag uit den militairen dienst 
nog geen overtocht voor Rijks- of Landsreke
ning genoten, binnen drie jaar na den dag van 
ingang van hun ontslag de reis aanvaarden, 
en, voor zoover zij tot de inheemsche bevolking 
behooren, zich buiten Suriname of Curaçao 
voor den dienst hebben verbonden ; · 

e. alle militairen beneden den rang van 
officier, die zich buiten Suriname of Curaçao 
voor den dienst hebben verbonden en binnen 
drie jaar, nadat zij in Suriname of Curaçao 
eervol uit den dienst zijn ontslagen, de terug
reis naar Nederland aannemen, mits zij na hun 
ontslag uit den militairen dienst nog geen over
tocht voor Rijks- of Landsrekening genoten ; 

/. de in Europa of in Nederlandsch-Indië 
geboren weduwe, zoomede de overige leden van 
het gezin van den militair of gewezen militair 
(in werkelijken dienst, gepensionneerd, gega
geerd of gepasporteerd), die in Suriname of 
Curaçao overlijdt, mits zij, ware de echtgenoot 
of vader in leven gebleven, bij diens terugkeer 
naar Nederland recht op overtocht voor Rijks
rekening zouden kunnen doen gelden krachtçns 
punt h van dit artikel, en zij zich tijdens diens 
overlijden in Suriname of Curaçao, dan wel 
op weg daarheen bevonden en de reis binnen 
drie jaren daarna aanvaarden ; 

g. de leden van het gezin van hem, die de 
reis aanneemt krachtens het bepaalde sub a 
tfm e, van dit artikel, tenzij in geval van tijde
lijke dienstverrichtin~en, detacheeringen of 
commissiën bepaaldeliJk is vastgesteld, dat de 
betrokken persoon geen aanspraak op over
tocht ten behoeve van zijn gezin zal kunnen 
doen gelden ; 

h. de leden van het gezin. nagelaten door 
den voor tijdelijke dienstvervulling naar Surina
me of Curaçao uit(:;ezonden militair, die over
leden is tijdens hü zich ten behoeve van den 
militairen dienst in Suriname of Curaçao be
vond, dan wel op weg daarheen was, mits : 

1 °. zij zich tijdens het overlijden in Suriname 
of Curaçao dan wel op weg daarheen be
vonden; 

2°. zij nà het overlijden nog geen overtocht 
voor Rijks- of Landsrekening genoten ; 

55 
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3°. bij de regeling der zending van den over
leden echtgenoot of vader naar S·uriname of 
C?J,raçao niet bepaaldelijk was uitgemaakt, dat 
hij geen aanspraak op overtocht voor zijn gezin 
zou kunnen doen gelden ; 

4°. zij binnen drie jaren na het overlijden 
de reis aanvaarden. 

2. De aanspraak op overtocht, in dit artikel 
toegekend aan leden of nagelaten leden van 
het gezin van een militair, cüens weduwe en 
kinderen, geldt, voor zoover die militair een 
rang heeft of had beneden dien van onderluite
nant, slechts, indien hij 

1°. in het bezit van een gezin is of was ge
komen, doordien hij gedurende zijn diensttijd 

met vergunning v:in de mili taire oyerheirl in 
het huwelijk is o f ,vas g e tred e n ; 

2°. bij zijn incut>nsttreding reeàs irehuwcl 
Lijnde, als zoodanig werd aà ngenomen, dan 
wel later gedurende zijn militairen dienst als 
zoodanig werd of wordt beschouwd ; 

!'1°. met vergunning van den Minister van 
Koloniën zijn gezin met zich voerde naar 
Suriname of naar Curaçao of krachtens diens 
vergunning zich door dat. gezin daa rheen deed 
volgen. 

3. l. "vertocht van S uriname naar Cura
çao dan wel omgekeerd wordt toegekend: 

a. aan alle militairen, die van Su.rinmne 
naar Ciiraçao of omgekeerd worden overge
plaatst of gedetacheerd; 

b. aan alle militairen, die van eene deta
cheering, onder a bedoeld, terugkeeren ; 

c. zoowel voor zich als Yoor de leden van 
hun gezin, aan alle militairen, die van Suriname 
naar Ciiraçao of omgekeerd overgeplaatst cf 
gedetacheerd zijnde, den dienst wensch en te 
verlaten, in het, gebiedsdeel alwaar zij hunne 
eerste verbintenis voor den militairen dienst 
aangingen : alsdan gaa t een mogelijk recht op 
overtocht naar Nederland voor Rijk~rekening 
verloren. 

2. De betrokken Gouverneur is bevoegd 
aan hen, wien krachtens de bepa lingen van di t. 
R eglement overtocht naar Nederland zou mo
gen worden verl eend, zoomede aan den gewezen 
militair en de l eden van zijn gezin, die geen 
gebruik hebben gemaakt van de hem in punt 
c toegekende aanspraak, instede daa rvan toe 
te kennen, hetzij overtccht naar de plaats 
hunner keuze, hetzij na daarheen voor eigen 
rekening volbrachte reis, vergoeding voor de 
kosten daarvan, in de gevallen, da t de betrok
kenen aantoonen, dat daarmede hunne bel:ingen 
gediend worden. 

3. Daardoor vervallen echter voor die be
langhebbenden, daaronder begrepen de hen 
vergezellende leden van hun gezin, all e aan
spraken op overtocht , welke uit anderen hoofd e 
mochten bestaan. 

4. Als vergoeding voor dezen overtocht 
wordt betaald wat daarvoor noocüg is volgens 
<1;eldende tarieven of bijzondere overeenkomsten, ' 
doch niet meer dan de overtochtsprijs, die te 
voldoen zou zijn geweest aan eene vennootschap 
of reederij, met welke een overeenkomst voor 
het vervoer van landsreizigers is aangegaan , 
indien de betrokkenen gebruik zouden hebben 
gemaakt hetz~ van hunne aanspraak op over
tocht naar Nederland, hetzij - incüen deze 
aanspraak niet bestond - van de aanspraak, 
hun toegekend in punt c van dit artikel. 

5. Ten aanzien van de aanspraak op over
tocht voor de leden van het gezin, in dit artikel 
toegekend, geldt het voorbehoud, in het slot 
van artikel 2 gesteld. 

4. De Minister van Koloniën is bevoegd om, 
daartoe termen vi ndende, op 's R ijks kosten 
van Nederland naar Si,riname of naar Curaçao 
t e doen overbrengen : 

a. militaire beklaagden, die in Suriname 
of Curaçao voor den rechter mr.eten terecht
staan ; 

b. veroordeelde militairen, cüe in Su.rinàme 
of in Curaçao hun straf moeten ondergaan . 

5. De betrokken Gouverneur is bevoegd, 
daartoe termen vindende, op 's Rijks kosten 
naar Nederland te doen overbrengen : 

a . milita iren, die in Necl er]and voor d en 
rechter moeten terechtstaan ; 

b. zij, die als militaire beklaagden voor 
Rijksrekening naar Suriname of naar Curaçao 
zijn overgebracht, ten einde t erecht te staan, 
wanneer hunne veroordeeling ni et is gevolgd 
en zij zich tot het bekomen van overtocht aan
melden binnen ééne maand nadat de noodza
kelijkheid, om ter beschikking van de .Justitie 
t e blijven, beeft. opgehouden te bestaan ; 

c. veroordeelde militairen, die in Nederland 
hun straf moeten ondergaan. 

6. 1. Aan den militair, cüe, op last of t en 
gevolge van een verzoek van den betrokken 
Gouverneur, in het belang van den dienst geen 
gebruik maakt van het hem krachtens de 
dienaangaande bestaande bepalingen toeko
mende buitenland che verlof wegens langduri
gen dienst, dan wel van de aanspraak om naar 
Nederland t e worden opgezonden, ten einde 
aldaa r in het genot van verlof te worden gesteld , 
worden de kosten uitbetaald , die hem, indien 
hij wel van het verlof of van genoemde aan
spraak gebruik bad gemaakt, op grond vitn 
artikel 8 uitbetaald zouden zijn voor de leden 
van zijn gezin, cüe h ij t e voren voor eigen reke
ning naar Europa heeft doen vertrekken . 
Aan de overige leden van dat gezin mag de 
betrokken Gouverneur overtocht naar Neder
land voor Rijksrekening verl eenen. De naar 
Nederland vertrokken leden van zoodanig 
gezin behouden - onverminderd de aanspraken 
op overtocht., die zij t e eeniger tijd ui t anderen 
hoofde zouden kunnen doen gelden - zoolang 
het hoofd des gezins in dienst is, aanspraak om 
op 's Rijks kosten naar Siiriname of naar 
Curaçao t erug te keeren, t en einde 2.ich weder 
bij het hoofd des gezins t e voegen. 

2. Voor die leden van een gezin, voor wie 
krachtens het vorige lid van Rijkswege de 
kosten van overtocht zijn of moeten worden 
betaald, worden niet andermaal voor eene 
reis in dezelfde ri chting de kosten van overtocht 
van Rijkswege voldaan, incüen aan het hoofd 
des gezins het in het v01·ig lid bedoelde verlof 
nader wordt verleend of indien hij van de 
daarin bedoelde aanspraak nader gebruik 
maakt . 

7. 1. De krachtens dit reglement toegekende 
aanspraak op overtocht geldt slechts voor die 
leden van het gezin, welke het gezinshoofd op 
de reis vergezellen, t enzij het hoofd des gezins 
op zijn (haar) vóór het aanvaarden van de reis 
ingecü end, met redenen omkleed verzoek van 
den Minister van K oloniën of van den betrokken 
Gouverneur schriftelijk vergunning heeft be-
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komen om zich door één of meer leden van 
het gezin, bij de vergunning uitdrukkelijk aan 
te wijzen, te doen volgen. 

2. De vergunning wordt verleend voor een 
daarbij aan te geven termijn, welke in bijzondere 
gevallen mag worden verlengd en vervalt van 
rechtswe~e: 

"· indien het hoofd van het gezin, vóórdat 
de reis van de bedoelde gezinsleden een aanvang 
heeft genomen komt te overlijden, of niet op 
eervolle wijze en zonder aanspraak op pensioen 
's Lands dienst moet of heeft verlaten ; 

b. voor hen, di e vóórdat de reis een aanvang 
heeft genomen ophouden leden van het geûn 
te zijn, in den zin van artikel II van het beslui t, 
waarbij dit reglement, is vastgesteld; 

c. ingeval het hoofd des gezins binn en den 
aangegeven termijn de terugreis voor Rijksreke
ning heeft aanvaard. 

8. l. l\fet af wijking van het bepaalde bij 
artikel 7 worden aan het hoofd van het gezin, 
dat voor Rijksrekening de reis maakt van Ne
derland naar Surfoame of naar Citraçao, of 
omgekeerd, na afloop van zijne reis uitbetaald 
de overtocht.skosten, welke van Rijkswege 
zouden zijn voldaan voor leden van zijn gezin, 
d ie de reis voor Rijksrekening hadden mogen 
medemaken, indien zij niet voor eigen rekening 
vooruitgezonden waren, mits die leden alsdan 
nog tot dit gezin behooren en het bewijs wordt 
geleverd, dat zij alsdan nog in leven zijn en in 
geen geval tot een hooger bedrag dan hetgeen 
voor hun overtocht uit eigen middelen betaald is. 

2. Wanneer het hoofd van het gezin voc:,r 
de aanvaarding van de r eis overlijdt, worden 
de voormelde kosten aan de erfgenamen of 
andere rechthebbenden vergoed, voor zooveel 
betreft die, welke op dat tijdstip van Rijks
wege zouden zijn betaald voor den overtocht 
van de leden van het gezin, voor wie, waren 
zij niet vooruitgezonden, ten gevolge van het 
overlijden van het hoofd van het gezin aan
spraak op overtocht voor Rijksrekening zou 
kunnen worden geldig gemaakt. 

3. Ten aanzien van gezinsleden, die de reis 
hebben gemaakt met andere gelegenheden dan 
met een vervoermiddel onder Nederlandsche 
vlag, behoorende aan eene vennootschap of 
reederij, met welke eene overeenkomst voor 
het ver voer van landsreizigers is aangegaan, 
heeft de vergoeding van overtochtskosten alleen 
plaats, wanneer de reis is gedaan op zoodanigen 
voet en onder zoodanige omstandigheden en 
voorwaarden, a ls waarop en waaronder ook 
landsreizigers met dergelijke gelegenheden 
zouden mogen reizen. 

9. 1. Zij, die voor Rijksrekening reizen, 
worden onderscheiden in reizigers der eerste, 
tweede of derde klasse. 

2. Gerangschikt worden : 
a. in de eerste klasse, de officieren ; 
b. in de tweede klasse, de onderofficieren ; 
c. in de derde klasse, militairen beneden 

den rang van onderofficier. 
3. Gewezen militairen reizen in de klasse, 

waarin de laatstelijk door hen bekleede betrek
king is gerangschikt ; officieren, die den dienst 
op niet-eervolle wijze verlaten, r eizen in de 
daarop volgende lagere klasse. 

4. De leden van een gezin reizen in de 
klasse, aangegeven voor het hoofd des gezins, 
met dien verstande dat : 

a. de leden van een gezin, die aanspraak 
op overtocht ontleenen aan het bepaalde onder 
e, f en h van artikel 1 van dit reglement, reizen 
in de klasse, waarin het hoofd des gezins ge
rangschikt zou worden op het tijdstip van hun 
vertrek· 

b. de' leden, die het hoofd des gezins volgen 
krachtens eene vergunning, al s bedoeld in 
artikel 7 van dit reglement, niet in eene hoogere 
klasse reizen dan die, waarop het hoofd aan
spraak had toen hij de leden van het gezin 
achterliet . 

5. Weduwen behooren tot de klasse, voor 
den overleden echtgenoot aangegeven; alleen 
reizende weezen tot de klasse, voor den over
leden vader bepaald. 

10. 1. De ten laste van de Staatsbegrooting 
verleende overtocht wordt in den regel vol
bracht met een vervoermiddel onder Neder
landsche vlag, behoorende aan eene ven!loot
schap of reederij, met welke eene overeenkomst 
voor het vervoer van landsreizigers is aange
gaan . 

2. Indien het onmogelijk of onraadzaam 
blijkt, dat degene, die voor Rijksrekening reist , 
de reis overeenkomstig de in het eerste lid 
aange~even wijze onderneemt,, of indien er 
een biJzonder belang bestaat voor het volbren
gen van de reis langs een anderen weg, mag van 
het in het eerste lid bepaaldPondereventueelte 
stellen voorwaarden worden af~eweken bij eene 
met redenen omkleede beschikking van den 
Minister van Koloniën, voor eene reis van 
Nederland naar Suriname of naar Curaçao, 
of van den betrokken Gouverneur, voor eene 
reis van Suriname of van Citraçao naar Neder 
land of tusschen Suriname en Curaçao onder
ling. Bij de beschi.kking wordt de te volgen 
weg of wijze van volbrenging van de reis aan
gegeven. 

11. 1. De vergoeding der reiskosten van den 
militair, wien in het belang van den dienst 
wordt opgedragen de reis op andere dan de 
in het eerste lid van het vorig artikel aan
gegeven wijze te volbrengen, maakt steeds het 
onderwerp van eene bijzondere regeling uit. 

2. Voor zooveel betreft de reizen uit Neder
land naar Suriname of naar Curaçao, wordt, 
zoodanige regeling door den Minister van 
K oloniën getroffen; voor reizen uit Suriname 
of uit Curaçao naar Nederland door den betrok
ken Gouverneur; in alle andere gevallen, naar 
den aard daarvan, hetzij door den voornoem
den Minister, hetzij door den betrokken Gou
verneur, hetzij door ieder hunner voor een 
gedeelte der reis. 

3. Indien in het belang van den betrokkene 
afwijking plaats vindt van het in het eerste 
lid van het vorig artikel bepaalde, wordt, na 
afloop van de overeenkomstig de vergunning 
volbrachte reis, voldaan wat daarvoor noodig 
is volgens geldende tarieven of bijzondere 
overeenkomsten, doch niet meer dan wat voor 
rechtstreeksch vervoer te voldoen zou zijn 
geweest aan eene vennootschap of reederij, 
met welke eene overeenkomst voor het vervoer 
van landsreizigers is aangegaan . Desgewenscht 
mag aan den betrokkene, onder verplichting 
van latere verrekening, ten hoogste de helft van 
de geschatte kosten van de reis voor haren 
aanvang worden uitgekeerd. 

4. De betaling geschiedt aan het hoofd des 

55* 
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gezins voor het geheele gezin, dan wel, bij 
ontstentenis van het gezinshoofd, aan de daarop 
rechthebbenden. 

12. l. Aan voor Rijksrekening vervoerd 
wordende reizigers der eerste of tweede klasse 
wordt, behalve in de gevallen, bedoeld in het 
tweede lid van artikel 10 en in het eerste lid 
van artikel 11, en tenzij van Overheidswege 
vervoergelegenheid is besproken, uitgereikt 
eene sohriftelijke opdracht of vergunnmg voor 
het aanvaarden van de r eis. 

2. Die reizigers treden alsdan in overleg 
met de betrokken vennootschap of reederij, 
met welker vervoermiddelen zij, krachtens de 
opdracht of vergunning, d e reis behooren te 
ondernemen. 

3. Voor reizigers der derde kla se en voor 
de mogelijk ter begeleiding van reizigers in 
di e klasse aangewezen militairen (en hunne 
gezinnen) wordt van Overheidswege vnvoer
gelegenheid besproken. 

13. l . De voor Rijksrekening reizende, of, 
als de in het vorig artikel bedoelde opdracht 
of vergunning is afgegeven voor een ge~in, het 
hoofd van het gezin is gehouden de voor den 
overtocht betaalde of verschuldigde gelden te 
vergoeden, wanneer de betrokken Gou,erneur 
heeft vastgesteld, dat de reis. binnen den daar
voor bepaalden tijd niet is aanvaard, of, aan
vaard zijnde, om andere dan gewichtige, onvoor
ziene omstandigheden (zooals het ontstaan 
buiten eigen toedoen van welbewezen ziels
of lichaamsgebreken) wordt afgebroken, dan 
wel niet weder zoo spoedig mogelijk na eene 
onderbreking wordt voortgP.zet en volbracht. 

2. De invordering van de terug te betalen 
gelden geschiedt bij voorkeur door inhouding 
van door den schuldenaar ten laste van de 
betrokken begrooting of begrootingen geno
ten word ende inkomsten. 

3. Verhaa l langs gerechtelijken weg geschiedt 
bij een door den Gouvernements-Secretaris 
onderteekend afschrift van de door den betrok
ken Gouverneur genomen beschikking, waarbij 
de verplichting tot terugbetaling wordt vast
gesteld, aan het hoofd voerende de woorden : 
"In naam d er Koningin!". Dit afschrift heeft 
dezelfde kraclit en mag op aezelfde wijze en 
met inachtneming van d ezelfde voorschriften 
ten uitvoer worden gelegd als de grossen van 
in kracht van gewijsde gegane vonnissen in 
zake van burgerlijk recht. 

14. 1. De in het eerste lid van artikel 12 
vermelde schriftelijke opdracht of ,ergunning 
wordt af~egeven : voor de reizen uit. Nederland 
naar Suriname of naar Curaçao door of vanwege 
den Minister van Koloniën ; voor reizen uit 
Suriname of uit Curaçao, door of vanwege den 
betrokken Gouverneur ; in alle a-ndere gevallen, 
naar den aard daarvan, hetzij door den voor
noemden Minister, hetzij door den betrokken 
Gouverneur, hetzij door ieder hunner voor 
een gedeelte der rei8. 

2. In de opdracht of vergunning 1vorden 
vermeld: 

a. naam, voornamen, rang of positie en 
c. q. stamboeknummer van den voor Rijks
rekening overgevoerd wordenden reiziger of 
- geldt zij een gezin - van het hoofd des 
gezins; 

b. eene aanw1Jzmg van de l:.epalingen van 
dit reglement, krachtens welke ziJ wordt afge
geven; 

r,. eene opgaye van de personen, waarui t 
het g:ezin bestaat ; 

d. ~het jaartal en de datum der geboorte 
van ieder der tot het ge:1.in behoorende kinde
ren, aan wie overtocht wordt verleend ; 

e. eene aanwijzing van de vennootschap of 
reederij, met welker vervoermiddelen de reis 
zal worden ondernomen, onder nadere aan
duiding, voor zooveel mogelijk, van het be
trokken vervoermiddel ; 

/. de kla se, waarin de reiziger met het 
aangewezen vervoermiddel d e reis zal mogen 
maken· 

g. h;t tijdstip, waarop de reis uiterlijk be
hoort te zijn aangevangen ; 

h. de verplichting, bedoeld in het eerste lid 
van art. 13 van dit reglement ; 

i . de plaats of plaatsen, waar de reis, inge
vclge daartoe vooraf eventueel verleende ver
gunning, mag worden afgebroken. 

15. De overtochtsgelden worden volda.an, 
voor zooveel de betaling niet betrekking bf'eft 
op de in artikel 11 bedoelde gevallen, op daartoe 
door de betrokken vennootschap of reed erij 
of door hare agenten ·of gemachtigden in te 
dienen clee1aratiën, die vergezeld moeten zijn 
hetzij van den brief of de beschikking, waarbij 
vervoergelegenheid is besproken, hetzij van 
de aan den voor Rijksrekening over~evoerd 
wordende reiziger afgegeven schrifteliJke op
dracht .of vergunning in art-ikel 12 bedoeld, 
on moeten inhouden eene verklaring van de 
deelarante>n, onder aanbod van eede, dat de 
betrokken reizigers de reis hebben aanvaard, 
alsook, dat deze de rei s niet doen of hebben 
gedaan in eene lagere kla se dan die, iu de 
opdracht of vergunning voor het aanvaarden 
van de reis aange!(e,en. 

16. 1. Wanneer ten gevolge van averij van 
het vervoermiddel de voor R(jksrekening over !" 
gevoerd wordende reizigers verplicht worden 
t ijdelijk daarbuiten t e verblijven on zelf in 
huisvesting en voeding te voorzien. worden zij 
schadeloos gesteld op denzelfden voet a ls voor 
burgerlijke landsreizigers in d e verschillende 
klassen in overeen komstige omstandigheden is 
of zal worden vastgesteld. 

2. De krachtens dit artikel aan mor Rijks 
rekening overgevoerd wordende reizigers toe
komende gelden worden voldaan op de door 
hen daartoe na volbrachte reis in te dienen 
declaratiën in tweevoud, ge taa.fd, door eene 
schriftelijke verklaring van den gezagvoerder 
van het vervoermiddel, dat voor die reizigers 
de gelegenheid niet bestond om in het tijdvak, 
waarop de declaratie betrekking heeft, aldaar 
te worden gehuisve t en gevoed. 

3. Het hoofd des gezins declareert voor het 
gezin. 

4. Indien de gezag,oerder voornoemd aan 
voor Rijksrekening overgevoerd wordende 
reizigers, die niet bij machte zijn om de kosten 
van hun verblijf aan den wal te betalen, 
daartoe de hun krachtens dit ar tikel toekomen
de gelden verschaft, worden die gelden aan 
de vennootschap of reederij terugbetaald op 
een door haa.r of door hare agenten of gemach
tigden, na volbrachte rei~, in tweevoud in te 
dienen declaratie, voor zooveel mogelijk ge
staafd door een uittreksel uit. het reisjournaal. 

17. l. Indien het vervoermiddel in het in 
het vorig artikel omschreven geval verkeert 
en de voor Rijksrekening ov:ergevoerd wordende 
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rei.'.igers gedurende dien tijd daarop of daarin 
aehmsvest en gevoed zijn, wordt - tenzij 
betaald wordt. ingevolge eene overeenkomst 
met eene vennootschap of reederij, die het ver
voer van landsreizigers verzorgt, - daarvoor 
in rekening gebracht hetgeen noodig is geweest 
en billijk zal worden bevonden. 

2. Voor de betaling dezer gelden wordt na 
volbrachte . reis in tweevoud gedeclareerd. 

18. ], ·wanneer het vervoermiddel in qua
rantaine wordt gesteld en den -reizigers vergund 
wordt daarop of daarin te blijven, wordt -
tenzij betaald wordt ingevolge eene overeen
komst met eene vennootschap of reederij, die 
dit vervoer van landsreizigers verzorgt - daar
voor na volbrachte reis in rekening gebracht 
hetgeen noodig is geweest en billijk zal worden 
bevonden. 

2. \Vorden de reizigers verplicht in qu aran
taine aan den wal te verbljjven, dan worden 
hun, na volbrachte reis, cte onvermijdelijke 
uitgaven gedurende dat verblijf veraoed, 
nadat daarvoor volledige door bewijsstu1,ken 
gestaafde, declaratiën in tweevoud zijn ont
vangen. 

3. Indien uitgaven in rekening zijn gebracht, 
die geacht worden niet bepaald noodig te zijn 
geweest, worden de rekeningen verminderd 
in geval van reizen naar Nederland, door 
den Minister van Koloniën, .in geval van reizen 
naar Suriname of naar Curaçao, door den 
betrokken Gouverneur, en in alle andere geval
len naar den aard daarvan, hetzij door den 
voomoemden Minister, hetzij door den betrok
ken Gouverneur of dc,or ieder hunner voor een 
gedeelte. 

4. De in het tweede lid van dit artikel ver
melde kosten worden, voor zooveel de gezag
voerder van het vervoermiddel die voor de 
voor Rijksrekening reizenden heeft voldaan, 
aan de vennootschap of reederij terugbetaald 
op een door haar of door hare agenten of ge
machtigden, na volbrach te reis, in tweevoud 
in te dienen rekening. 

5. In de gevallen, bedoeld in het eerste 
lid en het derde lid van dit artikel. worden 
de in te dienen rekeningen, voor zoov·eel moge
lijk gestaafd door een uittreksel uit het reis
journaal. 

19. 1. Voor Rijksrekening overgevoerd wor
dende reizigers, die wegens ernstige ziekte, 
schipbreuk of averij de reis niet kunnen ten 
einde brengen met het vervoermiddel, waar
mede deze werd aangevangen of ven,olgd, 
wenden zich, voor zooveel mogelijk onder 
a.anbieding van eene verklaring van bevoegde 
hand tot staving van het beletsel om de reis 
te vervolgen, met een schriftelijk verzoek tot 
de Neder!andsche autoriteit of tot het Neder
landsch Consulaat, ter plaatse van het opont
houd of in de onmiddellijke nabijheid gevestigd, 
opdat deze op kosten van het Rijk in de voort
zetting van de reis voorziet. 

2. Gelijk verzoek doen de dcor averij in een 
noodhaven opgehouden, voor Rijksrekening 
overgevoerd wordende reizigers, wanneer de 
bijzondere vergoedingen voor het oponthoud 
overeenkomstig artikel 16 of 17 uit te keeren, 
het Rijk meer bezwaar zouden veroorzaken 
dan de kosten va-n voortzetting der reis met 
een ander vervoermiddel. 

3. Ontbreekt de gelegenheid om de bemid-

deling te vragen van eene Nederlandsche 
autoriteit of een Nederlandsch consulaat-, dan 
voorzien de voor Rijk rekening overgevoerd 
wordende reizigers in d hierboven cmschreven 
gevallen zoo noodig zelf in de voortzetting der 
reis. De kosten daarvan, voor zoover die,billijk 
wordeq bevonden, worden aan hen terugbetaald. 

4. In alle hierboven omschreven gevallen 
handelt het hoofd des gezins voor het geheele 
gezin. 

Behoort bij het Koninklijk besluit van 10 
September 1925, Sta.atshlad n°. 378 . . 

Mij bekend, 
De j)/inister van Koloniën a. i ., H. COLIJN. 

10 September 1925. RESLUIT bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
Protocol van Genève van 24 eptember 1923 
betreffende arbit-rage-clausules. S. 379. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van 23 Juni 1925 (Staatsblad 

n°. 253), houdende goedkeuring van het Proto
kol van Genèi•e van 24 September 1923 betref
fende arbitrage-claus.1les, van welk protocol 
een afdruk en eene vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat de bekrachtigingsoor
konden van Albanië, België, Denemarken, 
Duitschland, Finland, Groot-Britannië en Noord-
1 erland, Italië, Nederland en Rmnenië te Genève 
zijn nedergelegd, en dat (}rool--Britannië voor 
Zuid-Rhodesië en voor New-Foundland tot 
genoemd protocol is toegetreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buiten.landsche Zaken van 1 Sept.em ber 1925, 
Directie van het Protorol, n°. 22545 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voorzegd protocol, te doen bekend maken 

door de plaatsing van dit besluit in het Staats
blad. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. · 

Het Loo, den lûden September 1995. 
WILHELMINA. 

De 1lI inister van Buitenlandse/ie Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 28 Sept. 1925.) 

VERTALING. 

PROTOCOL betreffende arbitrage-clausule.s. 
De ondergeteekenden, behoorlijk hiertoe 

gemachtigd, verklaren namens de landen, die 
zij vertegenwoordigen, de volgende bepalingen 
te aanvaarden : 

l. I eder van de Verdragstaten erkent de 
geldigheid tusschen partijen, welke onder
scheidenlijk onderworpen zijn aan de recht
spraak van verschillende Verdragstaten, van 
het compromis evenals van de compromissoire 
clausule waarin de partijen bij een overeen
komst zich verbinden om in zaken van koop
handel of ten aanzien van elke andere aange
legenheid, die vatbaar is om geregeld te worden 
langs den weg van uitspraak van scheidsmannen 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
Staatsblad n°. 253 van 1925. 
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bij compromis, de geschillen, welke uit bedoelde 
overeenkomst kunnen voortvloeien, geheel of 
gedeeltelijk aan een uit.spraak van scheids
mannen t,e onderwerpen, ook wanneer bedoelde 
uitspraak van scheidsmannen plaats moet 
hebben in een ander land dan dat aan welks 
rechtspraak elk van de partijen bij de over
eenkomst onderworpen is. • 

Iedere Verdragstaat behoudt zich de vrijheid 
voor, de bovenbedoelde verplichting te beperken 
tot de overeenkomsten, die volgens zijn natio
naal recht worden beschouwd als handels
overeenkomsten. De Verdragstaat, d ie van 
deze bevoegdheid gebruik maakt, zal den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond hier
mede in kennis stellen, opdat dit aan de andere 
Verdragstaten zal kunnen worden medegedeeld. 

2. :De scheidsrechterlijke procedure met 
inbegrip van de samenstelling van het scheids
gerecht, wordt geregeld door den wil der partijen 
en door de wet van het land, op het grondgebied 
waarvan de arbitrage plaats heeft. 

De Verdragstaten verbinden zich alle proces
sueele handelingen, die op hun grondgebied 
moeten plaats heb ben, te vergemakkelijken 
overeenkomstig de bepalingen, die in hun eigen 
wetgeving scheidsrechterlijke procedurn bij com
promis regelen. 

3. Iedere Verdragstaat verbindt zich de uit
voering van de scheidsrechterlijke uitspraken, 
welke op 7,ijn grondgebied krachtens de voor
afgaande artikelen zijn gewezen, door zijn 
autoriteiten . en overeenkomstig de bepalingen 
van zijn nationale wet te verzekeren. 

4. De rechterlijke colleges van de Verdrag
staten waarbij een geschil wordt aanhangig 
gemaakt, dat betrekkin" heeft op een over
eenkomst ges loten tusschen personen als be
doeld in artikel 1 en dat een compromis of 
een compromissoire clausule bevat welke 
krachtens genoemd artikel geldig is en in 
toepassing kan worden gebracht, zullen de 
betrokkenen, op vordering van een hunner 
verwijzen naar de uitspraak van de scheids
mannen. 

Deze verwijzing zal geen invloed hebben op 
de bevoegdheid van de rechterlijke coll eges, 
ID geval om eenigerlei reden het compromis, 
de compromissoire clausule of scheidsrechter
lijke uitspraak vervallen is of ophoudt van 
kracht te zijn. 

5. Dit Protocol, dat geteekend zal kunnen 
worden door alle Staten. zal worden bekrachtigd. 
De bekrachtigingen zullen zoo spoedig mogelijk 
worden nedergelegd bij den Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond, die van de nederlegginl! 
zal kennis geven aan all e Staten, die het Proto
col onderteekend hebben. 

6. Dit Protocol zal in werking treden, zoodra 
twee bekrachtigingen zijn nedergelegd. Daarna 
zal dit Protocol voor iederen Verdragstaat in 
werking treden één maand nadat de Secret,aris 
Generaal van den Volkenbond kennis zal hebben 
gegeven van de nederlegging van de bekrachti
ging door dien Staat. 

7. Dit Protocol zal door iederen Verdragstaat 
met een opzeggingstermijn van één jaar kun 
nen worden opgezegd. De opzegging zal ge
schieden door middel van een tot den Secretaris
Generaal van den Volkenbond gerichte kennis
geving. Deze zal onmiddellijk aan alle Staten, 
die het Protocol onderteekend hebben, af-

schrift van deze kennisgeving doen toekomen 
met vermelding van den datum waarop de 
opze.gging ontvangen is. 

De opzegging zal van kracht worden één jaar 
na den datum, waarop daarvan aan den Secre
taris-Generaal werd kennis gegeven. Zij zal 
slechts gelden voor den Verdragstaat, die van 
de opzegging zal hebben kennisgegeven. 

8. De Verdragstat en zullen vrij zijn om te 
verklaren, dat hunne aanvaarding van dit 
Protocol zich niet uitstrekt over alle of eenige 
van de hierna genoemde gebieden, te weten : 
koloniën, overzeesche bezittingen of gewesten, 
protectoraten of gehieden waarover zij een 
mandaat uitoefenen. 

Deze Staten zullen later afzonderlijk kunnen 
toetreden tot het Protocol voor elk van deze 
uitgesloten gebieden. De t,oetredingen zullen 
zoo spoedig mogelijk aan den Secretaris-Generaa 
va,n den Volkenbond worden medegedeeld, die 
hiervan zal kennis geven aan alle Staten die 
het Protocol onderteekend hebben. De toetre
dingen zullen van kracht worden één maand 
nadat de Secretaris-Generaal hiervan zal 
hebben kennis gegeven aan alle Staten die het 
Protocol hebben geteekend. 

De Verdra~staten zullen eveneens het proto
col afzonderlijk kunnen opzeggen voor elk Yan 
de hierboven bedoelde gebieden. Artikel 7 i8 
van toepassing op deze opzegging. 

E!en eensluidend gewaarmerkt afschrift van 
dit Protocol zal door den Secretaris-Generaal 
aan alle Verdragstaten worden toegezonden. 

Gedaan te Genève den vierentwintigsten dag 
van September negentienhonderddrieentwintig 
in een enkel exemplaar, waarvan de Engelsche 
en Fransche tekst beide als authentiek zull en 
gelden en dat bewaard zal blijven in het archief 
van den Volkenbond. 

Overeenkomstig lid 2 van artikel 1, behoudt 
België zich de vrijheid voor, de verplichting 
bedoeld in lid 1 van artikel I te beperken tot 
de overeenkomsten, die volgens zijn nat-ionaal 
recht worden beschouwd als handelsovereen
komsten. 

PAUL HIJMANS 
l ste gedelegeerde van België 

V. SIDZIKAUSKAS 
eerste gedelegeerde van Lithauen 

A. MICHALAKOPOULOS 
gedelegeerde van G,-iekenland 

· (met de reserve van art. I ) 
ROBERT CECIL 

eerste gedelegeerde van het Britsche Rijk 

Ik verklaar, dat mijn onderteekening alleen 
geldt voor Groot-Britannië en Noord-Ierland 
en dientengevolge zich niet uitstrekt over een 
van de koloniën, overzeesche bezittingen of 
protectoraten onder de souvereiniteit of het 
gezag van Zijne Britsche Majesteit of over 
eenig gebied, waarover de Regeering van Zijne 
Majesteit, een mandaat- uitoefent. 

AFRANIO DE MELLO FRANCO 
Gedelegeerde van Brazilië 

J UAN J . AMEZAGA 
B. FERNANDEZ Y MEDINA 

(Uruguay) 
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Met toepassing van I id 2 van artikel l van 
dit Verdrag behoudt de Fransche Regeering 
zich de vrijheid voor, de in genoemd artikel 
bedoelde verplichting te beperken tot de over
eenkomsten, die door haar nationaal recht 
worden verklaard tot handelsovereenkomsten. 

Overeenkomstig artikel 8 van dit Verdrag, 
verldaart de Fransche Regeering, dat haar 
aanvaarding va.n dit Protocol zich niet uit
strekt over de koloniën, bezittingen of over
zeesche gebieden, evenmin a.ls over de protec
tornten of gebieden, wa.arover Frankrijk een 
mandaat uitoefent. · 

G. HANOTAUX 
R. A. AMADOR 

(Gedelegeerde van Panama) 
GARBASSO 
( voor Italië) 

H et Vorstendom Monaco behoudt zich de 
vrijheid voor, zijn verplichting t e beperken tot 
de overeenkomsten, die door zijn nationaal 
recht "orden verklaard t-0t handelsovereen-
1;:omsten. 

Vaar het V arstendam ~M anaco 
29. III. 24. 

R. ELLES-PRIVAT 
GOTTFRIED ASCHMAJ\TN 

(vaar Duitschland) 

In naam van de Koninklijke R oemeensche 
R egeering teeken ik dit Verdrag met het voor
behoud, dat de Koninklijke Regeering onder 
alle omstandigheden de in a rt . l,lid, 2, bepaalde 
verplichting zal kunnen beperken tot de over
eenkomsten, welke door het nationa.al recht 
worden verklaard tot handelsovereenkomsten. 

N. P . COMNENE 
( vaar Roemenië) 

Krachtens Artikel 18 van dit protocol vcr
lda.art de Japa.nsche Regeering, da.t haa.r aan
vaarding van dit protocol zich niet uitstrekt, 
over haa.r hi eronder vermelde gebieden : -
Chosen, Taiwan, Karafuto, het pachtgebied 
Kwa.ntung, de gebi eden waarover J apan een 
mandaa.t uitoefent. 

K. ISHII 
Voor J apan 

Door toepassing van lid 2 van a rtikel l van 
dit protocol 1choudt de R egeering van zijne 
l\fajesteit den Koning van Spanje zich de vrij
heid voor, de in genoemd artikel bepaalde 
verplichting t e beperken tot de overeenkomsten, 
die volgens haa r nationaal rech t worden be
schouwd als ha.ndelsovereenkomsten. 

Overeenkomstig a.rtikel acht va.n het Proto
col verklaa.rt de R egeering van Zijne Majesteit 
den Koning va.n Spanje, dat haar aanvaarding 
va.n dit Protocol zich niet uitst rekt over de 
Spaansche bezittingen in Afrika, noch over de 
gebieden van het Spaansche Protectoraat in 
Marokko. 

30 Augustus 1924 _ 
J. QUINONES DE LEON 

De Nederlandsche Regeering behoudt zich 
de vrijheid voor, de in lid l van Artikel 1 be.
bedoelde verplichting te beperken tot de over
eenkomst.en, die volgens Nederla.ndsch recht 
worden beschouwd als handelsovereenkomsten. 

Bovendien verklaart zij va.n oordeel te zijn, 
da.t, de erkenning in beginsel van de geldigheid 

der arbitra<1e-clausul es geen inbreuk maakt 
op de beperkende bepa.lingen, die tha.ns in de 
Nederlandsche wetgeving voorkomen, noch op 
het techt om in de toekomst n.ieuwe beperkingen 
hierin aan te brengen. 

Nederland. Voor het Rijk in Europa 
W. DOUDE VAN TROOSTWIJK 

HEIKKI RENV ALL 
Voor Finland 

Bij de onderteekening van het Protocol, 
ges loten te Genève den 24sten September 1923 
betreffende arbitrage-clau sules, verklaar ik 
ondergeteekende, vertegenwoordiger van de 
Deensche Regeering bij het Secreta.riaat var!. 
den Volkenbond, met betrekking tot. a.rtikel 3 
het volgende : Volgens het Deensche recht zijn 
de arbitrnle uitspra ken, welke gegeven worden 
door een scheidsgerech t, ni et onmiddellijk uit
voerbaar, maar is het in ieder bijzonder geval 
voor de ten uitvoerlegging noodzakelijk zich 
te wenden tot gewone gerechtshoven. Bij de 
beha.ndeling voor deze gerechtshoven zal echter 
in het a lgemeen de scheidsrechterlijke uit
spraak zonder verder onderzoek worden ge
nomen tot grondsla.g voor het eindvonnis in 
de zaak. - Behoudens bekrachtiging. 

Genève, 30 Mei l 924 
Voor Denemarken : 

A. OLDENBURG 
Voor Noorwegen 

5 Augustus 1924 
CHR. L . LANGE 

Voor den Zwitserschen B ondstaat 
10 September 1924 

MOTTA 

Met toepassing van lid '.l van artikel 1 van 
dit Protocol, behoudt de Letsche Regeering ziclt 
de vrijheid voor, de verpl ichting bedoeld il?, 
dit artikel te beperken tot de overeenkomsten, 
die door haar nat ionaa.l recht vcrkla.a.rd worden 
t,ot handelsovereenkomsten. 

Voor Letland 
12 September 1924 

L. SEA 
J. GusTAvo GUERRERO 

Voor Salvador 
13 September 1924 

Voor Chili 
1() September 1924 
AmuND0 QUEZADA A. 

E. VILLEGAS 

Nederland. Voor de dri .; Overzeesche Gebieden, 
Nederlandsch-l ndië, Suriname en Curaçao. 

W. DOUDE VAN TROOSTWIJK 
20 September 1924 

Voor Paraguay 
Genève, 29 September 1924 

R. V. CABALLERO 
Voor Oostenrijk 

Genève, 24 November1924 
E. PFLÜGL 

De Siameesche Regeering teekent dit Protocol 
onder het voorbehoud, da.t zij hiermede geen 
verplichting a.anvaardt om de bepa.lingen van 
dit Verdrag van kracht te doen worden in 
strijd met bestaa.nde of toekomstige verdrags
bepalingen, welke vreemdelingen vrijstell en 
van de Siameesche rechtspraak. 

PHYA SANPAKITCH PREECH A 
19 Mei 1925 
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10 September 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Aanslag als forens van den directeur 

eener N. V., eigenares eener gemeubileerde 
woning, op grond van art. 244a, 4°. Ge- : 
meentewet. 

\\"1J WILHELMINA, ENZ. ; 
Be chikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van B. tegen de uitspraak 
van Ged. Staten van Zuidholland van 3/11 
Juni 1924 wam·bij de aanslag van X . te A. in 
de plaat elijke inkomstenbelasting der gemeente 
B. over het belastingjaar 1922/23 is vernietigd; 

Den Raad van State, enz. ; 
Overwegende, dat het bestreden besl uit van 

Ged. Staten steunt op de overweging dat de 
adressant X. tegen zijn aanslag bezwaar maakt, 
aanvoerende, dat hij tijdens het belastingjaar 
1922/23 noch meer dan 90 malen in de gemeente 
B. nachtverblijf heeft gehouden, noch er gedu
rende meer dan 90 dagen voor zich of zijn gezin 
eene gemeubileerde woning beschikbaar heeft 
gehouden ; dat naar aanleiding hiervan • door 
het gemeente bestuur van B. is opgemerkt, dat 
de reclamant op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar in die gemeente de beschikking 
heeft gehad over een gemeubileerd perceel, 
plaatselijk gemerkt Wijk A. n°. 20 en genaamd 
,,Q." ; dat weliswaar dit perceel formeel eigen
dom is van de Na'.tmlooze V1mnootschap "IJ." 
te E., die in het in 1920 of 1921,heeft aangekocht, 
dat echter in feite de reclamant èn als directeur 
èn als grootste aandeelhouder van genoemde 
maatschappij er de beschfäk.ing over uitoefent, 
en er naar eigen inzichten van gebruik maakt, 
ten bewijze waarvan het gemeentebestuur heeft 
aangevoerd, dat het perceel, nadat het door de 
maatschappij .,IJ". was aangekocht, onder 
toezicht van den rec lamant met bijzondere 
zorg en groote kosten is verbouwd en van meu
belen voorzien, welke meubelen t en deele uit 
de woning van den reclamant afkomstig waren 
en dat het niet aannemelijk is, dat deze kost
bare verbouwing en meu bileering, waarvan d e 
kosten door het gemeentebestuur op ± f 20,000 
worden geschat, zooals reclamant het wenscht 
te doen voorkomen, alleen heeft plaats gehad, 
ten einde het perceel jaarlijks voor slechts eenige 
zomermaanden aan derden te kunnen verhu ren; 
dat Ged. Staten hieromtrent overwegen, dat 
de beschouwingen van het gemeentebestuur 
van B. omtrent de posi-c,ie, welke de re.clament 
in de maatschappij "IJ. " inneemt, hun college 
niet onaannemeljjk voorkomen ; dat echtér uit 
het feit, dat de reclamant de beschikking heeft 
over de gebouwde eigendommen dezer maat
schappij , niet zonder meer voortvloeit, dat hij 
deze eigendommen en inzonderheid het perceel 
"Q". ti.Jdens het belastingjaar voor zich of zijn 
gezin beschikbaar heeft gehouden; dat het 
gemeentebestuur van B. er met in geslaagd is 
met bewijzen te staven, dat dit wel het geval 
is geweest ; dat daarentegen de omstandigheid 
dat de reclamant en de leden van zijn gezin 
nimmer in genoemd perceel hebben overnacht 
en dat het perceel, onmiddellijk nadat de ver
bouwing en meubileering gereed was gekomen 
en het seizoen er zich toe leende, verhuurd is 
geworden, het vermoeden wettigt, dat bij 
den reclamant niet de bedoeling heeft voorge
zeten het voor zich of zijn gezin beschikbaar 
te houden ; dat ook met is aangetoond, dat de 
reclamant uit anderen hoofde in_gevolge art. 

244a, Je lid, 4°. der Gemeentewet als forens 
in de plaatselijke belasting naar het inkomen 
der gemeente B. belastingjaar 1922/23 moet 
worden aan_geslagen : 

dat het gemeentebestuur van B. zijne be
schouwingen, door Ged. Staten in het bestre
den besluit vermeld, nogmaals uiteenzet en 
daaraan toevoegt, dat de bewering van Ged. 
Staten als zoude het perceel, onmiddellijk nadat 
de verbouwing en meubileering gereed was, 
verhuurd zijn geworden, in strijd is met de fei
ten ; dat toch het perceel reeds maanden ge
reed was, toen de verhuring plaats vond, en het 
opmerkelijk is, dat eerst, toen de aanslag werd 
opgelegd, er een bordje op het erf geplaatst 
werd, waarbij het perceel te koop of te hunr 
werd aangeboden en nog weer later een Oost
Indisch ambtenaar het perceel korten tijd heeft 
betrokken, doch toen reeds het bela stingjaar 
1923/24 was ingetreden; dat het perceel sedert 
dien vrijwel ongebruikt heeft gestaan ; 

Overwegende, dat op grond van de overge
legde ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat X. in de gemeente B. niet meer dan 90 
dagen van het belastingjaar 1922/23 vd'or zich 
of zijn gezin eene gemeubileerde woning in den 
zin van art. 244a, onder 4°. Gemeentewet heeft 
beschikbaar gehouden ; 

dat immers uit de overgelegde Atukken is 
gebleken, dat hij als directeur van de Naamlooze 
Vennootschap "IJ" te E. met in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente B. kan worden 
betrokken, daar hij met in deze kwaliteit voor 
zich of zijn ge= de onderhavige woning be
schikbaar hield; 

dat hij evenmin in het belastingjaar 1922 /23 
in de gemeente B. meer dan 90 malen nacht
verblijf heeft, gehouden ! 

dat derhalve de opgelegde aanslag strijdt met 
art. 244a,- 4°. der gewijzigde Gemeentewet en 
door Ged. Staten mitsdien terecht is vernietigd; 

dat hij ook niet op grond van eene andere 
bepaling dier wet te B. als forens kan worden 
aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaah : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(Gem. Stem.) 

10 SeplP.mber 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gemeentelijke inkomstenbelasting. Ter

mijn van beroep voor de betrokken gemeen
ten ingeval van aanslag wegens hoofdver
blijf en aanslag als forens. 

De Kxoon beslist dat eene redelijke inter
pretatie van art. 265i der Gemeentewet 
medebrengt dat de termijn, waarbinnen 
bezwaren kunnen worden ingebracht aan
vangt bij de dagteekening van het aanslag
biljet, betreffende de belasting waartegen 
het bezwaar is ericht. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het ~emeentebestuur van Amsterdam tegen 
de uitspraak van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland van 19 Maart 1824, n°. 34, op 
zijn bezwaarschrift tegen den aanslag in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting over het 
belastingjaar 1922/23 opgeleg<l in de gemeente 
Hilversum aan R. de Jong t e Amsterdam. 

Den R aad van State, Afdeeling voor de Ge-
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schillen ·van Bestuur, gehoord, advies van 13 
Mei 1925, N°. 253 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 5 September 1925, n°. 67, afd. 
Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat R. de Jong te Am&terdam 
bij aanslagbiljet van 19 December 1923 over 
het belastin~jaar 1922/23 als werkforens is 
aangeslagen m de plaatselijke inkomstenbelas 
ting der gemeente Hilversum ; 

dat, nadat het gemeentebestuur van Amster
dam bij Gedeputeerde Staten tegen dien aanslag 
bezwaren had ingebracht, laatstgemeld college 
bij besluit van Hl Maart 1924n°. 34, het ~emeen
t ebestuur in zijn bezwaar niet-ontvankelijk heeft 
verklaard uit overwe~ing dat bij het inkomen 
van het bezwaarschrift op 10 Maart 1924 de 
bij art . 265i der Gemeentewet gegunde termijn 
was verstreken ; 

dat het Gemeentebestuur in beroep aanvoert 
dat R. de Jong in verband met een aanslag als 
werkforens in de gemeente Hilversum, ten 
onrechte in de gemeente Amsterdam is aange
slagen slechts voor twee derden, in plaat s 
van voor drie derden van den aanslag over 
een vol jaar ; dat Gedeputeerde Staten hun 
besluit blijkbaar doen steunen op de overweging. 
dat het bezwaarschrift niet is ingediend binnen 
twee maanden na dagteekening van het aan
slagbiljet als werkforens in de gemeente Ril- , 
versum; dat het gemeentebestuur evenwel van 
meening is, dat deze omstandigheid niet, t er 
zake doet en dat de bij art. 265i gegunde t ermijn 
aanvangt bij den datum van het aanslagbiljet 
van den aanslag wegens hoofdverblijf, daar 
er vóór het tot standkomen van laatstbedoelden 
aanslag voor de gemeente Amsterdam geene 
aanleiding bestond om een bezwaarschrift in 
te dienen; dat het aanslagbiljet wegens hoofd
verblijf gedateerd is 14 Februari 1924, terwijl 
het bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten 
is ingekomen op 10 Maart 1924, zoodat dit moet 
geacht worden tijdig t e zijn ingediend ; 

Overwegende dat ingevolge art. 265i der 
Gemeentewet bezwaren betreffende de toepas
sing van art. 244a dier wet door de belang
hebbende gemeenten, zoo de aanslag niet binnen 
eene maand na afloop van het belastingjaar 
is vastgesteld, binnen twee maanden na dag
teekening van het aanslagbiljet ter beslissing 
kunnen worden voorgelegd ; 

dat eene redelijke interpretatie dezer wets
bepaling medebrengt, dat de termijn, waarbin
nen bezwaren kunnen worden ingebracht, 
aanvangt bij de dagt-eekening van het aanslag
biljet, betreffende de belasting waartegen het 
bezwaar is gericht ; 

dat het gemeentebestuur van Amsterdam 
dezen termijn niet heeft, in acht genomen ; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevo · den en vnstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschill en van Bestuur. 

Het, Loo, den 10 September 1925. 
WILHELMINA. 

De Jllinister van Financiën, H. COLIJN. 
(B. S.l 

12 Se7Jtember 1925. BESLUIT, houdende bepa
ling van den dag, waarop de Pensioenwet 
voor de Spoorwegambtenaren 1925 (Staats
blad n°. 294), in werking treedt. S. 380. 

Be7mald op 1 October 1925. 

12 Septe,nber 1925. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 6 Februari 1922 te Washington gesloten 
verdragen tot regeling van de toestanden 
in het Verre Oosten en nopens het Chinee
sche douanetarief . S. 381. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Gezien de op 6 Februari 1922 te Washi'.ngton 

t usschen de Tfereenigde Staten van Amerika, 
België, het B ritsche Rijk. China, Frankrijk, 
I talië, J apan, Nederland en Portugal gesloten 
verdragen tot regeling van de toestanden in 
het Verre Oosten en nopens het Chineesche 
douanetarief, van welke verdragen een afdruk 
en een vertaling bij dit Besluit. zijn gevoegd ; 

Overwegende dat de akten van bekrachtiging 
van deze verdragen op 5 Augustus 1925 te 
Wa shington zjjn nedergelegd; 

Op de voordracht -van Onzen Minister van 
Buite11landsche Zaken van den 9 September 
1925, Directie van het Protocol, n°. 24520; 

R ebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemde verdragen, alsmede de ver

talingen daarvan, t e doen bekendmaken doe: 
de plaatsing van dit BesJujt in het Staatshlad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

Het. Loo, den 12den September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minista · van B u.itenlandsche Zaken, 
VAN KARNEl!EEK. 

(Uitgeg . 6 Od. l!l25.) 



Les Etats-Unis d'Amérique, la 
Belgique, !'Empire Britannique, la 
Chine, la France, l'Italie, Ie Jo.pon, 
les Pays-Bas et Ie Portugal: 

Dési reux d 'adopter une politique 
de nature à stabiliser les conditions 
de !'Extrême Orient, à sauvegarder 
les droits et intérêts de la Chine et 
à développer les relations entre la 
Chine et les autres Puissances sur 
la base de l'égalité des chances ; 

Ont décidé de con<'lure un t-raité 
à eet elfet et, ont désigné pour lenrs 
plénivotentia ires rePpactifs : 

Le Président des Etats-Unis 
d 'Amérique: 

Charles Evans Hughes, H enry 
Cabot Lodge, Oscar W. Under
wood, Elihu Root, citoyens des 
Etats-Unis ; 

Sa Majest,é le Roi des Belges : 

Le baron de Cartier de Mar
chienne, Commandeur de l 'Ordre 
de Léopold et de l'01dre de la 
Couronne, Son Ambassadeur Extra
ordinaire et Plénipotentiaire à 
Washington ; 

Sa Majesté Ie Roi du Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d'Ir
lande et des territoire~ l>ritanniques 
au delà des mers. Empcreur des 
Indes : 

Le Très-Honorable Arj;hur James 
Balfour, 0. M., M. P., Lord Prés1-
dent du Conseil du Roi ; Le Très
Honorab1e Baron Lee of Fareham, 
G. B. E., K. C. B., Premier Lord 
de l'Amirauté; Le Très-Honorable 
Sir Auckland Campbell Ged<les, 
K. C. B., Son Ambassadeur Extra
ordinaire et Plénipotentiaire aux 
Etats-Unis d'Amérique; 

et 
ponr Ie Dominion du Canada : 
Le Très-Honorable Sir Robert 

The United States of America, 
Belgium, the British Empire, China, 
France, Italy, ,Japan, the Nether
lands and Portugal : 

Desiring to adopt a policy desig
ned to stabilize conditions in the 
Far East, to safeguard the rights 
and interests of China, and to 
promote intercourse between China 
and the other Powers upon the 
basis of equality of opportw1ity; 

Have resolved to conclude a 
treaty for that purpose and to that 
end have appointed as their respec
tive Plenipotentiaries; 

The President of the Unitcd 
States of America : 

Charles Evans Hughes, Henry 
Cabot Lodge, Oscar W. Underwood. 
Elihu Root, citizens of the United 
States; 

Ris Majesty the King of the Bel
gians: 

Baron de Cartier de Marchienne. 
Commander of the Order of Leopold 
and of the Order of the Crown, Ris 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary at Washington; 

Ris Majesty the King of the 
United Kingclom of Great Britain 
and Ireland and of the British 
Dominions beyond the Seas, Em
peror of India : 

The Right Honourable Arthur 
James Balfour, 0. M., M. P., Lord 
President of Ris Privy Council; 
The Right Honourable Baron Lee 
of Fareham, G. B. E., K. C. B., 
First Lord of Ris Admiralty ; The 
Right Honourable Sir Auckland 
Campbell Geddes, K. C. B., Ris 
Ambassador Extraordinary and 
Plenipotentiary to the United 
States of America ; 

and 
for the Dominion of Canada : 
The Right fl.onourable Sir Robert 

Laird Borden, G. C. M. G., K. C. ; 
pour Ie Commonwealth d'Austra

lie: 
Le Très-HonorabJe George Foster 

Pearce, Sénateur, Ministre rl e l'In
térieur et des Territoires ; 

pour le Dominion de la Nouvelle
Zélande: 

L'Honorable Sir ,John William 
Salmond, K . C., Juge à. la Co111· 
Suprême do Nouvelle-ZélandE'; 

pour l'Dnion Sud-Africaine: 
Le Très-Honorable Arth,11· James 

Balfour, 0. M., M. P. ; 
pour l' Inde : 
Le Très-Honorablc Valingman 

Sankaranarayana Srinivasa Sastri, 
Membre du Consei! d'Etat, de ! 'Inde; 

Le Président de la République 
Chinoise: 

M. Sao-Ke Alfred Sze, Envoyé 
Extraordinai1'e et Ministre P léni
pot,entiaire à Washington; M. V. 
K . W ell ington Koo, Envoyé Extra
orrl irrn.ire et MinistrP. PJénipoten
tiaÎl'e à Londres ; M. Chung-Hui 
Wang, Ancien Ministre de ]ll. 
Justice; 

Le Présitlent de la Républ ique 
Française: 

M. Alb01-t Sarraut, Député, Mi
nistre des Colonies; M. Jul es J . 
,Tusserand, Ambas~adeur Extra
ordinaire et Plénipotentiaire près 
Ie Président des Etats- nis d 'Amé
rique, Grand Croix de l'Ordre 
National de la Légion d'Honnem·; 

Sa Majesté Ie Roi d 'Italie : 
L'Honorabfo Carlo Schanzer, Sé

nateur du Royaume; L'Honorable 
Vittorio Rolandi Ricci, Séna.teur 
du Royaume, Son Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire 
à Washington; L'Honorable Luigi 
Albertini, Sénateur du Royaume; 

Sa ]\fajesté l'Empereu r cln Japon : 

Laird Borden, G. C. M. G., K. C. ; 
for the Commonwealth of Austra

lia: 
Senator the R ight Honourable 

George Foster Pearce, Minister for 
Home and Territories ; 

for the Dominion of New Zea]and: 

The Honourable Sir John William 
Salmond, K. C., Judge of the Su
preme Court of New Zealand ; 

!or the Un ion of South Africa: 
The Right Honourable Arthur 

James Balfour, 0. M., M. P. ; 
for India: 
The Right Honourable Valing

man Sankaranarayana Srinivasa 
Sastri, Member of the Indian Coun
cil of State; 

The President of the Republic 
of China: 

Mr. Sao-Ke Alfred Sze, Envoy 
Extraordinary and Minister Pleni
potentiary at Washington ; Mr. 
V. K. Well ington Koo, Envoy 
Extraordinary and Minister P leni
potentiary at London; Mr. Chung
Hui Wang. former Minister of 
Justice: 

The ·Pres ident of the Fronch 
Republic: 

Mr. Albert Sanaut, Deputy, 
Minister of the Colonies; Mr. Jules 
J. Jusserand, Ambassador Extra
ordfoary and Plenipotentiary to 
the United States of America, 
Grand Cross of the National Order 
of the Le~ion of Honour ; 

Ris Maiesty the King of Italy : 
The Honourab}P. Carlo Schanzer, 

Senator of the Kingdom ; The 
Honourable Vittorio Rolandi Ricci, 
Senator of the Kingdom, Ris Am
bassador Extraordinary and P leni 
potentiary at Washington ; The 
Honourable Luigi Albertini. Senator 
of . the Kingdom ; 

HisMajesty theEmperorof Japan : 
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Le Baron Tomosaburo Kato, 
Mini~tre de la Marine, Junii, 
Mem bre de la Premi ère Classe de 
l' Ordre Impérial du Grnnd Cordon 
du , olei l Lovant avec la Fl eur d e 
Paul onia; Le Baron Kijnro Shide
hara, Son Ambassadeur Extra
ordinrure et P lénipotent,iaire à ·w as
hington, Joshii , Membre de la 
Premi ère Classe de l'Ordre Impérial 
du Solei l Levant; M. Masanao 
H anihara, Vice-Ministre des Affai
res Etrangères, JuRhii , Membre de 
la Second e Classe de l 'Ordre Tm
p<'.: ri a l du Soleil Levant ; 

S,- Majest,é la Reine des P ays
Bas: 

Le J on kheer Frans Bcelaerts 
van Blok!and , Son Envoyé Ext-ra
ordina ire et Minist,re Plénipoten
t ia ii-e ; Le J"onkheer Willem Hen
drik d e Beaufort , Ministre Pléni
potentiairn, Chargé d 'Affaires à 
Wa~Lington ; 

Le Présid P-nt de la R épublique 
Portugaise : 

M. J osé Francisco de H orta 
Macha do da Franca, Vicomte d'Al
te, Envoyé Extraordinaire et Mi
nistre Plénipotentiaire à Washing
t,on ; M. Ernesto ,Tulio de Carvalho 
e Vasconcelos, Capitaine de Vai . 
sc,iu, Directeur Techniquè du Mi 
nistère des ColoniP-s ; 
lesquels, après avoir échangé leurs 
pleins pouvoirs reconnus en bonne 
et, due forme, ont convenu rlcs 
di spo~itions suivantes: 

Article I. Les Puissances Con
tractantes, autres que la Chine, 
conviennent: 

1. de respecter Ia souverainet é 
e t l'indépendance ,-insi que l'inté
grité territorial P et administrative 
d e 1a Chinc; 

2. d 'offrir 1i in. Chin", de h1 

Baron Tomosaburo Kato, Mi 
nister for the Navy, Junii, a mem 
ber of the :First Class of the Imperia] 
Order of t he Grand Cordon of the 
Rising Sun with the Paulownia 
Flower; Baron Kijuro Shidehara, 
His Ambassador Extraordinary and 
P lenipotentiary a t Washington, 
J·oshii, a member of the First Class 
of the Imperia) Order of the Rising 
, un ; Mr. Masanao H a nihara , Vice 
Minister fo1· F oreign Affaires, J ushi.i , 
a member of the Second Class of 
t he Imperi a ] Order of the Rising 
Sun; 

H er Majesty the Queen of The 
Netherl and : 

J onkheer Frans Beclaerts van 
Blokla nd , H er Envoy Extrao ,·dina
ry and Minister P lerupoten tiary; 
Jonkheer Will em H endrik d e Beau
fort, :Minister P lenipotentiary, Cha ,·
gé d 'Affai res at Washington ; 

The Pre ident of the Portuguese 
Republic: 

Mr. J osé Francisco de Horta 
Machado da Franca, Viscount 
d' Alte, Envoy Extraordinary and 
Minist er Pl enipotentiary at Was
hington ; Mr. Ernesto Julio d e 
Carvalho e Vasconcclos, Captain of 
the P ortuguese Navy, Technica! 
Director of the Colonial Office ; 

• Who, having communicated t o 
each other their full powers, found 
to be in good a nd due form, have 
agreed as follows : 

Article I. The Contracting P o
wers, other t,ha n China, agree : 

1. To respec t the sovereignty, 
the independence, and the terri
toria) and administrative integrity 
of China; 

2. 'l'o provid c t he f11ll est. and 

ma ni ère la plus complète et la _plus 
libre d 'entraves, la possil -ilite de 
~•assurèr les avantages permanents 
d ' un Gouvernement stabl e et effi
cace ; 

3. d 'user d e leur influence en 
vue d 'établir eff ctivement. et de 
ma intenir en application sur tout, 
Ie territoire de la Chine Ie principe 
d e la chance égale i,ourlecommerce 
et [' industrie d e toutes les nati ons ; 

4. de s'ahstenir de t irer :wan
tage des circonstance~ en Chine 
pout· rechercher des droit.s ou privi
lèges spéci&ux susceptibles de por
t er atteinte a ux droits des rcssortis
sante d 'Etats a mis ; elles s'abstien
dront également de favoriser tout-e 
action constituant un e menace pour 
la sécurité des di ts Etat,s a mis. 

Art. II. Les Puissances Contrac
tantes conviennent d e ne participer 
à aucun traité, accord_, arrangement 
ou entente soit conclus entl'e elles, 
soi t conclus séparément ou col!ec
t ivement avec une ou plnsieurs 
Ptüssances, qui porterait atteinte 
ou contreviendrait aux prin<>ipes 
déclarés dans l' Article I. 

Art. III. En vue d'appliquer 
avec plus d 'effi cacité les principes 
de 111. porte ouverte ou d e la chance 
égale pour Ie commerce etl'industrie 
d e toutes les nations en Chine, les 
Puissances Contractantes autres 
que la Chine, conviennent de ne 
pas rechercher, ni aider leurs r es
sortissants à rechercher : 

a. la conclusion d 'accords qui 
t.endraient à établir en faveur d e 
leurs intér êts d es droits généiau x 
supérieurs à ceux des autres tou
cha nt le développement commercial 
ou économique dans une région 
dóterminée d e la Chine; 

u. l 'obteniion de monopoles ou 

most unembarrassed opportunity 
to China to develop and maintain 
for herself an effective and stabl e 
government; 

3. To use their influence fo r 
the purpose of effectually establis
hing and maintaining the principle 
of equal opportunity for the com
merce and industry of all nations 
throughout the terr.itory of China ; 

4. To refra in from taking ad
vantage of conditions in Ch.ina in 
order to seek special rights or pr.ivi
leges whioh would abridge the rights 
of subjects or citizens of friendly 
States, a nd from countenancing 
action inimical to the security of 
such States. 

Art. II. The Contracting Powers 
agree not to enter into a ny treaty, 
agreement, arrangement, or under
standing, either with one another, 
or, individually or collec tively, 
with any Power or Powers, which 
would infringe or impai.r the prin
ciples stated in Article I. 

A1:t. III. With a view to applying 
more effectually the principles of 
the Open Door or equaHty of op
portunity in China for the trade 
and industry of all nations, the 
Contracting Powers, other than 
China, agree that they will not 
seek, nor support their respective 
nationals in seeking-

a. any arrangement which might 
purvort t o establish in favour of 
the1r interests any genera! superio
rity of right-s with respect to com
mercial or economie development 
in a ny desi1;nated region of China ; 

b. 11.ny such monopolv or prefe-



traitement.s préférent ic-]R dC' 1H1, l111·c
à priver les ressortissants d'autrf'S 
puissances du droit d 'entreprcndrc 
en Chine toute forme Iégitime de 
commerce ou d 'industrie, ou d e 
participer, soit avec Ie Gouverne
ment chiuois, soit avec d es autorités 
locales, à toute catégorie d'entre
pri ·es ayant uu caractère public, 
ou de monopoles ou traitements 
préférentie!s q uj, en raison <le J eur 
_port.ée, <le leur durée ou de leur 
etencl 11 e territoriale, seraient de 
nature à <Jo nstituer en pratiquc une 
violation du principe de la cha nce 
égalc. Toutefois Ie présent accord 
ne d evra pa être interprété comme 
interdisant l'acquisition de t els 
biens ou ,lroits qm pourraif'nt être 
nécessaires soit à Ja condnit,e d 'en
treprises parti culi ères commercial es, 
indust-rielles on financières, oit à 
J'eneouragement des inventions et 
ree herches. 

La Ch ine s'cngage à, adopter les 
principes oi-dessus comme guides 
en ce qui roncerne la smte à donner 
a ux deman<les de droits et privil ègcs 
économiques de la part de Gouver
nements ou res ort.issant.s d e tous 
pays étra ngers, qu 'ils soient ou non 
parties a u présent Traité. 

Art. JV. Les Puissa nces Contrac
tantes conviennent de ne pas don
ner leur appui à des accords qni 
seraient conc,us entre !eurs res or
tissants respectifs avec l'intent ion 
d 'établir t,u profit de ces derniers 
des sph ères d'inflnence uu d e leur 
assurer des avantages exclusifs dans 
des régions déterminées du t erritoire 
chinois. 

Art. V. La Chine s'engage à 
n 'appliquer ni perm'ettre, sur ancun 
chemin de fcr chinois, ,iucune dis
crimination injuste d'aucmie sorte. 

rom·(' as ivo11 Id d epri ve the natiu
nals of a ny othn Power of the right 
of unrlcrta,king any legitimate tradc 
or indn try in China, or of partici
pating with the Chi nese Gouvern
ment, 01· with a ny local authority. 
in a ny category of public enterpri se, 
or which by reason of its scope, 
duration or geographical extent 
is calculated to frustrate the prac
t ical app lication of t-ho principle 
of equa l opportunity. 
• 1t is understood that the fore

going stipulations of this Articlc 
are not t,o be so construecl as to 
prohibit the acquisit ion of such 
propertics or rigbts as may be 
neccssary to the conduct of a par
ticular commercial, industria l, or 
financial undert.aking or to the 
encouragement of invcntion and 
research . 

China undertakes to be guiclcd 
by t.he principles s tatcd in the fo re
goin~ stipulations of tbi s Articlc in 
deal1og with applications fo r eco
nomi e righ ts and privileges from 
Governments and nationa ls of all 
foreign countries, whethe r parti cs 
to the present Treaty or not. 

Art. IV . The Contractio!- Powers 
agree not to support any ag1 ee
ments by th!'ir respective nationals 
with each other designed to create 
Spheres of Influence <•r to provicle 
for the enj oyment, of mutua]Jy 
exclusive c,pportunit,ies in <l csigna
ted part~ of Chinese te: ritor:v. 

Art.V. China agrees that, through
out the whole of t he railways in 
Chi na, she wil! not excrnisc or per
mit unfair di scrimination of any 

J~n parlicuJier ij nc ucvm pas y 
avoit· de di scrimination directe ou 
indirecte, quellc qu 'ellc soit, en 
matiè-ro de tarifs on de Iacilités d P. 
transports, qm soit basée : 

~oit sur la na tionalité des voya
geurs, 

soit sur Ie pays <lont ils viennent, 
soit sur celui d e leur desti na
tion, 

soit sur l'origin des marcha n
dises, Je caractère des propri ó
taires, ou Ie pays de provena nce 
on de cle8tinatioo ; 

soit sur la nationalitó du navirc 
o u sur Ie caraotè1e d u proprié
taire du navire ou de toni 
a u lre moyen de transport à 
l'usa~e de voyageurs ou des 
ma rcha ndises, employé avant 
ou après Je transport par un 
chemin de fer chinois. 

Les au tres Pms a nces Contrac
tantes prennent de leur cóté nn 
engagement si milaire concernan t 
les Jignes chinoi es d e chemin de 
fc r sm· lesquell es soit ellcP-mêmcs, 
so it kurs ressur tissa n(R seraient en 
mesuro d 'exerccr le contrûle en 
vcrtu d'une concession, d ' un ac
cord spécial ou a utrement. 

Art. VI. Les Puissances Oon
tractantes, aut res que Ia Chine, 
conviennent de 1·especter pleine
ment, on cours des gucrres aux
quelles la Chine ne participerai t 
pas, les droit,s de cette dernj ère en 
tant que puissance nentre; Ja 
Chinc, rl'autre part, clóclare que 
Jorsqu 'e!le sera neutre, elle obser
vera les r ègles de la neutra li té. 

Art. VII. Les Pmssances Con
tractantes conviennent que, da.ns 
lo cas ou une situation se produirait 
qui , dans ]'opinion de l'unc ou 
l 'autre d'entre e!les, eomporterait 

ki nel . In pa rticular thern shall 1,c 
no discrimination whatever, clir et 
or indirect, in respect of charges 
or of facilities on the ground of t,he 
natiooal ity of passengers or the 
countries from which or to which 
they are proceeding, or the origin 
or ownership of goods or the coun
try from which or to wbich tbey 
are consigncd, 01· the nationality 
or ownerehip of the ship or other 
mcans of conveying such pa ssengers 
or goods before or afte,• their tmn
sport on the Chinese R ai lways. 

The Contracting Powers, othcr 
than China, assume a corresponding 
obligation in respect of anv of tlw 
aforesaid railways over which t hcy 
or theil' nationals are in a. position 
to exercise any cont ro! in virtue of 
any concession, specia l agrccm~nt 
or otherwise. 

Art. VI. The ontracl ing Power~, 
other t han China, agree fully to 
respect China's rights as a neutra] 
in time of war to which China is 
not a party ; and China declarcs 
that when she is a neut:-al sbe will 
ob erve theobligat ionsofneut.rality. 

Art. VII. The Contracting P o
wers agree that., whenever a situa
tion ari ses which in the opinion of 
any one of them involves the appli 
cation of the stipulations of the 
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l'application · des st,ipulations du 
present Trait,é et en rendrait la 
discussion désirable, Jes Puissances 
Contractantes en cause échange
ront à eet égard de !ranches et, 
compl èt.eR communications. 

Art. VIII. Les Puissances non
signataires au présent traité, dont 
l e Gouvernement est r econnu par 
les Puissances signataires et qui ont 
des relat ions par traités avec la 
Chine, seront invitées à adhérer 
audit présent traité. Dans ce but 
Ie Gouvernement des Etats-Unis 
fera aux Puissances non-signa taires 
l es communicat,ions nécessaires ; il 
informera les Puissances Contrac
tantes des réponses reçues. L'arl 
hésion de toute Puissance deviendr>1 
effective d ès récept ion des notifi
cations faites à eet égard par Ie 
Gouvernement des Etats-Unis. 

Art. IX. Le présent Traité sera 
ratifié par les Puissances Contrac
tantes selon Jes procédures constitu
Lionnelles auxquelles e!les son t 
respectivement tenues. Il prendra 
effet à la date du dépót de toutes 
les ratifioations, dépöt qui sera 
effectué Il, Washington, le plus tót 
qu'il sera poRsible. Le Gouverne
ment de~ Etats-Unis romettra aux 
autres Puissances Contractantes 
une oopie authentique du procès
verbal de dépöt des ratifications. 

Le présent Tra.ité, dont les tex tos 
français et anglais feront foi, restera 
cléposé dans les archives du Gou
vernement des Etats-Unis ; des 
expéditions authentiques en seront 
remises par ce Gouvernement aux 
antreR Puissances Contractantes. 

En foi de quoi, les Plénipoten
tiaires sus-nommés ont signé Ie 
présent Traité. 

present Treaty, and renders desi
rable discussion of such applica
tion, there sl-a.JJ be full and frank 
communication between the Con 
t racting Powers concerned. 

Art . VIII. Powei·s not ~ignatory 
to t-he pre~ent Treaty, which have 
Governments recognized by the 
Signatory Powers and which have 
treaty relatfons with China, shall 
be invited to adhere to the present 
Treaty. To t his end t,he Govern
ment of the United States will mako 
the necessary commun.ications to 
non-signatory Powers and wi ll in
form the Contracting Powere of 
the replies received. AdhcJ"enco 
bij any Power shall become effec
t ive on r eceipt of notice thereof 
by the Government of t he U ni ted 
States. 

Art. I X. The present Treaty • 
shall be ratified by the Contracting 
Powers in accordance wit!\ their res
pective constitutional methods and 
shall take effect on the date of the 
deposit of all the ratifications, which 
shall take place at Washington as 
soon as possible. The Government 
of the United States wil] transmit 
to the other Contracting Powers a 
cel'tified copy of the procès-vcrbal 
of the deposit of ratifi cations. 

The present Treaty, of which the 
F rench and English texts are both 
a uthentic, shall remain deposited in 
the archi ves of the Government 
of the United States, and duly 
certified copies thereof sha!I be 
transmitted by that Government 
to t-he other Contracting Powcrs. 

In faith whereof t he abovenamed 
Pl enipotent iarics have Rigncd the 
present Trcaty. 

Fait à Washington Ie six février 
mil nc,uf cent vingt-deux. 

(L. s .) CHART,'ES EvANS HUGHES. 
(L. S.) HENRI CABO'l' LODGK 
(L. S.) ÛSCAR W. UNDERWOOD. 
(L. s.J ELIHU ROOT. 
(L. s . ) BARON Dr: CARTIER DE 

MARCHIENNE. 
(L. S.) ARTHUR JAMES BALFOUR. 
(L. S . ) LEE OF FAREHAM. 
(L. s. ) A. C. GEDDES. 
(L. s. ) R. L. BORDEN. 
(L. s.) G. F. PEARCE. 
(L. S.) JOHN W. SALMOND. 
(L. S.) AlWUUR JAMES BAU'OUR. 
(L s.) V. S. SRrnrvASA SAsTm. 
(L. s.) SAo-KE ALFRED SzE. 

Le~ Etats-Unis d 'Amér.ique, la 
Belgique, )'Empire Britannique, la 
Chine, la France, l ' I ta lic, Je .Japon, 
les Pays-Bas et Ie Portugal : 

Dans Ie hut d'accroître Ie reve
nuR du Gouvernement chinois, ont 
convenu de conclure un t.raité 
t.ouchant la rcvision du (a,ri[ des 
douanes ch.inoises et au tres mati ères 
connexes, et ont désigné ponr lcurs 
plénipotentiaires : 

Le Président des Etats-Un iR 
d'Amér.ique: 

Charl es Evans Hughes. H erny 
Gabot LodgP, Osco r \1/. Undcn, ood, 
Elih u Root, citoycns de~ Etats-
Unis; · 

Sa Majesté le Roi des Belges : 
Le baron de Cartier de Mar

chienne, Commandeur de l'Ordre 
de Léopolcl et de l'Orclrc de Ja 
Couronne, Son Ambassadeur Extra
ordinaire et P lénipotcntiaire. à 
Washington ; 

Sa Ma.jesté Ic Roi dn Roya11m c-

Done at the City of Washington 
the Sixth day of February One 
Thousand Ninc Hundrcct and Twcn-
ty-Two. . · 

(L. s.) v. K. W ELLINGTON K oo. 
(L. s.) CHUNG-Hor WA NG. 
(r.. s .) A. SARRAUT. 
(L. s.) JusSERANn. 
(1.. s.) CAllLO Sc11ANZER. 
(L. s.) v. ROLANDI . Rrrcr. 
(1.. s.) l ,UJG l ALUEHTJNL 
(r.. s.) T. KA'I'O. 
(L. s.) K . SmDEHAJlA. 
(r.. s.) M. HANJHARA. 
(L. S.) B EELAER1'S VAN BLOKLAND. 
(L. s.) W. DE BEA UFORT. 
'. r, . s.) A vrE. 
(r.. S.) ERNESTO UE VASCONCELLOS:\ 

The Unit ed Stales of America, 
Belgium, the British Empire, China, 
France, Italy, Japan, The Nethcr
lands and Portugal : 

With a view to incrcasing the 
revenues of the Chinese Govern, 
ment, have resolvcd to conclud e a 
treaty relat.ing to the revision of 
t he ChiJl'ese customs tariff and cog
nate matters, and to that end have 
appoint ed as their PJenipotentia -
rics: . 

The President of the Unitccl 
States of America : 

Charles Evans Hughcs, R cm y 
Cahot Lodge, Oscar W. nderwood , 
E lihu Root, citizens of t he ni ted 
States; 

Ris Majesty t he King of the 
Belgians: 

Baron de Cartier de Marchienne, 
Commander of the Orde1· of Leopold 
and of the Order of t he Crown, Ris 
Am bassaclor Extraordinary and 
Plen ipotentiary at Washington ; 

FI is Majcsty t he King of the 
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Uni de Grande- Bretagne et d 'Ir
lande et des territoires britanniques 
au delà ctes mers, Empereur des 
Indes: 

Le Très-H onorabl e Arthur J ames 
Balfour, 0. M., M. P., Lord Prési
dent du Conseil du R oi ; Le Très
H onora ble Baron Lee of Fareham, 
G. B. E ., K. C. B., Premier Lord 
de l'Amirau té ; Le Très-Honora b]e 
Sir Auckland Campbell Geddes, 
K. C. B ., Son Ambassadeur Extra
ordinaire et P]énipot entiaire aux 
Eta ts-Unis d'Arnérique ; 

et 
pour Ie Dominion du Canada: 
Le Très-H onorable Sir Rober t 

Laird Borden, G. C. M. G., K. C. ; 
pour Ie Commonwealth d 'Austra

lie: 
Le Très-Honorable George Foster 

Pearce, Sénateur, Mini stre de l 'In
térieur et des Territoires ; 

pour le Dominion de la Nouvell e
Zélande: 

L 'Honorable Sir J"ohn William 
Salmond, K. F ., Juge à la Cour 
Suprême de Nouvelle-Zélande ; 

pour l'Union Sud-Africaine : 
Le Très-Honorable Arthur J ames 

Ba lfour, 0 . M., M. P ., 
pour ! 'Inde : 
Le Très-Honora ble Valingman 

Sankaranarayana Srinivasa Sastri , 
Membre du Conseil d'Eta t de ! 'Inde; 

Le Président de la R épublique 
Ch:inoise : 

M. Sao-Ko Alfred Sze, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Pléni
potentiaire à Washington; M. V. K. 
Well ington K oo, Envoyé Extra
ordinaire et Ministre Plénipoten
tiaire à Londres ; M. Chung-Hui 
iVang, Ancien Ministre de la Ju
stice ; 

nil,ed Kingdom of Grcat Britain 
a,nd lreland and of the Brit,ish 
Dominions beyond the Seas, Em
peror of Indfa : 

The Right Honourable Arthur 
James Balfour, 0. M., M. P., Lord 
Presiden t of His Privy Council ; 
The Right Honourable Baron Lee 
of Fareham, G. B. E. , K. C. B., 
First Lord of His Admiralty ; The 
Right H onourable Sir Auckland 
Campbell Geddes, K. C. B. , Ris 
Am bassador E xtraordinary and 
Plenipotentiary t o the United Sta-
1·es cf America ; 

and 
for tbe Dominion of Canada : 
The Right Honourabl e Sir Robert 

Laird Borden, El. C. M. G. , K. C. ; 
for the ommonwea.Jth of Austra

lia : 
Sena tor the Right H onourable 

George Fcster Pearci>, Minister for 
Home and Territcries ; 

for the Dominion of New Zea
land : 

The H c. nourable Sir J obn William 
Salmond , K . C., Judge of the 
Supreme Court of New Zealand ; 

for the Union of South Africa : 
ThP, Righ t H ononral-.le Arthur 

J ames Balfour, 0 . M., M. P. : 
for India: 
The Right Honom a ble Valing

ma,n Sankara narayana Srini vasa 
Sastri , Member of tl, e Indian Coun
oil of Sta te ; 

The Presid ent of the Republic 
of China : 

Mr. Sao-K o Alfred ,. ze, l~nvoy 
Extraorrlinary and Mfoister Pl eni 
potentiary at vVa~ hingt.on ; Mr. 
V. K . Wellington Koo, En voy 
E xtraorclinary and Mituster Pleni 
potentiary af London ; Mr. Chung
Hui Wang, form er Mini ster of 
,Tust ioe : 

Le Présiden t de la République 
l?ran ça i se : 

M. Albert Sarraut, Député, Mi
nistre des Colonies; M. Jules J. 
Jusserand, Ambassadeur Extra
ordinaire et Plénipotentiaire près 
l e Président des Etats-U1us d'Amé
rique, Grand Croix de l'Ordre 
Na tional de la Légion d 'Honneur ; 

Sa Majesté Ie R oi d'lta lie : 
L'Honora ble Carlo Sohanzer, Sé

na teur du Royaume ; L'Honorable 
Vittorio Rolandi Riooi, Sénateur 
du R oyaume, Son Amuassadeur 
E xtraordinaire et Plénipotentiaire 
à W ashington ; L'Honorable Luigi 
Albertini, Sénateur du Royaume ; 

Sa Majesté l'Empereut· du Ja
pon: 

Le Baron Tomosaburo Kato, 
Mi nistre de la Marine, Jmlii, Mem
bre de la Premi ère Classe de l'Ordre 
Impér.ia l du Grand Cordon du 
Soleil Levant aveo la l?Jeur de 
Paulonia ; Le Baron Kijuro Shide
hara, Son Ambassadeur Extraor
dinafre et Plénipotentiaire à Was
hington, J·oshii , Membre de la Pre
mi ère Classe de l 'Orclre Impéri al du 
Soleil Levan t ; M. Masanao Hani
hara, Vice-Ministre des Affaires 
Etrangères, Jushii, Membre de la 
Seconde Classc de l'Ordre Impérial 
du Soleil Levant ; 
. Sa Majesté la R eine des Pays
Bas: 

Le J onkheer F rans Beelaerts van 
Blokland, Son Envoyé Extraordi 
naire et Ministre P]énipotentiaire; 
Le J"onkheer Willem Hendrik de 
Beaufort, Ministre Plénipotentiaire, 
Chargé d 'Affaires à Washington; 

Le Président de la République 
P ortugaise : 

M. José Franoisoo de Horta Ma
ohado da Franca, Vicomte d 'Alte, 

The President of t,he French 
J{cpublic: 

Mr. Albert Sarraut, Deputy, 
Miruster of the Colonies; Mr. Jules 
J . Jusserand, Ambassador Extra
ordinary and Plenipotentiary to 
the United States of America, 
Grand Cross of the National Order 
of t,he Legion of Honour ; 

Ris Majesty the King of Italy : 
The Honourable Carlo Sohanzer, 

Senator of the Kingdom ; The 
Honourable Vittorio Rolandi Ricoi, 
Senator of the Kingdom, His Am
bassador Extraordinary and P!eni 
potentiary at Washin~ton; The 
Honourable Luigi Albertini , Senator 
of the Kingdom ; 

His Majesty the Emperor of 
Japan: 

Baron Tomosaburo Kato, Mi
nister for the Navy, Junii, a mem
bet· of the First Class of the Imperia] 
Order of the Grand Cordon of the 
Rising Sun with the Paulownia 
Flower ; Baron Kijuro Shidehara, 
His Ambassador Extraordinary and 
Pl enipotentiary at Washington, 
Joshii, a member of t,he First 
Class of the Imperia) Order of t,he 
Rising Sun; Mr. Masanao Hani
hara, Vice M.iniRter for Foreign 
Affaires, Jushii , a member of tbr 
Second Class of the Imperia! Order 
of the Risihg Sun ; 

Her Ma.jesty the Queen of The 
Netherlands : 

Jonkheer Frans Brelaerts van 
Blokland, Her Envoy E xtra.urdi
nary and Minister Plenipotentiary ; 
,Jonkheer Willem Hendrik de "Beau
fort, Minister Plenipotentiary,Char
gé d 'Affaires at Washington; 

The President 0 ' the Portuguese 
Republic : 

Mr. José Francisco de Hor ta 
Machado da Franca, Viscount 

(J). 
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Envuyé Extraordinaire et Ministrr 
Plénipotentiaire à Washington ; M. 
Ernes to Julie de Carvalho e Vascon
ce!os, Capi.taine de Vaisse11.u, Direc
teur Technique du Ministère des 
Colonies; 

lesq uels, après avoir échangó leurs 
pleins pouvoirs reconnus en bonne 
et due forme, ont convenu des 
dispositions suivantes : 

Art. I. Les r-cprésentants des 
Puissances Contractantes ayan t 
adopté le 4 février 1922 à Washing
ton la résolution annexée au présent 
article au suj et de Ja revision du 
tarif des douanes chinoises, afin 
que Ic taux des droits soit équiva
lent à [, % effectif ad valorem, 
comme il est prévu dan8 les tra ités 
existant entre la Chine et les autres 
pays, les Puissances ContractanteR 
déclarent confirmer ladi te résolutfon 
et s' engagent à accepter I es taux 
résultant de cette revision qui en
treront en vigueur aussitót que 
possible après l'expiration d'un 
délai de deux mois après leur publi
cation . 

Annexe. 
En vue de oréer des revenus ad

ditionnels destinés à faire face aux 
besoins du Gouvernement chinois, 
l es Puissances représentées à la 
Conférence, à savoir: les Eta ts-Unis 
d 'Amérique, la Bel~ique, ]'Empire 
Britannique, la Chme, la France, 
! '!talie, le Japon, les Pays-Bas et 
Ie P ortugal sont convenues de ce 
qui suit : 
· Le tarif des droits do douane à 
l' importation en Chine ad optéle 
19 déoembre 1918 à Shanghaï par 
Ja Commission de Revision du Tarif 

d 'Alt.P, Envoy Extraórdinary and 
Minister Pl enipotentiary at Was
hington; Mr. Ernesto Julio de 
Carva.!ho e Vasconcelos, Captain 
of the Port uguese Navy, Technica! 
Director of t he Colonial Office ; 

,1/ho, having communicated to 
each other their full powers, found 
to be in good and due form, have 
agreed as follows : 

Art. J. The representa tives of 
the Contracting Powers having 
adopted, on the fourth day of 
F ebrnary, 1922, in the City of 
Washington, a R eso]ution, which 
is appended as an Annex to this 
Article, with respect to the revision 
of Chinese Customs duties, for the 
purpose of making such duties 
eqmvalent to an effective 5 per 
centurn ad valorem, in accordance 
with existing treaties concluded by 
China with other nations, the Con
tracting Powers hereby confirm the 
said Resolu tion and underta ke to 
accept t he tariff rates fix ed as a 
result of such revision. The said 
tariff rates shall become effective 
as soon as possible but not earlier 
than two rnonths after publication 
thereof. 

Annex. 
With a view t,o providü1g addi 

tional revenue to meet the necds 
of the Chinese Government, the 
Powers represented at this. Con
ference, namely the United States 
of America. Belgium , the British 
Empire, China, France, Jt,aly, 
Japan, The Nether!ands, and Por
tugal agrec : 

Tha t the customs schcclule of 
duties on imports into China adop
ted by the Tariff R evision Commis
sion at Shanghai on December 19, 

sera immédiatement revisé afin que 
Ic ta ux des droits soit équivalcnt 
à 5 % cffectif ad valorem, comme 
il est prévu dans divers traités 
commerciaux auxquels la Chine 
est partie. 

Une Commission de revision se 
réunira à Shanghaï à une date 
aussi rapprochée que possible pour 
effectuer cette revision sans retard 
et suivant les lignes générales de la 
derni ère revision. 

Cette Commission se compo era 
de représentants des Puissances 
précitees et de représentants de 
toutes autres Puissances désirant 
siéger dans cettc Commission dont 
Ie Gouvernement est actuellement 
reconnu par les Puissances partici
pant à la présente Conférence et 
clont les traités avec la Chine com
portent un tarif d 'importation et 
d 'exportation ne devant pas dépas
ser 5 % ad valorem. 

La revision s~ fera aussi rapide
ment que po?sible de mani ère à 
être lerminéo da.ns les qua tre mois 
q uj sui vront la date de l 'adoption 
de Ja di te résolution par Ja Confé
rencc de \.Vashington . 

Le tarif revisé ent.-era en vigucur 
auss ilót. que possible aprè. l'expira
tion d 'un délai de deux mois consé
cutifs à la publication dudit tarif 
na r la Comrnission de Revision. 
' J.e Gouvernement dee Etats-Unis 
qui a convoqué la présente Confé
rence est, invité en eet te q ua.Jité à 
com muniquer immédiatement l es 
termes de la présente résolution 
aux Gouvernements des Puissances 
qu:i , quoique non représentées à la 
elite Conference. ont participé à la 
revision du tarif de 1918. 

Art. II. Une Conférence spéciale 

191 8, shall forthwith be revised 
so that the rates of cluty sha ll be 
equivalent to 5 per cent. effective, 
as provided for in the several 
commercial treaties to which China 
is a party. 

A Revision Commission shall 
meet at Shanghai, at the earliest 
practicable date, to effect this 
revision forthwith and on the 
genera! lines of the last revision. 

This Commission shall be com
pcsed of representatives of the 
Powers a bove named and of repre
sentati ves of any additional Powers 
having Governments at present 
recognized by the Powers repre
sented at this Conference and who 
have treaties with China providing 
for a tarifl on imports and exports 
not to exceed 5 per cent, ad valorem 
and who desire to partieipate 
tlierein. 

The revi ion shall proceed as 
rapidJy as possible with a view to 
its completion within four months 
from the date of the adoption of 
this R esolution by the Conference 
on the Limitation of Armament 
a nd Pacific and Far Eastern Ques
t,ions. 

The revised tarifl shall become 
eflective as soon as possible but 
not earlier than two mont-hs after 
its publication by the Revision 
Commission. 

The Government of the Uni ted 
States, as convener of the present 
Conference, is requcsted forthwith 
to commun:icate the terms of this 
Resolution to the Governments of 
P owers not represented at this 
Conference but who participated in 
t-he Revision of 1918, aforesaid. 

Art. II. Immediate steps shall 
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sera chargée de prendre immédiate
ment les mesures nécessaires en vue 
de pré:i;>arer l'abolition, dans le plus 
~ref delai , des likins, ainsi que la 
réalisation des autres conditions 
mises par l 'article VIII dn traité 
entre la Grande-Bretagne et la 
Chine du 5 septembre 1902 et par 
les artic!es IV et V du t raité du 
8 octobre 1903 entre les Etats-Unis 
et la Chine et par l'article I du 
traité supplémentaire du 8 octobre 
1903 entre Je J apon et la Chine, à 
la perception des surtaxes prévues 
auxdits articles. 

La Conférence spéciale sera com
posée de représentants tant des 
Puissances signataires que de celles 
qui, désirant part,iciper aux travaux 
de cette Conférence, adhéreraient 
au présent Traité conformément 
aux dispositions de l 'article VIII en 
t emps utile pour que leurs répré
sentants soient en mesure de pren
dre part à ces travaux. Elle se 
réunira en Chine dans les trois 
mois après l 'ent1·ée en viguem du 
présent Traité, au lieu et à la date 
qui seront fixés par Ie Gouverne
ment chinois. 

Art. III. La Conférence spéciale 
prévue à l 'article II étudiera les 
dispositions provisoires à appliquer 
jusqu'à l'abolition des likins et Ja, 
réalisation des autres conditions 
stipulées a11x articles des traités 
mentionnés à l 'article II ; elle 
autorisera la perception d'une 
surtaxe sur les importations sou
mises aux droits. La Conférence 
décidera à partir de quelle date, 
pour quelles dcstinations et dans 
quelles conditions cette surtaxe 
sera perçue. 

La surtaxe sera fixéc à un taux 

be taken, through a Special Con
ference, to prepare the way for t he 
speedy abolition of liltin and for 
the fulfillm ent of the other condi
tions laid down in Article VIII of 
t he Treaty of September 5th, 
1902, between Great Bntain and 
China, in Articles IV and V of the 
Treaty of October 8t,h, 1903, 
between the United States and 
China, and in Article I of t he 
Supplementary Treaty of Octobcr 
8th, 1903, between Japan and 
China, with a view to lcvying the 
surtaxes providecl for in those 
a rticles. 

The Special Conference shall be 
composed of representatives of the 
Signato1·y Powers, and of such other 
Powers as may clesire to participate 
and may aclhere to the present 
Treaty, in accordance with t he 
provisions of Article VIII, in suffi
cient t ime to allow their represen
tatives to take part. It shall 
meet in China within t hree months 
after the comi ng into force of the 
prnsent Treaty, on a day and at a 
place to be clesignatecl by the 
Chinese Government. 

Art. III. The Special Conference 
provicled for in Article II sha]J 
consider the interim provisions to 
be appliecl prior to tho abolition 
of likin and the fulfi!lment of the 
other conclitions laid down in the 
articles of the treaties mentionccl 
in Article II ; and it shall authorize 
t he levying of a surtax on dutiable 
imports as from such date, for 
such purposcs, and subject to such 
conditions as it may cletermine. 

The surtax shall be at a uniform 

uniforme de 2 ½ % acl va.lorem, 
sauf pour certains articles de luxe 
susceptil,les, d'après la Conférence 
spéciale, de supporter sans que 
cela constitue unfl entrave sérieuse 
au commerce une a ugmentation 
plus élevée, Dans ce dernier cas, 
la snrtaxe pourra être plus élevéc 
sans dépasser tou tefois 5 % ad 
valorem. 

Art. IV. La révisiou immédiate 
du tarif des droits de douane à 
l 'importation en Chine, prévue à 
l 'article I sera suivie d 'une nouvell e 
revision qui portera effet à l 'expira
tion d'une période de 4 ann~es à 
partir de l 'acbèvement de la revi
sion immédiate prévue ci-dessus. de 
façon à assurer que l es droits de 
douane corresponclront cffective
ment aux taux ad valorem fixé 
par la Conférenc!) spéciale prévue à 
l 'articl e Il. 

Après cette nouvelle revision et 
clans Ie même hut défini ci-dessus, 
des revisions périodiques du tarif 
des droits de de,uane à l'importation 
en Chine a uront lieu tous les sept 
ans. Ces revisions remplaceront 
les revisions décennales prévues 
par les traités actuels avec la Chine. 

En vue d'éviter des retards, les 
revisions prévues au présont article 
serc,nt efiectuées sclon des règles à 
déterminer par la Conférence spé
ciale de l'article II. 

Art. V. Pour toutes questions 
relatives aux droits de douane, il 
y aura égalité absolue d e traitement 
et de chances pour tou tes les Puis
sances Contractantes. 

Art. Vl. Lo principe de l 'unifor
mit,é des droits de douane perçus 
sm· touteg les fronti ères tencstres 
ou maritimes de la Chineest rccon-

rate of 2½ per centum ad valorem, 
provided, that in case of certain 
a.rticles of lu xury which, in the 
opinion of the Special Conference, 
<,an bear a greater increase without 
und uly impeding trade, the total 
sm·tax may be increased but · may 
not exceecl 5 per centum ad va
lorem. 

Art. IV. Following the imme
diate revision of the customs sche
dule of duties on imports into 
China, mentioned in Article J, 
t.here shall be a fort.her revision 
thereof to take effect at the expira
tion of fou r years following the 
completion of the aforesaid imme
diate revision, in order to ensure 
that the customs du ties shall cor
respond to the ad valorern rates 
fixed by the Special Conference 
provided for in ArticJe IL 

Following this further 1·evision 
there shall be, for t he same purpose, 
periodical revisions of the customs 
schedule of duties on imports in to 
China every seven years, in ]ieu of 
the decennia! revision authorized 
by existing treaties with China. 

In order to prevent delay, any 
revision made in pursuance of this 
Articl e shall be effected in accor
dance with rules to be prescribed 
by the Specia.J Conference providcd 
for in Article Il. 

Art. V. In a ll matters re!ating 
to customs duties t here shal l be 
effective equality of treat.ment and 
of opportunity for all the Contrac
ting Powers. 

Art. VI. 'L'he principle of unifor 
m ity in the rates of customs dutics 
levied at all the land and maritime 
frontiers of China is hereby recog-
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nu. La Conférence spéciale prévue 
à l 'article Il sera chargée d 'arrêter 
les dispositions nécessaires à la 
mise en applic11,tion de ce principe. 
E lle aura le pouvoir d 'autoriser 
tels ajustements qui paraîtraient 
équitables dans les cas ou Je droit 
préférentiel à abclir avait éti\ eon
senti comme contrepartie de quel
que avant.age économique se réfé
rant à des cc nsidérations loca.!es. 

Dans l 'inten ·alle touA relève
ments du taux des droits de douane 
ou surtaxes imposées à l' avcni r en 
application du présent t raité, seront 
perçus à un tau x uniforme ad valo• 
rem snr t,outes frontières terrestres 
ou marit,imes de la Chine. 

Art. VIL Jusqu'au moment ou 
les mesures visées à l 'a.rticl f' II 
Sf', ont entrées en vigueur, Je taux 
des J;ermis de transit sera fixé à 
2 ½ 1/o ad valornm. 

Art. VIII. Les Puissances non 
signataires au présent Traité, dont 
Ie Gouvernement est actuellement 
reconnu par l es Puissances signa
taires et dont les traités actuels 
avec la Chine ·prévoient un tarif à 
l'importation et à l'exportation ne 
dépassant pas 5 % ad valorem. 
seront invi tés à adhérnr au dit 
traité. 

Le Gou vernement des Etats-Unis 
s'engage à faire l es communica
tions nécessaires à eet effet et à 
informer les Gouvernements des 
Puissances Contractantes des ré
p,onses reçues. L'adhésion des 

rnzecl. The Special Conference pro
vided for in Article II shall make 
arrangements to give practical 
effect to this principle; and it is 
authorized to make equitabl e ad
justments in those cases in which 
a customs privilege to be abolished 
was granted in return for some 
local economie advantage. 

In the rneantime, any increase in 
t he rates of custorns duties resu]ting 
from tariff revision, or any surtax 
hereafter imposed in pursuance of 
the present Treaty, shall be levied 
at a uniform rate ad valorem at all 
land and maritimefrontierg of China. 

Art. VIL The .charge for transit 
passes shall be at the rate of 2 ½ per 
centum ad valorem unt il t he arran
gements provided for by Article II 
come into force. 

Art. VIII. Powers not signatory 
to the present Treaty whose Govern
ments are at present recognized by 
the Signat ory Powers, and wbose 
present t reaties with China provide 
for a tariff on imports and export.s 
not to exceed 5 per centum ad 
valorem, shall be invited to adhere 
to the present Treaty. 

The Government of the United 
States undertakes to make the 
necessary cornrnunications for this 
purpose and to inforrn the Govern
ments of t he Contracting Powers 
of t he replies received. Adherence 

Puissances deviendra ef!ecti ve d ès 
réception des notifica1 ions par Je 
Gouvernement des Etats-Unis. 

Art. IX. Les dispositions du 
présent traité prévauclront sur 
toutes stipnlations contraires des 
traités entrP. ]a. Chine et les Puissan
ces Contractantes, à l 'exception 
des stipulations comportant Je 
bénéfice du traitement de la nation 
la plus fa vorisée. 

Art. X . Le présent traité sera 
ratiGé par l es Puissances Contrac
tantes selon les procédures constitu
t ionnelles auxquelles elJ es sant 
respectivement tenues. Il prendra 
effet à la date du clépöt de toutes 
les ratifications, dépöt qui sera 
effectué à Washington Je plus töt 
qu'il sera possible. Le Gouverne
ment des E tats-Unis remettra aux 
autres Puissances Contractantes 
une copie au thentique du procès 
verba! de dépöt des ratifications. 

Le présent traité, dont l es textes 
français et anglais feront foi. restera 
cléposé dan s les archives du Gou 
vernement des Etats-Unis : des 
expéditions authcntiques en seront 
remises par ce Gouvernement aux 
autres Puissances Contractantes. 

Enfoi de q uoiles Plénipotentia.ires 
sus-nommés ont signé Je présent 
Traité. 

Fait à Washington Je six frvrier 
mil neuf cent vingt-deux. 

( V nlgen de ondert~ekeningen) . 

by any Power shall become effective 
on receipt of notice thereof by the 
Government of t he United States. 

Art. IX. The provisions of the 
present Treaty shall override all 
stipulations of treaties between 
China and the respective Contrac
ting Powers which are inconsistent 
t herewith, other than stipulations 
according most favored nation 
treatment,, 

Art. X. 'fhe present Treaty shall 
be ratified by the Contracting 
Powers in accordance with their 
respective constitutional methods 
and shall take effect on the date 
of the deposit of all the ratifications, 
whicb shall take place at Washing
ton as soon as possible. The 
Government of the United States 
will transmit to the otver Contrac
ting Po\,-ers a certified copy of the 
procès-verbal of the deposit of 
ratifications. 

The present Treaty, of which the 
French and English texts are bath 
authentic, shall remain deposited 
in the archives of the Government 
of the United States, and duly 
certified copies thereof shall be 
t ransmitted by that Government 
to the other Contract.ing Powers. 

In faith whereof the abovenamed 
Plenipotentiaries have signed the 
present Treaty. 

Done at the City of Washington 
the si.xth day of February, One 
Thousand Nine Hundred and 
Twenty-two. 
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VERTAIJ -o. 

De Vereenü;de Staten van Amerika, België, 
het Britsche Rijk, China, Frankrijk, Italië, 
Japan, Nederland en Portu€(al, 

\Venschende eene gedragsl1in aan te nemen, 
geschild, om de toestanden in het Verre Oosten 
duurzaam te regelen, om de rechLen en belangen 
van China te beveiligen en om de ontwikkeling 
der betrekkingen tusschen China en de overige 
Mogendheden te bevorderen op den grondslag 
van gelijkheid van behandeling, 

Hebben besloten te dien einde een verdrag 
te sluiten en onderscheidenlijk tot hunne gevol
machtigden benoemd : · 

(Zie de namen der gevolmachtigden in den 
tekst van 1, et verdrag.) 

Die, na elkander over en weder hunne vol
machten te hebben medegedeeld, welke in 
goeden en behoorlijken vorm werden bevonden, 
zijn overeengekomen als volgt : 

Art. I. De Verdragsluitende Mogendheden, 
behalve China, zijn overeengekomen : 

10. de souvereiniteit, de onofhankelijkheid, 
alsmede de onschendbaarheid van het grond
gebied en de administratieve onschendbaarheid 
van China te eerbiedigen ; 

2°. China in de ruimste maLe en vrij van 
belemmeringen in de gelegenheid te stellen 
voor zich eene krachtige en bestendige regeering 
te vormen en te behouden ; 

30, haren invloed aan te wenden om het 
beginsel van gelijkheid van behandeling voor 
den handel en de nijverheid van alle volkeren 
over het geheele grondgetied van China daad
werkelijk te vestigen en te handhaven ; 

40_ zich te onthouden van het partij trekken 
van de toestanden in China om te streven naar 
bijzondere rechten of voorrechten, welke zouden 
te kort doen aan de rechten van onderdanen 
van bevriende Staten, alsmede van het onder
steunen van eenig optreden, strijdig met de 
veiligheid van die Staten. 

Art. II. De Verdragsluitende Mogendheden 
zijn overeengekomen geen verdrag, overeen
komst, regeling of afspraak, hetziJ onderling 
dan wel afzondérlijk of gezamenlijk, met eenige 
Mogendheid of Mogendheden aan te gaan, 
waardoor inbreuk zou worden gemaakt op of 
te kort zou worden gedaan aan de beginselen, 
neergelegd in artikel L 

Art. IIT. Met het oogmerk, de beginselen 
van de Open Deur of gelijkheid van behandeling 
in China voor den handel en de nijverheid van 
a lle landen meer daadwe1-kelijk toe te passen, 
zijn de Verdragsluitende Mogendheden, behalve 
China, overeengekomen, dat zij niet zullen 
st-reven noch hare onderdanen zullen onder
steunen in een streven naar : 

a. eenige overeenkomst, die zou kunnen 
strekken om ten gunste van hare of hunne 
belangen een algemeen overwicht te vestigen 
met betrekking tot rechten, de handels- en 
economische ontwikkeling van een bepaald 
gebied in China rakende; 

b. eenig monopolie of eenige voorkeur, welke 
den onderdanen van eenige andere Mogendheid 
het recht zoude ontnemen op de wettige uit
oefening van eenigen tak van handel of nijver
heid in China of op deelneming met de Chinee
sche Regeering of eenige plaatselijke overheid 
aan eenig soort van onderneining van openbaar 

-belang, of welke door haar omvang, duur oi 
aardrijkskundige uitgestrektheid bestemd is de 
praktische toepassing van het be~insel van 
gelijkheid van behandeling te verijctelen. 

Het is wel verstaan, dat de voorafgaitnde 
bepalingen van dit artikel niet aldus behooren 
te worden uitgelegd, dat zij in den weg zouden 
staan aan de verwerving van zoodanige bezit
tingen of rechten als noodzitkelijk mochten zijn 
voor het drijven van eene bijzondere onder
neming op het gebied van handel, nijverheid 
of geldwe·zen of voor het aanmoedigen van 
uitvindingen en nasporingen. 

China verbindt er zich toe, zich naar de 
beginselen van de voorafgaande bepalingen van 
deze artikelen te ricLten hij het behandelen van 
aanvi·agen of economische 1·echten en voor
rechten, ingediend door de Regeering of de 
onderdanen van welk vreemd land ook, zonder 
onderscheid of dat land al dan niet partij is 
tot dit verdrag. 

Art. IV. De Verdragsluitende Mogendheden 
zijn overeengekomen geen steun te verleenen 
aan overeenkomsten van hare onderscheiden 
onderdanen met elkander, bestemd om invloed
sferen te scheppen of om het genot te ver
schaffen van wederkeerige, uitsluitende voordee
l en in bepaalde cleelen van het Chineesche 
grondgebied. 

Art. V. China stemt er in toe, op geen der 
spoorwegen in China onbillijke ongelijkheid van 
behandeling, van welken aard ook, toe te passen 
of te gedoogen. In het bijzonder zal er geene 
ongelijkheid van behandeling hoegenaamd, 
middellijk of oniniddellijk, bestaan met betrek
king tot tarieven of faciliteiten op grond van 
hetzij de nationaliteit van de reizigers, hetzij 
de landen vanwaar of waarheen zij reizen, 
hetzij den oorsprong of eigendom van de goe
deren, hetzij het land vanwaar of waarheen 
zij bevracht zijn, hetzij de nationaliteit of den 
eigendom van het schip of ander vervoermiddel 
gebezigd voor de reizigers of goederen vóór of 
na hun vervoer over de Chin eesche spoorwegen. 

De VerdraO'sluitende Mogendheden, behalve 
China, neme~ eene overeenkomstige verplich-

- ting op zich met betrekking tot de boven
genoemde spoorwegen voor zooverre zij of hare 
onderdanen bij machte zijn daarover gezag uit 
te oefenen krachtens concessie, bijzondere over
eenkomst of anderszins. 

Art. VI. De Verdragsluitende Mogendheden, 
behalve China, zijn overeengekomen China's 
rechten als een onzijdige ingeval van eenen 
oorlog, waaraan dat land geen deel neemt. ten 
volle te zullen eerbiedigen. China verklaart 
van zijn kant, wanneer het onzijdig i~, de ver
plichtingen, aan om.ijdigheid verbonden, te 
zullen nakomen. 

Art. VII. De Verdragsluitende Mogend
heden zijn overeengekomen, dat, wanneer om
standigheden zich voordoen, die, naar het in
zicht van een harer, de toepassmg van de 
bepalingen van dit Verdrag met zich breng~n 
en bespreking van die toepassi_ng wenschehJk 
maken, volledige en openhartige gedachten
wisseling t usschen de betrokken Verdrag
sluitende Mogendheden zal plaats hebben. 

Art. VIII. Mogendheden, niet-onderteeke
naars van dit verdrag, die door de ondertee
kenende Mogendheden erkende regeerin~en 
hebben en in verdragsverhoudmgen tot Chma 
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staan, zullen worden uitgenoodigd t.ot dit 1 

verdrag toe te treden. Te dien einde zal de 
Regeering van de Vereenigde Staten de noodige 
mededeelingen tot de Mogendheden niet-onder
teekenaars richten en de Verdragsluitende 
Mogendheden met de antwoorden in kennis 
stellen. De toetreding van eene Mogendheid 
zal van kracht worden, zoodra bericht daarvan 
door de Regeering van de Vereenigde Staten 
zal zijn ontvangen. 

Art. IX. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd door de Verdragsluitende Mogendheden 
overeenkomstig hare respectieve grondwettelijke 
voorschriften en zal in werking treden op den 
dag van de nederlegging van alle bekrachtigings
oorkonden, welke zoo spoeilig mogelijk te 
Washington zal plaats hebben. De Regeering 
van de Vereenigde Staten zal aan de overige 
Verdragsluitende Mogendheden een gewaar
merkt afschrift van het proces-verbaal van de 
nederlegging der bekrachtigingsoorkonden doen 
toekomen. 

Dit verdrag, waarvan de Fransche en Engel
sche teksten gelijke kracht, hebben, zal blijven 
berusten in de archieven van de Regeering der 
Vereenigde Stat en en behoorlijk gewaarmerkte 
afschriften daarvan zullen door die Regeering 
aan de overige Verdragsluitende Mogendheden 
worden gezonden. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
gevolmachtigden dit verdrag hebben geteekend. 

Gedaan in de Stad Washington den zesden 
dag van de maand Februari negentienhonderd 
twee en twintig. 

(Zie de onderteekeningen onder den tekst van 
het verdrag. ) 

De Vereenigde Staten van Amerika, Belgie, 
het Britsche Rijk, China, Frankrijk, Italië, 
Japan, Nederland en Portugal, 

Hebben, met het oogmerk de inkomsten van 
de Chineesche Regeering te vermeerderen, 
besloten een verdrag te sluiten met bet,rekking 
tot het Chineesche Douanetarief en verwante 
aangelegenheden en te dien einde tot hun 
gevolmachtigden benoemd : 

(Zie de namen der gevolmachtigden in den 
tekst van het verdrag.) 

Die na elkander over en weder hunne vol 
machten te hebben medegedeeld, welke in 
goeden en behoorlijken vorm werden bevonden, 
zijn overeengekomen als volgt : 

Art. I. Gezien de aanneming door de ver
tegenwoordigers van de Verdragsluitende llfo
gendheden op den 4den Februari 1922 in de 
Stad Washington van een r esolutie, die als 
Bij lage aan dit artikel is toegevoegd, betrekking 
hebbends op eene herziening van de Chineesche 
douanerechten met het doel die rechten daad
werkelijk aan 5 % ad valorem gelijk te maken, 
overeenkomstig hetgeen bepaald is in bestaande 
verdragen door China met andere I anden ge
sloten, bevestioen de Verdra~sluitende Mogend
heden genoemde resolutie biJ deze en verbinden 
zij zich de ingevolge de herziening vastgestelde 
tarieven te aanvaarden. Bedoelde tarieven 
zullen zoodra mogelijk in werking treden, doch 
niet eerder dan twee maanden na de openbaar
making daarvan. 

Bijlage. 
Met het oogmerk meerdere inkomsten te 

scheppen om aan de behoeften van de Chinee
sche Regeering tegemoet te komen, zijn de te 
dezer conferentie vertegenwoordigde Mogend
heden, t!é' weten: de Vereenigde Staten van 
Amerika, België, het Britsche Rijk, China, 
Frankrijk, Italië, Japan, Nederland en Portugal, 
overeengekomen : 

Dat de schedulen voor de invoerrechten van 
China, aangenomen door de commissie tot 
herziening van het tarief te Shanghai op 
19 December 1918, terstond zullen worden her
zien, opdat het bedrag der rechten daadwerkelijk 
gelijk worde aan 5 %, zooals is bepaald in do 
verschillende handelsverdragen, waartoe China 
partij is. 

Een herzieningscommissie zal zoo spoedig 
mogelijk te Shanghai bijeenkomen om deze 
herziening terstond en in groote lijnen op de 
wijze van de laatste herziening te bewerk
stelligen. 

Deze commissie zal worden samengesteld uit 
vertegenwoordigers van bovengenoemde Mo
gendheden en vertegenwoordigers van andere 
Mogendheden, die eene thans door de te dezer 
conferentie vertegenwoordigde Mogendheden 
erkende regeering bezitten, alsmede verdragen 
met China hebben, waarin het in- en uitvoer
recht op ten hoogste 5 % ad valorem wordt 
vastgesteld en die in de Commissie wenschen 
zitting te nemen . 

De herziening zal zoo snel mogelijk geschie
den, opdat zij voltooid zij binnen vier maanden 
na den dag van aanneming van deze resolutie 
door de conferentie voor de beperking van be
wapening. en vraagstukken van den Stillen 
Oceaan en het Verre Oosten. 

Het herziene tarief zal zoodra mogelijk in 
werking treden, doch niet eerder dan twee 
maanden na de openbaarmaking daarvan door 
de herzieningscommissie. 

Aan de Regeering van de Vereerngcle Staten, 
als hebbende deze conferentie bjjeengeroepen, 
wordt verzocht de termen van deze resolutie 
terstond mede te deelen aan de Regeeringen 
van niet te dezer conferentie vertegenwoordigde 
Mogendheden, doch die aan de voornoemde 
herziening van 1918 hebben deelgenomen. 

Art. II. Door bemiddeling van eene bij
zondere conferentie zullen onmiddellijke stappen 
worden gedaan ter voorbereiding van de 
spoedige afschaffing van de "likin" en de ver
vulling van de andere voorwaarden, gesteld in 
Artikel VIII van het verdrag van 5 September 
1902, tusschen Groot-Britannië en China, in 
artikelen IV en V van het verdrag van 8 October 
1903, tusschen de Vereenigde Staten en China, 
en in artikel I van het aanvullingsverdrag van 
8 October 1903, tusschen Japan en China, ten 
einde te komen tot de heffing van de extra 
rechten in ilie artikelen bedoeld. 

De bijzondere conferentie zal worden samen
gesteld tiit vert-egenwoordigers van de onder
teekenende Mogendheden en zoodanige andere 
Mogendheden, als daaraan mochten wenschen 
deel te nemen on, overeenkomstig het bepaalde 
bij artikel VIII, tijdig genoeg tot dit verdrag 
toet.reden om hare vertegenwoordigers tot 
deelneming in staat te stellen. Zij zal binnen 
drie maanden na het in werking treden van 
dit verdrag in China bijeenkomen op den dag 
en op de plaats door de Chineesche Regeering 
te bepalen. 

5fl * 
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Art. III. De bijzondere conferentie, bed01'ld 
in artikel II, zal overwegen welke tusschen
tijdsche bepalingen zullen gelden vóór de af
schaffing van de _,likin" en de vervulling van 
de andere voorwaarden, gesteld in de artikelen 
der in artikel II genoemde verdragen ; zij zal 
toestemmen in de heffing van een extra recht 
van belastbare invoeren van don datum, voor 
de doeleinden en op de voorwaarden, als zjj 
zal vaststellen. 

Het extra recht zal worden geheven naar een 
uniformen maat.staf van 2½ % ad valorem, 
behalve da.t voor zekere weelde-artikelen, welke 
naar het inzicht van de bijzondere conferentie 
eene grootere verhooging kunnen dragen zonder 
dat de handel daardoor te zeer wordt belem
merd, het totale extra recht hooger kan worde:1 
ge3teld, doch niet boven 5 % ad valorem. 

Art. IV. Na do onmiddellijke herziening 
van de schedulen voor de invoerrechten in 
China, vermeld in artikel I, zal eene nadere 

rziening daarvan plaats hebben, welke in 
,, erking zal treden na verloop van vier jaar, 
te rekenen van de voltooiing van de genoemde 
onmiddellijke herziening, opdat er zekerheid zij, 
dat de douanerechten zullen overeenstemmen 
met de ad valorem bedragen, vastgesteld door 
de bijzondere conferentie bedoeld in artikel II. 

Na deze nadere herziening zullen met het
zelfde oogmerk om de zeven jaar periodieke 
herzieningen van de schedulen voor de invoer
rechten i n China plaats hebben in stede van 
de tienjaarlijksche herzieningen, toegestaan in 
de bestaande verdragen met China. 

Om vertraging te voorkomen zal elke inge
volge dit artikel ondernomen herziening wot'den 
bewerkstelligd overeenkomstig de regelen door 
de bijzondere conferentie bedoeld in artikel II 
voor te schrijven. 

Art. V. In alle aangelegenheden betreffende 
douanerechten zal er daadwerkelijk gelijkheid 
va.n behandeling en kansen voor alle Verdrag
sluitende Mogendheden bestaan. 

Art. VI. Het beginsel van uniformiteit in 
den maatstaf der douanerechten langs alle 
land- en zeegrenzen van China geheven, wordt 
bij deze erkend. De bijzondere conferentie, 
bedoeld in artikel II, zal maatregelen treffen 
om praktische toepassing aan dit beginsel te 
geven; zij is bevoegd om billijke regelingen te 
maken in die gevallen, waarin een op te heffen 
voorrecht op douanegebied was toegekend in 
ruil voor eenig plaatselijk economisch vocr
deel. 

Inmiddels zal elke verhooging van de douane
rechten, voortkomende uit tariefherziening, of 
elk extra recht, in den vervolge te heffen ter 
uitvoering van dit verdrag, geheven worden 
naar een uniformen maatstaf ad valorem langs 
alle land- en zeegrenzen van China. 

Art. VII. Voor doorvoerpassen zal 2½ % 
ad valorem worden geheven totdat de regel ingen 
bedoeld in artikel I in werking treden. 

Art. VIII. Mogendheden niet-onderteeke
naars van dit verdrag, wier Regeeringen thans 
door de onderteekenende Mogendheden zijn 
erkend, en wier tegenwoordi~e verdragen met 
China een tarirf van in- en mtvoerrechten van 
ten hoogste 5 % ad valorem vaststellen, zullen 
worden uitgenoodigd tot dit verdrag toe te 
treden. 

De Regeering van de Vereenigde Staten 

verbindt zich te dien einde de noodige mede
deelingen te zullen doen en de Regeeringen van 
de Verdragsluitende Mogendheden met de 
antwoorden in kennis te stellen. De toetreding 
van eene Mogendheid zal van luacht worden, 
zoodra het bPricht daarvan door de Regeering 
van de Vereenigde Staten zal zijn ontvangen. 

Art. IX. De bepalingen van dit verdrag 
zullen voorrang hebben boven eenig daarmede 
strijdig beding uit verdragen tusschen China en 
de onderscheiden Verdragsluitende Mogend
heden, behalve bedingen waarbij behandeling 
op den voet van meest begunstigde natie is 
toegestaan. 

Art. X . Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
door de Verdragsluitende Mogendheden over
eenkomstig hare respectieve grondwettelijke 
voorschriften en zal in werking treden op den 
dag van de nederlegging van alle bekrachtigings
oorkonden, welke zoo spoedig mogelijk te 
Washington zal plaats hebben. De Regeering 
van de Vereenigde Staten zal aan de overige 
Verdragsluitende Mogendheden een gewaar
merkt afschrift van het proces-verbaal van de 
nederlegging der bekrachtigingsoorkonden doen 
toekomen. 

Dit verdrag, waarvan de Fransche en Engel
sche teksten gelijke kracht hebben, zal blijven 
berusten in de archieven van de Regeering der 
Vereenigde Staten en behoorlijk gewaarmerkte 
afschriften daarvan zullen door die Regeering 
aan de overige Verdragsluitende 'Mogendheden 
worden gezonden. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
gevolmachtigden dit verdrag hebben geteekend. 

Gedaan in de Stad Washington den zesden 
dag van de maand Februari negentienhonderd 
twee en twintig. 

(Zie de onderteekeningen onder den tekst van 
het verdrag.) 

12 September 1925. BESLUIT tot wijziging van : 
1°. het Wetboek van Militair Strafrecht 

voor de kolonie Suriname, en 
2°. het besluit van 3 Maart 1925 

(Staatsblad n°. 59, Gouvernementsblad n°. 27) 
betreffende de rechtspleging bij de land
macht in Suriname. S. ~82. 

WIJ WILHELl\HNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Koloniën a . i. en van Just-itie van 5 Augustus 
1925, lOde Afd., n°. 16, en van 17 Augustus 
l 925, 2de Afdeeling A. n°. 895 ; 

Gelet op de artikelen 48 en 128 van het 
Regeeringsreglement van Suriname ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Augustus 1925, n°. 28); . 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 2 September 1925" 
l 0de Afdeeling, n°. 60, en van 10 September 
1925, 2de Afdeeling A, n°. 944; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. Artikel 12 van het bij Ons besluit 
van 16 October 1922 (Staatsblad n°. 557, 
Gouvernementsblad 1923, n°. 6) vastgesteld 
Wetboek van Militair Strafrecht voor de 
Kolonie Siiriname vervalt. 

2. In Ons besluit van 3 Maart 1925 (Staats
blad n°. 59, Gouvernementsblad n°. 27) be
treffende de rechtspleging bij de landmacht 
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in Suriname (Gouvernementsblad 1913 n°. 73) 
wordt tusschen de artikelen 16 en 17 ingevoegd 
het navolgend: 
207a. ,,Art. 16bis. Het eerste lid van dit 

artikel blijft buiten toepassing zoolang 
de mogelijkheid van toepassing van de 
straf van geldboete in Suriname niet geheel 
of ten dcele overeenkomstig de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 314) is tritge
breid." 

Onze Ministers van Koloniën en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besltrit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 12den September 1925. 
WILHELMINA. 

De ;Minister van J(oloniën a.i., H. COLIJN. 
De ;Minister van Justitie, J. ScHOKKING. 

( Uitgeg. 29 Sept. 1925.) 

12 September 1925. BESLUIT tot wijziging van: 
1 o. het Wetboek van l\füitair -Strafrecht 

voor de kolonie Curaçao, en 
2°. het besluit van 3 Maart 1925 (Staats

blad no. 60, Publicatieblad n°. 21) betref
fende de rechtspleging bij de landmacht in 
Curaçao. S. 383. 

WIJ WILHELMINA, ENZ 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Koloniën a. i. en van Justitie van 5 Augustus 
1925, l0de afdeeling, n°. 16, en van l 7 Augustus 
1925, 2de afdeeling A, n°. 895; 

Gelet op de artikelen 48 en 149 van h"lt 
Regeeringsreglement van Curaçao ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Augustus 1925, n°. 28) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voornoem
de Ministers van 2 September 1925, l0de af
deeling, n°. 60, en van 10 September 1925, 
2de afdeeling A, n°. 944 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Artikel 19 van het bij Ons besluit 

van 16 October 1922 (Staatsblad n°. 558, 
Publicatieblad 1923 n°. 2) vastgesteld Wetboek 
van Militair Strafrecht voor de kolonie Curaçao 
vervalt. 

2. In Ons besluit van 3 Maart 1925 (Staats
blad no. 60, Publicatieblad n°. 21) betreffende 
de rechtspleging bij de landmacht in Curaçao 
(Publicatieblad 1914 n°. 2) wordt tusschen de 
artikelen 16 en 17 ingelascht het navolgend : 
207a. ,,Art. 16bis. Het eerste lid van dit 

artikel blijft buiten toepassing zoolang 
de mogelijkheid van toepassing van de 
st.raf van geldboete in Curaçao niet geheel 
of ten deele overeenkomstig de wet van 
29 Juni 1925 (Staatsblad n°. 314) is uitge
breid." 

Onze Minister van Koloniën en van Justitie 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 12clen September 1925. 
WILHELMINA. 

De ./Jfinister van Koloniën a. i., H. COLIJN. 
De Minister van Justitie, J. ScHOKKING. 

( Uitgeg. 29 Sept. 1925.) 

12 September 1925. KONINKLIJK BESLUI'l', 
Een raadsbesltrit dat bedoelt een burger

lijkE instelling van weldadigh~id in ~e 
gelegenheid te stellen enkele mtgaven m 
eens te doen aan bepaalde groepen van 
werkloozen over een gel~jk aantal dagen 
is in strijd met a,rt. 29 der Armenwet. 

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

den Raad der gemeente Almelo tegen het 
besluit van Gedep. Staten van Overijssel van 
23 December 1924, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan het. raadsbesluit, van 27 Novem
ber 192J., n°. 79 tot af- en overschrijving op 
de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1924; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van bestuur, gehoord, adviezen van 
20 Mei 1925, n°. 391 en 12 Augustus 1925, 
no. 391 /92 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
9 September 1925, n°. 6695, afd. B. B. ; 

0. dat de Raad van de gemeente Almelo 
in zijne vergadering van 27 November l 924 
besloot om in de week van 22-27 December 
1924 en van 28 December 1924-3 Januari 
1925 een toeslag van 50 % te geven aan : a. de 
georganiseerden, die uitkeering ontvangen 
in verband met de werkloozenkas; b. hen, 
die op de gemeentelijke werkverschaffing te 
werk zijn gesteld ; 

dat de Raad in dezelfde vergadering mede 
ter uitvoning van dit besluit besloot tot af
en overschrijving van een bedrag van f 4000 
van den post "onvoorziene uitgaven op den 
post "subsidiën aan armbesturen t.w. a . 

Provisorie of Algemeene Armem.taat (volgn°. 
318) der gemeentebegrooting, dienstjaar 11)24, 
in welk bedrag begrepen is eene som van 
ongeveer f 700 ten einde de Provisorie in staat 
te stellen daaruit de KerRt- en Nieuwjaars
uitkeeringen aan werkloczen te doen ; 

dat Gedep. Staten van Overijssel bij besluit 
van 23 December 1924 aan laatstbedoeld 
raadsbesltrit hunne goedkeuring hebben ont
houden, daarbti overwegende, dat met de 
beide raadsbesluiten van 27 November 1924 
het t errein van de Armenwet wordt betreden ; 
dat uit het raadsbesluit van 27 November 
1924 niet valt af te leiden, dat de Provisorie 
of Algemeene Armenstaat bij het verleenen 
van den toeslag zooals de Armenwet het 
in de artt. 28 en 29 uitdrukkelijk voorschrijft, 
zal hebben rekening te houden met de indivi
dueele behoeften en de persoonlijke eigenschap
pen en de omstandigheden van den ondersteun
de, maar dat, nu het tegendeel niet blijkt, 
zal moeten worden aangenomen, dat het zoo 
evengenoemde raadsbe~luit de strekking heeft 
om aan bepaalde groepen van werkloozen, 
welke in de termen van het meergenoemde 
raadsbesluit vallen, ongeacht hunne persoon
lijke 'ligenschappen en individueele behoeften 
eenzelfde toeslag ad 50 ~{ over een geljjk aantal 
dagen te verstrekken ; . 

dat dit besluit, derhalva geacht moet worden 
in strijd te zijn met de bepalingen der Armenwet 
en aan het ter uitvoering hiervan genomen 
raadsbesluit tot verhooging van de begrootings
post "subsidiön aan armbesturen" te weten: 



1925 12 S E P T E M B E R . 886 

a. Provisorie of Algemeene Armenstaat hunne 
goedkeuring niet kan worden verleend; 

dat de Raad van Almelo in beroep aanvoert 
dat hij zich met het besluit van Gedeputeerde 
Staten niet kan vereenigen en het op prijs 
stelt eene uitspraak hieromtrent in hoogste 
instantie te verkrijgen, ten einde in soclrtgelijke 
gevallen een richtsnoer te hebben; 

0. dat het bovengenoemd raadsbesluit o. a. 
de strekking heeft om de te Almelo bestaande 
Provisorie of Algemeene Armenstaat, zijnde 
eene burgerlijke i!lstelling van weldadigheid 
in den zin der Armenwet, in de gelecrenheid te 
stellen ter uitvoering van voormeld Raads
besluit enkele uitgaven in eens te doen aan 
bepaalde groepen van werkloozen te Almelo 
over een gelijk aantal dagen ; 

dat op deze ondersteuning de regels der 
Armenwet van toepassing zijn ; 

dat echter de met het doen dezer uitgave 
belaste instelling van weldadigheid niet in de 
gelegenheid is bij deze ondersteuning art. 29 
der Armenwet toe te passen, daar zij verplicht 
is aan bepaalde groepen van werkl.oozen 
bepaalde ondersteuningen te verleenen ; 

dat deze ondersteuning in zoodanigen vorm 
in strijd is met de Armenwet en derhalve het 
onderwerpelijk raadsbesluit, houdende wijziging 
der begrooting voor 1924, dat tot het doen 
van deze ondersteuning zoude verplichten door 
Gedep. Staten terecht niet is goedgekeurd ; 

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

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast, Anz. (A. B.) 

12 September 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Daar uit geen enkele wetsbepaling voort

vloeit de verplichting voor den keurings
veearts, hoofd van den dienst, om een 
afzonderlijk laboratorium te houden, be
hoeft hem voor het houden daarvan naast 
zijn salaris geen afzonderlijke vergoeding 
te worden toegekend . . 

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

den Raad der gemeente Wonseradeel tegen 
het besluit van Gedep. Staten van Friesland 
van 1 April 1925, n°. 81, 1° afd. B. waarbij niet 
is goedgekeurd het besluit van den Raad van 
Wonseradeel van 21 Maart 1925, n°. 7 tot 
wijziging van de instructie van den keurings
veearts, hoofd van dienst ; 

Den Raad van State,. Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 Juli 1925, n°. 603; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 10 September 
1925, n°. 796 E ., Afd. Volksgezondheid; 

0. dat dei Raad van Wonseradeel bij zijn 
besluit van 21 Maart 1925, n°. 7, de instructie 
van den keuriugsveearts, hoofd van dienst, 
in de gemeente Wonseradeel in dier voege 
heeft gewijzigd, dat deze ambtenaar uit de 
gemeentekas eene vergoeding van f 200 per 
jaar geni t voor het onderhoud van een voor 
de uitoefening van den dienst benoodigd labo
ratorium; 

dat Gedeputeerde Staten van Friesland bij 
besluit van I April 1925, n°. 81, 1 e afd. B. 

aan dit raadsbesluit de goedkeuring hebben 
onthouden, uit overweging dat tegen toe
kenning van de bedoelde vergoeding bij 
hun besluit van 25 Februari n°. 125, l• afd. B, 
bezwaar is gemaakt ; dat dit bezwaar door de 
nader in het raadsbesluit aangevoerde motieven 
niet is weggenomen ; 

dat de Raad der gemeente Wonseradeel in 
beroep aanvoert dat de keuringsveearts, 
hoofd van dienst, bij uitdrukkelijk besluit van 
het gemeentebestuur verplicht is voor het 
vereischte bacteriologisch onderzoek van 
vleesch een laboratorium te onderhouden, 
welk laboratorium dan ook is ingericht bij de 
inwerkingtreding der Vleeschkeuringswet ; dat 
het gemeentebestuur uitsluitend rekening heeft 
te houden met het feit, dat de keuringsveearts, 
als ambtenaar in dienst der gemeente, het 
labo ratorium moet onderhouden en schoon
houden, zoodat een beroep op hetgeen hij als 
particulier veearts zou moeten houden als 
speculatie op de beurs van een ambtenaar als 
niet ter zake doende, door het gemeentebestuur 
noet worden afgewezen en door de praktijk 
ook wordt gelogenstraft, omdat de keurings
veearts bij de mwerkingtreding der Vleesch
keuringswet niet in het bezit was van een 
laboratorium, hetgeen nagenoeg met alle 
veeartsen, welke in Friesland particuliere 
praktijk uitoefenen, het geval is ; dat eene 
vergelijking met de gemeenten Menaldumadeel 
en Tietjerksteradeel niet opgaat, omdat deze 
gemeenten niet in het bezit zijn van een la
boratorium en het vleesch voor het bacteriolo
gisch onderzoek opzenden naar Leeuwarden, 
hetgeen met het oog op den grooten a.fstand 
voor W onseradeel belangrijke hooge kosten 
zou meebrengen en een snelle en afdoende 
uitvoering der bepalingen van de Vleeschkeu
ringswet zou belemmeren ; dat bovendien de 
kosten van het voor den vleeschkeuringsdienst 
opgericht laboratorium ingevolge art. 20, 2• 
lid, der Vleeschkeuringswet geheel door de 
gemeente moeten worden gedragen; 

0. dat met Gedep. Staten moet worden aan
genomen, dat de keuringsveearts hoofd van 
dienst, als zoodanig geen afzonderlijk labora
torium behoeft te houden, zoodat hem voor het 
houden van een laboratorium dan ook naast 
zijn salaris geen afzonderlijke vergoeding 
behoeft te worden toegekend ; 

dat het beroep van den appelleerenden 
Raad op art. 20, 2° lid, der Vleeschkeuringswet, 
bepalende dat de kosten van den keurings
dienst door de gemeente worden gedragen, 
niet opgaat, waar wel is waar de keuringsvee
arts voor bacteriologische onderzoekingen uit
gaven moet doen, doch deze onderzoekingen 
niet in een voor den keuringsdienst speciaal 
ingericht laboratorium behoeven plaats te 
hebben, en de aan die onderzoekingen verbon
den uitgaven, zoo noodig, aan de gemeente 
in rekening kunnen worden gebracht; 

Gezien de Vleeschkeuringswet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij-

verheid is belast enz. (A. B.) 
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12 September 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de gemeentebesturen, be
treffende voeding van aangehouden per
sonen (vervolg op circulaire van 26 Juli 
1923, n°. 7132, afd. B. B.). (Zie hieronder.) 

Ten vervolge op nevenvermelde door mijn 
ambtsvoorganger tot de gemeentebesturen 
gerichte circulaire, heb ik de eer U mede te 
deelen, dat de Minister van Justitie nader heeft 
bepaald, dat, indien een transport van de 
arrr.stanten, bedoeld bij de in de circulaire 
genoemde aanschrijving, moet plaats vinden 
en een groot traject moet worden afgelegd, 
zoodat de mogelijkheid bestaat, dat het trans
port zijne eindbestemming niet zal bereiken 
vóór de tijdstippen, waarop gewoonlijk de 
maaltijden worden verstrekt in de gestichten, 
waarheen de te transporteeren persoon moet 
worden gebracht, en zulks niet is te voorkomen 
door het transport eerder t e doen aanvangen, 
de commandant van het onderdeel, die de ge
leiders voor het transport levert, verplicht zal 
zijn om te zorgen, dat voor elk der te trans
porteeren personen een koude maaltijd worde 
medegegeven, waarvoor een bedrag van f 0.25 
per maaltijd in rekening kan worden gebracht. 
Indien een transport geschiedt vanuit een ge
sticht, zal de verstrekking van een maaltijd 
kunnen geschieden door dit gesticht. De ver
schuldigde gelden kunnen aan het Rijk in 
rekening worden gebracht en zoo noodig worden 
voorgeschoten door den bij het transport 
betrokken superieur, die daartoe het meest is 
aangewezen. 

MINISTERIE VAN BINNENLANDSCHE 
ZAKEN EN LANDBOUW. 

Afdeelmg 
Binnenlandsch Bestuur. 

No. 7132. 
Gravenhage 26 Juli 1923. 

Betreffende vergoeding 
kosten van arrestanten. 

Ten vervolge op de laatstelijk door den Com
missaris der Koningin in Uwe provincie tot 
Uw College gerichte aanschrijving ter zake 
van nevenvermelde aangelegenheid heb ik de 
eer U mede te deelen, dat door den Minister 
van Justitie nader is bepaald, dat vanaf 1 
Jitli i.l. het -bedrag van 60 cents voor een 
warmen en van 25 cents voor ieder der koude 
maaltijden in rekening kan worden gebracht, 
ook voor de eerste twee dagen van het arrest, 
voor hen, die niet te beschouwen zijn als vreem
delingen, die met het oog op de vreemdelingen 
bepalingen in gemeentelijke localiteiten in 
bewaring gesteld zijn (b.v. van misdrijf ver
dachten, die met het oog op· het vooronderzoek 
in bewaring gehouden worden). Hierbij zij nog 
aangeteekend, dat het in de bedoeling van mijn 
voornoemden ambtgenoot ligt declaraties van 
gemeenten, welke gevangenen of vreemdelingen 
voeding en onderkomen hebben verstrekt en 
waarvan de kosten ten laste van het Justitie
budget moeten worden gebracht, te doen 
voorzien van eene verklaring van accoordbevin
ding van den betrokken officier of hulpofficier 
van Justitie (voor gevangenen) of den be
trokken grenscommissaris van Rijkspolitie 
(voor vreemdelingen). 

Aan de Gemeentebesturen. (B. S.) 

14 September 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Financiën, betreffende wijzi
ging pensioenbetaling. 

Aan Heeren Commissarissen van de Ko
ningin in de onderscheidene provinciën. 

Ten vervolge op mijn brief van 17 April 1925, 
n°. 70, afdeeling P . en E., heb ik de eer U mede 
te deelen, dat te beginnen met de betaling over 
het IVe kwartaal 1925 alle pensioenen en wacht
gelden ten laste van de Nederlandsche Staats
begrooting en die ten laste van het algemeen 
Burgerlijk Pensioenfonds (waaronder alle wedu
wenpensioenen) zullen worden betaald op de 
wijze als in bovenvermeld schrijven bedoeld. 

In verband hiermede behoeven voor de 
betrokken gepensionneerden en wachtgelders, 
die hier te· lande metterwoon gevestigd zijn, 
geen attestatiën de vita meer te worden opge
maakt. 

Ik heb de eer U te verzoeken het vorenstaande 
ter kennis te willen brengen van de verschillende 
burgemeesters in Uwe provincie. 

Ik zal bevorderen dat de bepalingen omtrent 
de afgifte van attestatiën de vita worden inge-
trokken. (B. S.) 

15 Sep/.ember 1925. BESLUIT tot aanw1Jzmg 
oveJ"eenkomstig artikel 170 der hooger
onderwijswet van de Vereeniging tot 
instandhouding van het Oud-Studenten
fonds te Utrecht als bevoegd om bij de 
faculteit der wis- en natuurkunde aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzonderen 
leerstoel te vestigen. S. 384. 

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

Onderwijs, Kunsten en 1Vetenschappen van 
8 Juli 1925, n°. 2515/3, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hooger
onderwijswet ; 

Den Raad van State gehoord (advie8 van 
11 Augustue 1925, n°. 17); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 8 September 1925, 
n°. 3361, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
àe Vereeniging te,t instamlhuuding van het 

Oud-Studentenfonds te Utrecht aan te wijzen 
als bevoegd om bij de faculteit der wis- en 
natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
een bijzonderen leerstoel te vestigen, opdat 
door den daarvoor te benoemen hoogleeraar 
onderwijs worde gegeven in de geologie. 

Onze Minister van OndPnvijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Sta,;itsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 15den September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

RUTGERS. 
(Uitgeg. 28 Sept. 1925.) 
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15 September 1925. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algeme~n Reglement Dienst. 
s. 385. 

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

Waterstaat van 7 Augustus 1925, lJl,. H, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 
September 1925, n°. 17) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 11 September 1925, 
no. 398, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Bijlage A van het Algemeen Reglement 

NO~M.a....o..L r'ROFIC:: L DE..R VRI..J E 'RU IMTC. 

Dienst, vastgesteld bij Koninklijk besluit van · 
26 Juni 1913 (Staatsblad n°. 315), het laatst 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1925 (Staatsblad n°. 179), te wijzigen en op
nieuw vast te stellen volgens de bij dit besluit 
gevoegde bijlage. 

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

's-Gravenhage, den 15den September 1925. 
WILHELMINA. 

De 11finister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 

(Uitgeg. 5 Oct. 1925.) 
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15 September 1925. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 386. 

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

Waterstaat van 7 APgustus 1925, La. H, af
deeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 4 der Locaalspoor- en Tram
wegwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 September 1925, n°. 17); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 11 September 1925, 
n°. 398, afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
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Bijlage A van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen, vast-gesteld bij Koninklijk 
besluit van 3 Juni 1915 (Staatsblad n°. 230), 
het laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit 
van 2 Mei 1925 (Staatsblad n°. 180), te wijzigen 
en opnieuw vast te stellen volgens de hij dit 
besluit gevoegde bijlage. 

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

's-Gravenhage, den 15den September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
( Uitgeg. 5 Oct. 1925.) 
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15 September 1925. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Reglement van Openbaar 
Bestuur n°. IV op de organisatie eo de 
dienst der Deurwaarders en vndere 
Regtsbedienden, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 14 September 1838 (S taatsblad 
n°. 36), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 6 Mei 1925 (Staatsblad n°. 184). 
s. 387. 

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

Justitie van den 6 Augustus 1925, 4de afdee
ling, no. 894; 

Overwegende, dat het noodig is gebleken, 
dat artikel ;, 1 van het Reglement IV op de orga
nisatie en de dienst der Deurwaarders en verdere 
regtsbedienden, laatstPlijk gewijzigd en aan
gevuld bij Ons besluit van 6 Mei 1925 (Staats
blad n°. 184), worde gewijzigd; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 September 1925, n°. 12) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 September 1925, 
4de afdeeling, n°. 893 ; 

Hebben goedgevonden en verst.aan : 
gelijk W1j goedvinden en verstaan bij deze: 

te bepalen: 

Eenig artikel. 
Artikel 31 van voormeld Reglement wordt 

gelezen als volgt : 
Door Onzen Minister van Justitie kunnen bij 

de griffiën of parketten, nader aangeduid in 
artikel 33 van voormeld Reglement, bureel
chefs woraen aangeste,d tot het getal, in dat 
artikel bepaald. 

De bureeichefs worden onderscheiden in : 
10. bureelchefs (chef de bureau), die in 

verband met den aard en omvang hunner werk
zaamheden, de wijze, waarop zij die verrichten, 
en de mate van verantwoordelijkheid, die 
zij dragen, als zoodanig een bijzondere positie 
innemen; 

2°. de overige bureelchefs. 
Onze Minister van Justitie is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en van hetwelk afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State 
en aan de Algemeene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, den 15den September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. ScHOKKING. 
( Uitgeg. 23 Sept. 1925.) 

16 September 1925. BESLUIT, houdende wijzi
ging van de regeling voor den vrijwi!ligen 
landstorm, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 28 Februari 1922 (Staatsblad 
n°. 92.) S. 388. 

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

Oorlog van 10 September 1925, Ile Afd., 
n°. 3; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat in het sedert gewijzigd Ko

ninklijk Besluit van 28 Februari 1922 (Staats
blad n°. 92) .: 

I . de aanhef van artikel 2 zal worden ge-
lezen: · 

,,l. De vrijwillige landstorm omvat: 
A. het vooroefeningsinstituut, bestaande uit 

een aantal landstormverbanden, waarin de 
oefeningen plaats hebben voor: .. .. . enz." 

II. in artikel 3, eerste lid, b, zullen ver
vallen de woorden "en tot het reserve-perso
neel behoorenden" ; 

III. artikel 14 zal worden gelezen : 
"l. De vrijwilliger, behoorende tot het 

vooroefenings-instituut, die dient in een mili
tairen rang en bij beëindiging van zijn verbin
tenis gewoon dienstplichtige der landmacht is 
of wordt, komt te behooren tot het ,vapen of 
wapengedeelte, waarvoor hij is opgeleid. 

2. De vrijwilliger, bedoeld in het eerste lid, 
vervuld zijn werkelijken dienst in den verkregen 
rang, indien de opkomst voor eerste oefening 
onmiddellijk aansluit aan het beëindigen van 
de verbintenis. 

3. De minister bepaalt in hoeverre de vrij
williger, die bij een der landstormkorpsen in 
een militairen rang i s aangesteld en bij beëin
diging van zijn verbintenis gewoon dienst
plichtige der landmacht is, of wordt, alsdan 
den bij den vrijwi!ligen landstorm verkregen 
rang behoudt." 

Dit besluit treedt in werking op een door 
Onzen Minister van Oorlog te bepalen datum. 

Onze Minister van Oorlog is bel.ast met de 
uitvoering van dit besluit, he~ welk in het 
Staatsblad zal worden geplap• .,t en waarvan 
'llfschrift zal worden gezonden aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den 16den September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
(Uitgeg. 23 Sept. 1925.) 

16 September 1925. BESCHIKKING VAN DEN 
H0OGEN RAAD. 

Art. 265/ der Gemeentewet, in verband met 
art. 93 aanhef en sub 2 der Wet op de l n
komstenbelasting 1914. 

Ontheffing van plaatselijke inkomsten
belasting wegens beweerd verlaten der ge
meente is terecht r;_eweigerd, wanneer niet is 
betwist dat het R'ljk niet metterwoon is i·er
laten. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van X., 

te Helder, tegen de uitspraak van den Raad 
van beroep voor de Directe Belastingen te 
Alkmaar, dd. 2 Februari 1925, betreffende zijn 
verzoek om gedeeltelijke ontheffing van zijn 
aanslag in de Inkomstenbelasting van de ge
meente Helder, belastingjaar 1921 /1922; -

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat belanghebbende, wien over genoemd 
belastingjaar door den Inspecteur ambtshalve 
een aanslag in de Inkomstenbelasting van het 
Rijk en van de gemeente Helder was opgelegd, 
heeft verzocht, dat hem over het tijdvak 15 
Juni 1921 tot 1 Mei 1922 ontheffing van den 
aanslag in de Inkomstenbelasting van genoemde 
gemeente zou worden verleend. omdat hij, 
die geplaatst was bij den onderzeedienst te 
Helder, be"in ,Tuni 1921 werd gedetacheerd in 
Zwitserland, welke detacheering bij het einde 
van het belastingjaar nog niet was afgeloopen; 
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dat de Inspecteur die ontheffing heeft gewei
gerd op grond dat door die tijdelijke detachee
ring het hoofdverblijf Helder niet was verloren 
gegaan; 

dat belanghebbende daarop zich heeft ge
wend tot den Raad van Beroep, <lie den aanslag 
heeft gehandhaafd - waarmede de Raad ken
nelijk bedoelt de beschikking van den Inspecteur 
te bevestigen - en zulks op de volgende gron
den: 

"dat appellant is officier-machinist bij de 
Koninklijke Nederlandsche Marine, t e Helder, 
en in <lie kwaliteit werd gedetacheerd in Zwit
serland voor het houden van toezicht op het 
vervaardigen van machmes bij eene machine
fabriek aldaar ; 

dat ten gevclge dier tijdelijke detacheering 
de appellant niet kan geacht worden het land 
metterwoon te hebben verlaten, zoodat dan 
ook door den appellant geen ontheffing is ge
vraagd van zijn aanslag in de Rijksinkomesten
belasting, daarentegen wel van de gemeente
belasting; 

dat appellant vóór zijne detacheering zijn 
domicilie had in de gemeente Helder, alwaar 
hij bij de onderzeemarine geplaatst was ; 

dat, waar dus appellant's domicilie in de 
gemeente Helder gevestigd was, niet kan gezegd 
worden, dat het verband met de gemeente 
Helder verbroken werd door eene tijdelijke de
tacheering en hij dus geacht moet worden in 
die gemeente belastingvlichtig te zijn ;" 

0. dat belanghebbende bij zijn beroepschrift 
in cassatie uitvoerig heeft betoogd, dat hij wel 
degelijk gedurende bovengenoemd t~jdvak zijn 
hoofdverblijf te H elder niet gehad heeft; 

0. hieromtrent : 
da,t art . . 265/ der Gemeentewet bepaalt, dat 

met betrekking tot ontheffing van den aanslag 
in de plaatselijke inkomstenbelasting de bepa
lingen van hoofdstuk XIII der wet inkomsten
belasting 1914. overeenkomstige toepassing 
vinden; 

dat van die bepalingen ten deze alleen in 
aanmerking kan komen art. 93 aanhef en sub 
a, houdende dat ontheffing van den aanslag 
over de nog niet ingetreden maanden van het 
belastingjaar wordt verleend aan personen, 
aangeslagen als in het Rijk wonende, die het 
Rijk metterwoon verlaten ; 

dat die overeenkomstige toepassing - in 
verband ook met de omstandigheid, dat het 
stelsel der Gemeentewet ontheffing van den 
aanslag in een plaatselijke inkomsten belasting 
niet verbindt aan het enkele feit van het metter
woon verlaten eener gemeente - medebrengt 
dat ontheffing van zoodanigen aanslag alleèn 
kan worden verleend aan den belastingplichtige, 
die niet alleen de plaats zijner inwoning, maar 
tevens ook het Rijk heeft verlaten ; 

dat, nu de Raad van Beroep, op gronden 
welke die beslissing kunnen dragen en welke 
door belanghebbende dan ook niet worden 
aangevochten, heeft aangenomen, dat belang
hebbende het Rijk niet metterwoon heeft ver
laten; 

dat reeds op dezen grond de gevraagde ont
heffing niet op de wet steunt ; 

Verwerpt het beroep. 
(B. S.) 

17 September 1925. BESLUIT tot uitvoering 
van het eerste lid van artikel 312 der 
Invaliditeitswet . S. 389. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht __ van <;)nzen Minister van 

Arbeid, Handel en N1Jverheid van 14 September 
1925, n°. 2426, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gelet op artikel 312, eerste lid, der Invalidi-
teitswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. De in artikel 312, eerste lid, der 

Invaliditeitswet bedoelde rang van aan den 
Raad van Arbeid ondergeschikte ambtenaren 
wordt bepaald op dien van klerk. 

2. Ten aanzien van het bepaalde in artikel 1 
wordt een aan c\en Raad van Arbeid onder
geschikt ambtenaar, die een betrekking be
kleedt, welke door den Raaa van Arbeid is 
gerangschikt in een schaal van bezoldigingen 
met een aanvangswedde niet beneden die van 
klerk, geacht een rang te hebben niet beneden 
dien van klerk. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad za,l worden geplaatst. 

•~-Gravenhage, den 17den· September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

( Uitgeg. 30 Sept. 1925.) 

22 September 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ten aanzien van de vaststelling van de 

ver"oedino- der jaarwedden van de aan 
een~ bijz~ndere school verbonden niet
verplichte leerkrachten moet rekening 
worden gehouden met het gemiddeld 
aantal leerlingen naar den in art. 28 6• lid 
aangegeven maatstaf over het jaar, voor
afgaa,nde aan dat, waarop de aanvrage van 
toepassing van art. 100 betrekking heeft. 

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

het Bestuur der Vereeniging tot bevordering 
van Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te 
Amersfoort t egen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 26 Mei 1925, n°. 1049/ 
1135, waarbij ongegrond is verklaard het door 
dit schoolbestuur ingesteld beroep tegen het 
besluit van den gemeenteraad van Amersfoort 
van 26 Februari 1925, houdende afwijzende 
beschikking op zijne aanvrage om toekenning 
over het jaar 1923 van de vergoeding bedoeld 
in art . 100 der Lager-Onderwijswet 1920 voor 
de school Miereveldtstraat 72, aldaar ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat de raa.d der gemeente Amersfoort bij 

besluit van 26 Februari 1925 a.fwijzend heeft 
besch kt op de aanvrage va.n bovengenoemd 
schoolbestuur om vergoeding uit do gemeente
kas over 1923 als hed0eld bij art . l 00 der Lager
Onderwijswet 1920 voor de bijzondere school 
voor gewoon lager onderwijs in de van Miere
veldtstraat 72 ; 

dat een door het schoolbestuur bij Ged. State~ 
ingesteld beroep door laa.t,stgemeld college h~J 
besl,üt v~.n 26 Mei 1925, 3° afd. n°. 1049 /11:35 
ongegrond is verklaard uit overweging, dat ter 
berekening van het aantal leerkrachten reke
ning moet worden gehouden (behalve in het 
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bier niet ter zake doende geval van het 7• lid 
van ar t . 28 der Lager-Onderwijswet 1920) 
met het gemiddeld aantal leerlingen naar den 
in art. 28, . 6• lid, dier wet aangegeven maatstaf 
over het Jaar, voorafgaande aan dat, waarop 
de aanvrage om toepassing van art. 100 voor
meld betrekking heeft ; dat, daar het hier be
treft eene aanvrage om vorenbedoelde toepas
sing over 1923, den raad van Amersfoort 
t erecht rekening heeft gehouden met het aantal 
leerlingen over 1922, zoowel aan de openbare 
scholen al~ aan de betrokken bij7.0ndere school, 
alle voor gewoon lager-onderwijs, en é.e aan
vrage terecht heeft afgewezen, zoodat het inge
stelde beroep mitsdien ongegrond is ; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert dat 
Gedeputeerde Staten a annemen, dat d e ge
meenteraad ook voor de berekening van het 
gemiddeld aantal leerlingen per leerkracht aan 
de openbare scholen het geruiddelde over het 
jaar 1922 heeft genomen,· hoewel hiervan uit 
het besluit van den gemeenteraad niet blijkt ; 
dat in ieder geval èn voor de school van· bet 
appelleerend schoolbestuur <>n voor de openbare 
scholen het gemiddeld aantal leerlingen per 
leerkracht over het jaar 1923 moet worden ge
nomen ; dat het bestreden besluit berust op de 
overweging, dat t er berekening van het aantal 
leerkrachten rekening moet worden gehouden 
met het gemiddeld aantal leerlingen naar den 
in art. 28, 6e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
aangegeven maatstaf over het jaar, voorafgaan
de aan dat, waarop de aanvrage om toepassing 
van art. 100 dezer wet betrekking heeft ; dat 
art. 100 dezer wet aan deze overweging echter 
geen steun biedt ; dat het naar art. 100 slechts 
de vraag is, of eenerzijds aan de openbare 
scholen en anderzjjds aan eene bijzondere school 
g~durende eenig tijdvak meer onderwijzers 
ZIJD verbonden, dan waarvan het salaris door 
het Rijk wordt vergoed ; dat de gemeente, 
zoo goed als zij de boventallige leerkrachten 
uit de gemeentekas heeft te salárieeren van het, 
oogenblik af, dat deze in haar dienst ziin, even
zeer aan het bestuur van eene bijzondere school 
het salaris van de aan zulk een school verbonden 
boventallige leerkracht moet vergoeden van 
het oogenblik af waarop zulk een leerkracht in 
functie treedt; dat naar appellant's meening 
art. 100, l e lid, reeds duidelijk genoeg is, doch 
appellant t e allen overvloede op het 2e lid van 
dit artikel wijst, waarin bepaald wordt, dat 
eene vergoeding uit de gemeentekas als de 
onderwerpelijke moet aanvangen over hetzelfde 
tijdvak, gedurende hetwelk aan de openbare 
school boventallige onderwijzers werkzaam zijn; 

0. dat ingevolge art. 56, Je lid, en art. 100, 
1° lid, der Lager -Onderwijswet 1920 het Rijk 
over elk dienstjaar aan de gemeente de jaar
wedden vergoedt der volgens de artt. 27 en 
38 verplichte onderwijzers, "Il de gemeente, 
alwaar aan eene openbare school m-,er onder
wijzers werkzaam zijn dan het aantal, waarvan 
ingevolge art. 56 dier wet de jaarwedden door 
h~t R;jk aan de gemeente worden vergoed, 
mt de gemeentekas aan het bPstuur der bijzon
dere Sl'hool vergoeding verleent voor de aan 
die school verbonden onderwijzers boven het 
aantal, waarvan de jaarwedden door het Rijk 
aan dat bestuur worden vergoed; 

dat ingevolge art. 28, 6• lid, der Lager
Onderwijswet 1920 bij de toepassing van dit 

art ikel tot grondslag wordt genomen het ge
middeld aantal kinderen, berekend naar het 
aantal, dat op 16 Maart, 16 Juni, 16 September 
en 16 December van het onmiddellijk vooraf
gaand kalenderjaar als werkelijk schoolgaande 
bekend stond ; 

dat derhalve de gemeenteraad en in hooger 
beroep Ged. Staten terecht ten aanzien van de 
vaststelling van de vergoeding der jaarwedden 
van de in 1923 aan de bijzondere school ver
bonden niet-verplichte leerkrachten, het ge
middeld aanta l leerlingen over 1922 tot grond
slag hebben genomen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verst aan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

23 Septemher 1925. BESCIDKKING VAN DEN 
H0OGEN RAAD. 

Art. 2 der verorden,ing op de zakel~jke 
belasting op het bedrijf der gemeente 
's-Hertogenbosch van 6 Maart 1922, goed
gekeurd bij K. B. van 30 Maart 1922, n°. 36, 
is in strijd met art. 242e der Gemeentewet. 
Bedoeld artikel volgens hetwelk het ge
middeld aantal in een bedrijf werkzaam 
zijnde arbeiders berekend moet worden op 
eene wijze, waarop niet het juiste gemid
deld aantal wordt verkregen, mist rechts
kracht en de aanslag, die berustte op een 
voorschrift, dat met de wet in strijd is, 
kan niet worden gehandhaafd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

naamlooze vennootschap A. en B., gevestigd 
te 's-Hertogenbosch, t egen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de Directe Belas
tingen aldaar, van 3 Februari 1925, betreffende 
haar aanslag in de zakelijke belasting op het 
bedrijf in die gemeente over het belastingjaar 
1922; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Procureur-Generaal strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0 ., dat belanghebbende, nadat haar bezwaar
schrift tegen voormelden aanslag door den Raad 
der gemeente 's-Hertogenbosch was verworpen, 
in beroep is gekomen bij voornoemden Raad 
van Beroep, op grond dat de verordening tot 
heffing der belasting als maatstaf daarvoor 
neemt het, gemiddeld aantal arbeiders per 
maand, terwijl ingevolge art. 242e der Gemeente
wet moet genomen worden het gemiddeld 
aantal per dag ; 

dat de Raad van Beroep den aanslag echter 
heeft gehandhaafd, op grond van de overweging: 

,,dat om op het kwestieuse punt van schen
ding der wet t e kunnen spreken moet vaststaan, 
dat de wet eischt een gemiddeld aántal arbeiders 
per dag en de Raad van Beroep dit niet in de 
wet kan lezen ; 

"dat toch de wet dit geheel in het midden laat 
en zij evengoed een ander gemiddelde kan be
doeld hebben en de Raad van Beroep daarom 
de op wettige wijze tot stand gekomen veror
dening moet handhaven;" 

0. dat belanghebbende tegen deze uitspraak 
als middel van cassatie heeft voorgesteld : 

"Schending of verkeerde toepassing van de 
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artt. 240 en 242e der Gemeentewet, in verband 
met art. 2 der Verordening tot heffing van een 
zakelijke belasting op het bedrijf in rle gemeente 
's-Hertogenbosch van 6 Maart 1922, goerlge
keurd bij K. B. van 30 Maa.rt 1922, n". 36, 
door de berekening die art. 2 rli r verordening 
inhoudt, van het zoogenaamd gemiddeld aantal 
arbeiders, dat als maatstaf voor de heffing moet 
worden genomen, niet in strijd te oordeelen 
met art . 242e der Gemeentewet ; 

0. dat evengemeld wetsartikel als maatstaf 
voor de heffing voorschrijft het gemiddeld aantal 
tot de in het artikel bedoelde categorie behoo
rende arbeiders, dat in de onderneming of in
richting werkzaam is, terwijl de verordening, 
voor zoover het onderhavig geval, bepaalt : 

"Het gemiddeld aantal arbeiders, dat als 
maatstaf voor de heffing moet worden genomen, 
wordt berekend als volgt : 

,,a. voor ondernemingen en inrichtingen, 
waarin het geheele jaar door pleegt gewerkt 
te worden eri welke het geheele aan het belas
tingjaar voorafgaande kalenderjaar geheel of 
gedeeltelijk in werking waren, het quotient, 
dat verkregen wordt, door de som van het 
grootste aantal arbeiders, dat in elk der maan
den .Januari tot en met December van laatst
bedoeld jaar gedurende langer dan twee dagen 
in het bedrijf werkzaam was en die minder 
verdienden dan krachtens art. 242° der Gemeen
tewet bij algemeenen maatregel van bestuur 
vastgesteld bedrag, te deelen door 12; 

,/ . enz.; 
dat deze bepaling inderdaad niet in over

eenstemming is met het voorschrift der wet; 
dat toch toepassing der bepaling niet leidt 

tot het vinden van het aantal arbeiders, dat 
over het betrokken jaar gemiddeld in de onder
neming of inrichting werkzaam is geweest, doch 
het gemiddeld geeft van de grootste aantallen 
arbeiders, die in elke maand van dat jaar 
gedurende korter of langer werkzaam zijn ge
weest, behoudens dan dat met arbeiders, die 
in een maand niet langer dan twee dagen werk
zaam waren, geen rekening wordt gehouden ; 

da.t zoodanig gemiddelde, naar gelang het 
aantal arbeiders, dat in een maand gedurende 
korten tijd, zij het dan langer dan twee dagen, 
werkzaam is geweest, grooter is, het werkelijk 
gemiddelde in meerdere mate zal overschrijden; 

dat nu wel het buiten rekening laten van 
arbeiders, die niet langer dan twee dagen heb
ben gewerkt, kennelijk strekt om het te hoog 
berekende gemiddelde tot het juiste te doen 
naderen, doch geen enkele waarborg bestaat, 
dat deze correctie voldoende is, terwijl al even
min is uitgesloten dat zij haar doel voorbij 
schiet, daar, indien het aantal arbeiders, die 
niet meer dan twee dagen hebben gewerkt, groot 
genoeg is, de door de verordening aangelegde 
maatstaf voor den aanslag daalt beneden het 
werkelijk gemiddelde. wat evenmin met de wet 
is overeen te brengen ; 

dat de aanslag van belanghebbende dus be
rust op een voorschrift, dat met de wét in strijd 
is, en derhalve niet kan worden gehandhaafd; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Rechtdoende ten principale : 
Vernietigt mede dP voormelde beschikking 

van den Raad der g"meente 's-Hertogenbosch 
en den daarbij gehandhaafden aanslag. 

(W.y. G.) 

24 S,ptemher Hi25. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Kuinre van 25 April 
1025, waarl,ij aan Rinsje Knol een ver
gunning is verleend voor verkoop van 
sterken drank in het klein. S. 390. 

Wu WILHELMINA ENZ. 
Op de voordracht vàn Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverheid van 23 Juli 
1925, n°. 1229G, Afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 3 Augustus 1925, 
n°. 5954, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Kuinre. bij besluit van 25 April 
1925 aan Rinsje Knol vergunning hebben 
verleend voor den verkoop van sterken drank 
in het klein ; 

Overwegende, dat behoudens het bepaalde 
in de artikelen 5 en 55 der Drankwet ingevolge 
het bepaalde in artikel 8, lid 1, 1°., dier wet 
een vergunning moet worden geweigerd, wan
neer het aantal vergunningen, uitgezonderd 
die voor den verkoop in logementen alleen 
aan logeergasten, het door artikel 4, lid l , 
der Drankwet bepaalde maximum heeft be
reikt; 

Overwegende, dat het aantal inwoners der 
gemeente Kuinre op 1 Januari 1925 697 
bedroe~, zoodat in verband met het bepaalde 
in artikel 4, lid l , der Drankwet, het aantal 
vergunningen niet meer dan 2 mocht bedragen ; 

dat 16 April 1925 in de gemeente Kuinre 
reeds 2 vergunningen waren verleend ; 

dat de artikelen 5 en 55 der Drankwet met 
betrekking tot bovengenoemd besluit van 
Burgemeester en Wethouders niet van toepas
sing waren; 

Overwegende, dat derhalve voornoemd besluit 
van Burgemeester en ,vethouders van Kuinre 
is in strijd met de wet ; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
25 Augustus 1925, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
8 September 1925, n°. 1475G, Afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Ministel' va.n Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw van 19 
September 1925, n°. 7219, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Hebben goedgrvonden rn verstaan : 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Kuinre te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het, Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 24sten September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel e:r> Nfjverheid, 
Ko0LEN. 

.D~ .M.inioter vnn Binnenlandsch~ Zaken 
en J,anrlbouw, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 15 Oct. 1925.) 
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24 September 1925. BESLUIT, houdende aan
wijzing van overschotten op de begrooting 
van uitgaven van de Posterij en, ae 
Telegrafie en Teleforue voor het dienstjaar 
1924, welke worden toegevoegd aan de 
begrooting van uitgaven voor het dienst
jaar 1925. S. 391. 

24 September 1925. · BESLUIT tot vaststelling 
van de tarieven voor aansluiting aan het 
Rijkstelefoonnet te Schiedam. S. 392. 

WIJ WILHELMINA, EN Z. 
Gelet op artikel 16 der Telegraaf- en Tele

foonwet 1904 (Staatsblad n°. 7) ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 3 Augustus 1925, n°. 9, Afd. 
Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 September 1925, n°. 16); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 September 1925, 
n°. 2, afd. Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
Met ingang van den in gemeen overleg 

tusschen den Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie en de gemeente Rotterdam vast 
te stellen datum, waarop het Rijkstelefoonnet 
te Schiedam wordt beschouwd als ware het een 
onderdeel van het gemeentelijk telefoonnet 
Rotterdam, gelden voor aansluiting aan eerst- . 
genoemd net de tarieven voor de verschillende 
aansluitingen a.an laatstgenoemd net zooals 
zij door Ons zijn of zullen worden goedgekeurd, 
met dien verstande, dat de Directeur-Generaal 
voornoemd bepaalt, binnen welk gebied te 
Schiedam de perceelen zullen worden aange
sloten tegen betaling van het minimum-abonne
ment. 

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

Het Loo, den 24sten September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
(Uitgeg. 12 Oct. 1925.) 

24 September 1925. BESLUIT, houdende vast
stelling van het tijdstip van inwerking• 
treding van de wet van 23 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 245) tot wijziging der 
Registratiewet 1917. S. 393. 

Bepaald op 1 November 1925. 

25 September 1925. BESLUIT, houdende be
palingen bet reffende het postverkeer met 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
en met het buitenland. S. 394. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

nieuwe voorschriften vast te stellen, betreffen
de het postverkeer met Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao en met het buitenland ; 

Gelet op artikel 28, 2de lid , der Postwet 
(Staatsblad 1919, n°. 543); 

Gelet op het den 28 Augustus 1924 te Stock
holm gesloten Algemeen Postverdrag .en de 
op denze!fden datum mede aldaar gesloten 
overeenkomsten, betreffende : 

a. de brieven en doosjes met aangegeven 
waarde: 

b. de postwissels ; 
c. de invordering van gelden op quitantiën 

en handelspapier ; 
d. de abonnementen op nieuwsbladen en 

tijdschriften ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 1 September 1925, n°. 5, 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 September 1925, n°. 50) ; 

Gezien het nader rapport v an Onzen voor
noemden Minister van 24 September 1925, 
n°. 2, Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van 1 October 1925 t e bepalen 

als volgt : 

I. Algemeene bepalingen. 
Algemeen. 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder brieven, briefkaarten, gedrukte stuk

ken, Braille-drukwerken, akten en monsters : de 
stukken, bedoeld in artikel 34, § 1, van het 
Algemeen Postverdrag en aldaar respectievelijk 
aangeduid als "lettres", ,,cartes postales", 
"imprimés", ,, impressions en relief pour les 
aveugles", ,,papiers d'atfaires", en "échantillons 
de marchandises"; 

b. onder stukken : al hetgeen hierboven onder 
a is vermeld ; 

c. onder zeepost : de rechtstreeksche ver
zending over zee tusschen het Rijk in Europa 
eenerzijds en Nederlandsch- I ndië, Suriname en 
Curaçao anderzijds ; 

d. onder port en recht : het port, respectie
velijk het recht, hetwelk hier te lande in de 
verschillende hierna genoemde gevallen is 
verschuldigd wegens het postverkeer met 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao en 
met het buitenland. 

II. Bepalingen naar aanleiding van het Alge
meen Postverdrag. 

Porten. 
2. § 1. Het port der stukken bedraagt, bij 

vooruit,betaling: 
1 °. voor brieven : 
a. in het verkeer met Nederlandsch-Indië, 

Suriname en Curaçao, per zeepost, alsmede in 
het verkeer met België en Duitschland, tusschen 
kantoren, welke in een rechte lijn gemeten, niet 
meer dan 30 K .M . van elkander zijn verwijderd: 

voor een gewicht tot en met 20 gram 10 
cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 5 cent 
daarboven; 

b. in het overige verkeer met België : 
voor een gewicht tot en met 20 gram 12½ 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
20 gram of restend gedeelte van 20 gram 
11) cent daarboven; 

c. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht tot en met 20 gram 15 cent 

en voorts voor elk volgend gewicht van 20 gram 
of restend gedeelte van 20 gram 10 cent daar
boven; 
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2°. voor brief kaarten : 
a. in het verkeer met Nederlandsch-Indie, 

Suriname en Curaçao, per zeepost, alsmede in 
het verkeer met Belgie en Duitschland tusschen 
kantoren, welke in een rechte lijn genieten, niet 
nieer dan 30 K.M. van elkander zijn verwijderd : 

7 ½ cent voor elke kaart ; 
b. in alle andere gevallen : 
10 cent voor elke kaart ; 
3°. voor gedrukte stukken: 
a. in het verkeer met Ncderlandsch-Indie, 

Suriname en Oaraçao, per zeepost : 
2 cent per 50 gram of restend gedeelte van 

50 gram; 
b. in alle andere gevallen : 
3 cent per 50 gram of restend gedeelte van 

50 gram; 
4°. voor Brailledrukwerken: 
3 cent per 1000 gram of restend gedeelte 

van 1000 gram ; 
5°. voor akten : 
a. in het verkeer met Nederlandsch-Indie, 

Surinanie en Curaçao, per zeepost : 
voor een gewicht tot en met 250 gram 10 

cent en voorts voor elk volgend gewicht· van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 
2 cent daarboven ; 

b. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht tot en met 250 gram 15 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 3 cent 
daarboven; 

6°. voor monsters : 
a. in het verkeer met Nederlandsch-Indie, 

Surinanie en Curaçao, per zeepost : 
voor een gewicht tot en met 100 gram 5 

cent en voorts voor elk volgend gewicht van 
50 gram of restend gedeelte van 50 gram 2½ 
cent daarboven ; 

b. in alle andere gevallen : 
voor een gewicht tot en met 100 gram 6 cent 

en voorts voor elk volgend gewicht van 50 
gram of restend gedeelte van 50 gram 3 cent 
daarboven. 

§ 2. Indien stukken, als bedoeld in § 1, 
sub 3°., 5°. en 6°. van dit artikel, onder één 
omslag worden bijeengevoegd, dan bedraagt 
het port ten minste : 

a. in het verkeer met Nederlandsch-Indië, 
Suriname en •curaçao, per zeepost : 

10 cent, indien de zending akten bevat, 
respectievelijk 5 cent, indien zij bestaat uit 
monsters en gedrukte stukken ; 

b. in alle andere gevallen : 
15 cent, indien de zending akten bevat, 

respectievelijk 6 cent, indien zij bestaat uit 
monsters en gedrukte stukken. 

§ 3. Wegens de bemoeiingen met het 
inklaren en vrijmaken van uit het buitenland 
ontvangen stukken is voor elke desbetreffende 
zending een recht van 25 cent verschuldigd. 

§ 4. Andere stukken dan brieven en brief
kaarten moeten volledig zijn gefrankeerd. 
Eveneens is volledige frankeering verplicht 
voor de beide deelen van de briefkaarten met 
betaald antwoord. 

§ 5. In de gevallen, door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie, over
eenkomstig de ter zake door het Algemeen 
Postverdrag gestelde regelen, te bepalen, kan 
ook voor brieven en enkele briefkaarten vol
ledige frankeering worden gevorderd. 

§ 6. Voor ongefrankeerde en voor ontoe
reikend gefrankeerde stukken, uit het buiten
land afkomstig, is een port te heffen ten be
drage van tweemaal het ontbrekende bedrag. 
Dit port, hetwelk ten minste 5 cent bedraagt 
voor elke verzending onder een afzonderlijk 
adres, wordt, voor zooveel noodig, naar boven 
afgerond, tot een bedrag, dat een veelvoud 
i s van 2 ½ cent. 

Vervoer met buiten-
gewone diensten. 
3. De tarieven en voorwaarden voor de 

verzending van stukken door middel van vlieg
tuigen of met andere buitengewone diensten, 
waarvoor bijzondere kosten verschuldigd zijn, 
worden bepaald door Onzen Minister van 
·waterstaat op den grondslag van en in over
eenstemming met de desbetreffende bepalingen 
van het Algemeen Postverdrag en de overeen
komsten of schikkingen, welke met buiten
landsche administratiën eu met de betrokken 
ondernemers zijn getroffen. 

Identiteitskaarten. 
4. Identiteitskaarten zijn door tusschen

komst van 'tie kantoren der posterijen, inge
volge een daartoe door den belanghebbende 
ingediende aanvraag, verkrijgbaar tegen beta
ling, voor elke kaart, van een recht van 40 
cent. De wijze van verkrijgbaarste!ling van 
deze kaarten wordt geregeld door den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

Expressebestelling. 
5. 1. Voor stukken, bestemd om per ex

presse te worden besteld, is bij vooruitbetaling 
een vast recht van 30 cent verschuldigd. 
Het in sommige gevallen in het· land van be
stemming volgens de aldaar geldende regeling 
verschuldigde aanvullingsrecht wordt geheven 
van den geadresseerde. 

2. Wegens uit het buitenland ontvangen 
expresse-zendingen, bestemd om te worden 
uitgereikt buiten een door den Directeur
Generaal der Posterijen' en Telegrafie vast te 
stellen kring, wordt van den geadresseerde 
een aanvullingsrecht geheven gelijk aan het 
recht, hetwelk voor een soortgelijke zending 
in het binnenlandsch verkeer is verschuldigd, 
na aftrek van 30 cent. 

3. Het aanvullingsrecht, te betalen voor 
nagezonden of wegens onbestelbaarheid terug
gezonden expresse-stukken, blijft invorderbaar 
van den geadresseerde, respectievelijk van den 
afzender. 

Niet toegelaten 
zendingen. 
6. 1. Behoudens de in het Algemeen Post

verdrag en het daarbij behoorend Reglement 
van uitvoering genoemde uitzonderingen vindt 
geen vervoer plaats van zendingen, welke 
in eenig opzicht niet voldoen aan de voorwaar
den, die voor elke categorie van stukken bij 
de betrekkelijke internationale voorschriften 
zijn vastgesteld. 

2. Uit het buitenland ontvangen zendingen, 
welke ten onrechte op den voet der gedrukte 
stukken, Brailledrukwerken, akten of mon
sters ter verzending zijn aangenomen, worden, 
voor zooveel hiertoe naar het oordeel van den 
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Directeur -Generaal der Posterijen en Telegrafie 
aanleiding bestaat, bij ontvangst hier te lande 
behandeld als een der overige hier genoemde 
soorten van stukken dan wel als brieven of 
briefkaarten. 

3. Bij vermoeden, dat uit het buitenland 
ontvangen niet-aangeteekende stuk.ken geld, 
bankpapier of muntpapier, edele metalen of 
kostbaarheden bevatten, worden deze stukken 
hier t e lande ambtshalve aangeteekend en 
belast met driemaal het voor aanteekening 
verschuldigde recht, onverminderd het even
tueel verschuldigde port. Het geheven recht 
wordt aan den belanghebbende terugbetaald, 
indien deze ten overstaan van den betrokken 
postambtenaar aantoont, dat het vermoeden 
onjuist was. 

4. In de door Onzen Minister van Waterstaat 
te bepalen gevallen is niet toegelaten de uit
reiking door den dienst der posterijen van 
drukwerkzendingen uit het buitenland, welke 
afkomstig zijn van of betrekking hebben op 
hier t e lande gevestigden of hier te lande 
gedreven zaken of uitgeoefende bedrijven. 

5. De in het vorige lid bedoelde zendingen 
worden op de door Onzen voornoemtlen Minister 
te bepalen wijze hier te lande ter beschikking 
van de .in dat lid bedoelde belanghebbenden 
gesteld. 
A ntwoord-coupoWI. 

7. 1. Aan de kantoren der posterijen hier 
te lande zijn antwoord-coupons verkrijgbaar 
tegen den prijs, welke, in overeenstemming 
met de betrekkelijke bepalingen van het Alge
meen Postverdrag, wordt vastgesteld door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegr.afie. 

2. De bij de bovengenoemde kantoren aan
geboden antwoord-coupons zijn gedurende den 
vastgestelden termijn van geldigheid inwissel
baar tegen een frankeerzegel van 15 cent 
dan wel tegen twee of meer frankeerzegels tot 
een gezamenlijke waarde van 15 cent. 
T erugvordP-ring ; adres-

wijziging ; opheffing 
verrekenbedragen. · 
8. 1. Voor de overbrenging van een verzoek 

om terugzending of om wijziging van het adres 
van een stuk is bij vooruitbetaling verschul
digd: 

a. indien het verzoek per post wordt over
gebracht, het port en het recht van een aange
teekenden brief van enkelvoudig gewicht ; 

b. indien het verzoek per t elegraaf wordt 
overgebracht, de kosten van het t elegram, ver
meerderd, indien het verzoek een adreswijziging 
betreft, met het hiervoren onder a omschreven 
bedrag. 

2. Verzoeken tot geheele of gedeeltelijke 
opheffing van een verrekenbedrag zijn toege
laten op de voorwaarden, geldende voor de 
overbrenging van een verzoek om adreswijzi
ging. 
Aanteekening. 

9. 1. Voor aangeteekende stukken is, bij 
vooruitbetaling, verschuldigd het gewone port 
en een vast recht van 15 cent. 

2. Wanneer een aangeteekend stuk verloren 
gaat, heeft de afzender in de gevallen voorzien 
bij het Algemeen Postverdrag recht op een 
schadevergoeding van 25 gulden. 

3. Schadevergoeding is niet verschuldigd 
indien het verlies het gevolg is van overmacht. 
Berichten van ontvangst; 

navragen. 
10. 1. Voor een bericht van ontvangst 

wegens een aangeteekend stuk is bij vooruit
betaling verschuldigd : .. 

a. indien het bericht wordt gevraagd b1J 
de terpostbezorging van het stuk 15 cent ; 

b. indien het bericht op een later tijdstip 
wordt gevraagd 30 cent. 

2. Een recht van 30 cent is verschuldigd 
voor een navraag naar het verblijf van een aan
geteekend stuk of inzake het niet-ontvangen 
van een verrekenbedrag, indien de afzender 
niet reeds het recht voor een bericht van ont
vangst heeft voldaan. Dit recht kan, in bij
zondere gevallen, op last van den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie worden 
teruggegeven. 

Verreken-zendingen. 
11. Behalve het port en het aanteeken

recht moet voor elke verrekenzending bij voort
uitbetaling een verrekeningsrecht worden vol
daan bestaande uit een vast recht van 15 cent, 
vermeerderd met een evenredig recht van 5 
cent voor elke som van f 10 of restend gedeelte 
van f 10 van het verreken-bedrag. 

III. B epalingen naar aanleiding van de Over
eenkomst betreffende brieven en doosjes met aan-

gegeven waarde. 

Waarde -zendingen ; toe
gelaten stukken. 
12. Toegelaten zijn brieven en doosjes met 

een aangegeven waarde van ten hoogste 12,000 
gulden of zoodanig la<>'er bedrag als op ~rond 
van de in andere landen geldende bepalmgen 
als maximum kan worden toegelaten. 

Waarde-zendingen ; 
porten en rechten. 
13. 1. De brieven met aangegeven waarde 

zijn onderworpen : 
1 o_ aan het gewone port der brieven en een 

vast recht wegens aanteekening van 15 cent ; 
20. aan een recht van verzekering, voor elk 

bedrag van 150 gulden of restent! gedeelte van 
150 gulden aangegeven waai:de : . 

a. voor Nederlandsch-lndie, Suriname en 
Curaçao per zeepost, van 5 cent , en 

b. in alle andere gevallen van 10 cent. .. 
2. De doosjes met aangegeven waarde ZIJD 

onderworpen : 
1 o_ aan een port hetwelk bedraagt voor een 

gewicht tot en met 250 gram 50 cent en voorts 
voor elk volgend gewicht van 50 gram of 
restend gedeelte van 50 gram 10 cent daarbov~n; 

2. aan een vast recht wegens aanteekenmg 
en een recht van verzekering als in het vorige 
lid is bepaald voor brieven met aangegeven 
waarde. 

3. De porten en rechten, in het le en 2e 
lid van dit artikel vermeld, zijn bij vooruit
betaling te voldoen. 

4. Wegens de bemoeiingen met het inklaren 
en vrijmaken van uit het buitenland ontvangen 
brieven en doosjes met aangegeven waarde 
is voor eiken desbetreffenden brief en voor 
elk doosje verschuldigd een recht van 25 cent. 
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5. Een bijzonder recht van 10 cent is ver
schuldigd voor elk uit het buitenland ontvan
gen doosje met aangegeven waarde, indien de 
inklaring en vrijmaking geschiedt voor rekening 
van den afzender. 
Waarde-zendingen; 

schadevergoeding. 
14. I. Bij verlies, berooving of beschadi

ging van een brief of doosje met aangegeven 
waarde, heeft de afzender of de geadresseerde 
recht op schadevergoeding in de gevallen en 
binnen de grenzen, voorzien bij de bovenver
melde Overeenkomst. 

2. Schadevergoeding is niet verschuldigd, 
indien het verlies, de berooving of de bescha
diging het gevolg is van overmacht. 
Waarde-zendingen ; 

expresse, terug
vordering enz., be
richten van ontvangst, 
verrekening. 
15. De artikelen 5, 8, 10 en 11 van dit 

besluit zijn mede van toepassing op brieven 
en doosjes met aangegeven waarde. 

IV. Bepalingen naar aanleiding van de Over
eenkornst, betreffende de postwissels. 

Postwissels; rnaxirnurn 
bedrag. 
16. Een postwissel mag niet te boven gaan 

een bedrag van 500 gulden of de daarmede 
gelijk te stellen waarde in andere munt dan wel 
zoodanig lager bedrag als, na overleg met de 
betrokken buitenlandsche administratie, door 
den Directeur-Generaal der Posterijen en 
Telegrafie wordt vastgesteld. 
Postwissels; rechten. 

17. 1. Voor elke afzonderlijke verzending 
van gelden per postwissel is bij vooruitbetaling 
een vast recht verschuldigd van 15 cent, 
vermeerderd met een evenredig recht van 
5 cent voor elke som van f 10 of restend gedeelte 
van f 10. 

2. ·In afwijking van het bepaalde bij het 
vorige lid is in het verkeer met Surinarne en 
Curaçao een recht verschuldigd, hetwelk be
draagt: 

voor een bedrag tot en met f 25 10 cent, 
boven f 25 tot en met f 50 20 cent. 
en voorts 10 cent voor elke som van f 50 of 

restend gedeelte van f 50 boven f 50. 
3. Voor telegrafische postwissels zijn boven

dien de kosten van het telegram verschuldigd. 
4. Voor berichten van uitbetaling wegens 

verzonden postwissels is bij vooruitbetaling 
verschuldigd : 

a. indien het bericht van uitbetaling wordt 
gevraagd bij de aanbieding ter verzending van 
den postwissel 15 cent ; 

b. indien het bericht op een later tijdstip 
wordt gevraagd 30 cent. 

5. Binnen een door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie te bepalen termijn 
wordt aan den rechthebbende gelegenheid ge
geven tot het verkrijgen van inlichtingen be
treffende een door hem aan te wijzen post
wissel, alsmede tot het verkrijgen van inzage 
van een uitbetaalden post-wissel. Voor elk 
afzonderlijk ingediend verzoek is, bij vooruit
betaling, een recht van 30 cent per postwissel 

U25. 

verschuldigd, hetwelk, in bijzondere gevallen, 
op last van den Directeur-Generaal kan worden 
teruggegeven. Alvorens aan verzoeken, als 
in dit lid bedoeld, wordt voldaan, kan vertoon 
van het wegens het betrekkelijke stuk afgegeven 
bewijs van storting worden gevorderd. 

6. Voor het verkrijgen van machtiging tot 
uitbetaling van een postwissel, waarvan de 
in artikel 16, § 1, van de Overeenkomst bedoelde 
aanvankelijke geldigheidsduur is verstreken, is, 
zoo de vertraging in de uitbetaling niet is te 
wijten aan een dienstfeil , een recht verschuldigd 
van 30 cent. 
Postwissels ; expresse, 

terugvordering, adres
wijzig~ng. 
18. De artikelen 5 en 8, eerste lid, van dit 

besluit zijn mede van toepassing op postwissels. 
V. Bepalingen naar aanleiding van de Overeen
komst, betreffende de invordering van gelden op 

quitantiën en handelspapier. 
Quitantiedienst; toe

gelaten zendingen. 
19. Ter invordering zijn toegelaten quitan

tiën en handelspapier zonder kosten, waarvan 
het totaal bedrag per zending niet overschrijdt 
het maximum bedrag, hetwelk in het land 
van bestemming is vastgesteld voor postwissels 
naar Nederland. 
Quitantiedienst rechten. 

20. I. Voor elke zending, als bedoeld in 
het vorige artikel, is bij vooruitbetaling ver
schuldigd het port en recht van een aangetee
kenden brief van gelijk gewicht. 

2. Behoudens het geval bedoeld in het 
3de lid van dit artikel, wordt het wegens een 
uit het buitenland ontvangen zending met 
in te vorderen waarden hier te lande ingevor
derde bedrag aan den afzender van de stukken 
door middel van een postwissel, overgemaakt 
na aftrek van : 

1 °. een recht van 15 cent voor elk ingevorderd 
stuk; 

2°. een recht van 10 cent voor elk teF beta
ling aangeboden, doch onbetaald gebleven 
stuk; 

3°. het bedrag der voor de quitantiën of het 
handelspapier betaalde belasting ; 

4°. een recht, als voor postwissels is ver" 
schuldigd, berekend volgens het ingevorderde 
bedrag, verminderd met de sub 1°. en 20. 
bedoelde rechten en de sub 3°. omschreven 
belasting. 

3. Indien op verzoek van den afzender van 
een uit het buitenland ontvangen zending 
met in te vorderen waarden het ingevorderde 
bedrag wordt bijgeschreven op een postrekening 
hier te lande, dan is deswege, in plaats van het 
in het 2de lid, sub 4°., van dit artikel bedoelde 
postwisselrecht, een recht verschuldigd als voor 
stortingen in geld op eene postrekening is 
vastgesteld. 
Quitantiedienst terug-

vordering, verbetering 
van het borderel, na
vragen, schadevergoe
ding. 
21. 1. Verzoeken om teruggaaf van een 

zending, inhoudende in te vorderen waarden of 
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van een of meer der ingesloten waarden, dan 
wel om verbetering van de aanwijzingen op 
het borderel, dat de zending vergezelt, zijn toe
gelaten op de voorwaarden, vastgesteld in arti
kel 8, eerste lid, van dit besluit, voor verzoeken 
om adreswij,áging van stukken. 

2. Een recht van 30 cent is verschuldigd 
voor een navraag naar het verblijf van een 
zending met in te vorderen waarden. Dit recht 
kan in bijzondere gevallen, op last van den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
worden teruggegeven. 

3. Wanneer een zending met in te vorderen 
waarden verloren gaat, is het bepaalde in artikel 
9, 2de en 3de lid, van dit besluit van toepassing. 

VI. Bepalingen naar aanleiding van de Over
eenkomst, betreffende abonnementen op nieiiws-

bladen en tijdschriften. 
Abonnementen op nieuws

bladen ; porten en rechten. 
22. l. Voor de nieuwsbladen en tijd 

schriften, welke door Nederlandsche postkan
toren aan andere landen of door andere landen 
aan Nederlandsche kantoren worden geleverd, 
is verschuldigd : i 

a. voor de door N ederlandsche postkantoren 
aan andere landen geleverde : 

de abonnementsprijs, welke hier te lande 
den geabonneerden wordt in rekening gebracht, 
met inbegrip van het port, bedoeld bij artikel 
4 of artikel 5 der Postwet (Staatsblad 1919, 
n°. 543), en, voor zooveel de niet aan Nederland 
grenzende landen betreft, met bijberekening 
van de, volgens de bepalingen van het Algemeen 
Postverdrag, aan de tusschenliggende landen 
verschuldigde transitkosten. De .korting wegens 
het aannemen van abonnementen, welke door 
de uitgevers op den abonnementsprijs der 
bladen moet worden verleend en ten minste 
10 % van den abonnementsprijs moet bedragen, 
vertegenwoordigt het dovr de postadministratie 
te heffen recht ; 

b. voor de door andere landen aan Neder
landsche postkantoren geleverde : 

de aan Nederland in rekening gebrachte 
prijs, verhoogd met een recht van 10 ten hon
derd, benevens het port, bedoeld bij artikel 
4 of artikel 5 der wet. 

2. Voor de overschrijving op een Neder
landsch kantoor der posterijen, overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 10, § 1, van de Over
eenkomst, van een door een ander land ge
leverd abonnement, is door den geabonneerde 
bij vooruitbetaling een recht van 50 cent per 
kwartaal verschuldigd. 

3. De voorwaarden, waaro_p abonnementen 
op nieuwsbladen en tijdschriften worden gele
verd in het verkeer met landen, welke niet 
tot bovenvermelde Overeenkomst zijn toege
treden ,worden vastgesteld door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

VII. Bijzondere bepalingen. 
Toepassing porten en 

rechten. 
23. De porten en rechten, vastgesteld bij 

dit besluit, zijn, voor zooveel daarin bij de 
voorafgaande artikelen niet reeds is voorzien, 
mede van toepassing op de uitvoering van de 
diensten, welke zijn geregeld bij de met som-

mige landen getroffen bijzondere overeen
komsten, alsmede, tenzij het tegendeel is be
paald, op het verkeer met de landen, welke 
niet tot de W ereldpostvereeniging behooren of 
niet zijn toegetreden tot een of meer der ge
noemde te Stockholm gesloten overeenkomsten, 
een en ander voor zooveel de diensten met de 
betrokken landen zijn opengesteld. 

Vrijstelling van porten 
en rechten. 
24. l. Vrijstelling van de voldoening van 

de bij dit besluit vastgestelde porten en rechten 
wordt genoten in de gevallen, voorzien bij het 
Algemeen Postverdrag en de genoemde te 
Stockholm gesloten overeenkomsten, alsmede 
in de gevallen voorzien in de met sommige 
landen gesloten bijzondere verdragen en over
eenkomsten. 

2. De in het vorige lid bedoelde gevallen 
worden door den Directeur-Generaal der Pos
t erijen en Telegrafie ter algemeene kennis 
gebracht. 
Uitvoeringsmaatregelen. 

25. De Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie is gemachtigd tot het nemen van 
de maatregelen van ondergeschikten aard en 
van orde, welke worden gevorderd ·voor de 
uitvoering van de in dit besluit genoemde ver
dragen en overeenkomsten, alsmede voor de 
uitvoering van den dienst in het verkeer met 
de landen, welke niet tot de W ereldpostveree
niging behooren en, doch uitsluitend wat de 
betreffende diensten aangaat, in het verkeer 
met de landen, die niet zijn toegetreden tot 
een of meer der in dit besluit genoemde over
eenkomsten. 
T itel van het besluit. 

26. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel "Internationaal Postbesluit 
1925" . 
Overgangsbepalingen. 

27. l. Ons besluit van 17 December 1921 
(Staatsblad n°. 1358), zooals dit luidt na de 
daarin aangebrachte wijzigingen, wordt inge
trokken. 

2. Met afwijking in zoover van het bepaalde 
bij het vorige lid en artikel 7 van dit besluit, 
zullen gedurende den bij laatstgenoemd artikel 
bedoelden termijn van geldigheid 

a. de ingevolge het Algemeen Postverdrag 
van Rome aangemaakte antwoord-coupons, 
hier te lande worden ingewisseld tegen een 
frankeerzegel van 7 ½ cent dan wel tegen 
twee of meer frankeerzegels tot een gezamenlijke 
waarde van 7½ cent; 

b. de ingevolge het Algemeen Postverdrag 
van Madrid aangemaakte antwoord-coupons 
hier te lande worden ingewisseld tegen een 
frankeerzegel van 15 cent dan wel tegen twee 
of meer frankeerzegels tot een gezamenl~jke 
waarde van 15 cent. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 25sten September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BONGAERTS. 
( Uitgeg. 29 Sept. 1925.) 
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25 September 1925. B ESLUIT; houdende be
palingen betreffende het pakketpostverkeer 
met Neder/,andsch-lndië, Suriname en 
Curaçao en met het buitenland. S. 395. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Overwegende, dat liet wenschelijk is om 

nieuwe voorschriften vast te stellen betreffende 
het pakketpostverkeer met Ne<krlandsch-lndië, 
Suriname en Curaçao en met het buitenland ; 

Gelet op artikel 10 der Pakketpostwet (Staats
blad 1917, n°. 566) ; 

Gelet op d e den 28 Augustus 1924 te Stock
holm gesloten Pakketpostovereenkomst ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 1 September 1925, n°. 6, af 
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 22 
September 1925, n°. 50); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden :\finister van 24 September 1925, 
n°. 2, afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 October 1925 te bepalen 

als volgt: 

Algemeene bepalingen 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan : 
a. onder pakketten : pakketten, als bedoeld 

bij artikel 1, § 1, van de Pakketpostovereen
komst van Stockholm, welke een gewicht van 
5 kilogram niet te boven gaan; 

b. onder zee'[X)st : de rechtstreeksohe ver
zendin$ over zee tusschen het Rijk in Europa 
eenerziJds en Ne<kr/,andsch-lndië, Suriname en 
Curaçao anderzijd&. 

c. onder '[)Ort en recht : het port, respectieve
lijk het recht, hetwelk in de verschillende 
hierna aan te duiden gevallen is verschuldigd 
wegens het pakketpost verkeer metNe<krlandsch
lndië, Suriname en Curaçao en met het buiten
land. 

Toege/,aten pakketten, enz. 
2. In het verkeer met de landen, welke 

zich met de behandeling daarvan belasten, zijn 
toegelaten : 

a. pakketten met aangegeven waarde, tot een 
bedrag van ten hoogste 1000 gulden per pakket; 

b. verrekenpakketten, waarvan het in te 
vorderen bedrag ten hoogste gelijk is aan het 
maximum-bedrag, hetwelk in het land van 
bestemming van het pakket is vastgesteld 
voor post,vissels naar N efkr/,and ; 

c. pakketten, waarvan expresse-bestelling 
wordt verlangd ; 

d. dringende pakketten ; 
e. pakketten, waarvan de afzender hetzij 

alleen de douanerechten, hetzij alle rechten, 
waarmede zij bij de uitreiking zijn belast, voor 
zijn rekening neemt ; 

/. berichten van ontvangst ; 
g. navragen betreffende verzonden pak

ketten; 
h. verzoeken om terugzending of wijziging 

van het adres van pakketten, alsmede om ge
beele of gedeeltelijke opheffing van een verreken. 
bedrag. 

Porten en rechten. 
3. 1. Het tarief der porten en rechten voor 

zooveel daarvoor in de betrekkelijke inter
nationale bepalingen vaste bedragen zijn vast-

gesteld, wordt gere~eld door den Dfrecteur
Generaal der PosteriJen en Telegrafie, overeen
komstig de bepalingen van de Overeenkomst van 
Stockholm of, voor zooveel de uitwisseling van 
de pakketten plaats vindt volgens bijzondere 
overeenkomsten of schikkingen, in overeen • 
stemming hiermede. 

2. Voor de regeling van de in het vori~e lid 
bedoelde porten overeenkomstig de bepalmgen 
van de Overeenkomst van Stockholm wordt het 
aandeel wegens het vervoer door den Neder
landschen dienst vastgesteld : 

a. voor elk pakket, afkomstig van of be
stemd voor Ne<krland wegens landvervoer, op 
het bij artikel 3 van de Overeenkomst voor dat 
vervoer vastgestelde bedrag, verhoogd met 
100 pct.; · 

b. wegens elk vervoer over zee op de be
dragen, vermeld in de schaal, welke i s opge
nomen in artikel 4 van de Overeenkomst. 

3. M:et afwijking van het bepaalde bij de 
beide vorige leden van dit artikel wordt het 
port voor pakketten, welke uit Nederland naar 
Nederlandsch-lndië, Suriname en Curaçao per 
zeepost worden verzonden, per pakket vast
gesteld als volgt : 

a. voor N eaerlandsch-l ndië: 
voor een gewicht van niet meer dan 1 K.G. 

f 1.37½.; 
boven 1 K.G. tot en met 5 K.G. f 1.87½. 
b. voor Suriname en Curaçao : 
voor een gewicht van niet meer dan 1 K.G. 

f 0.70; 
boven 1 K.G. tot en met 3 K.G. f 0.90; 
boven 3 K.G. tot en met 5 K.G. f 1.10. 
4. Voor de in het derde lid van dit artikel 

genoemde pakketten wordt door de Neder
landsche aan de Nederlandsch-Indische respec
t ievelijk aan de Surinaamsche of Curaçaosche 
postadministratie per pakket tegoed gedaan : 

a. aan de Neder!andsch-lndische post
administratie : 

voor elk pakket f 0.62 ½ . 
b. aan de Surinaamsche of Curaçaosche 

postadministratie : 
voor een gewicht van niet meer dan 1 K.G 

f 0. 15; . 
boven 1 K.G. t ot en met 3 K.G. f 0.20. 
boven 3 K.G. t ot en met 5 ICG. f 0.25. 

liUCht'[XJSt. 
4. De tarieven en voorwaarden voor de 

verzending van pakketten door middel van 
vliegtuigen worden bepaald door Onzen Mi
nister van Waterstaat op den grondslag van en 
en in overeenstemming met de regelingen en 
overeenkomsten, welke met buitenlandsche 
administratiën en met ondernemers van vlieg
diensten zijn getroffen. 

Niet toegelaten pakketten. 
5. 1. Niet toegelaten ten vervoer zijn : 
a. hinderlijke pakketten ; 
b. pakketten, waarvan het vervoer per 

pakketpost wegens den aard van den inhoud 
is verboden ingevolge de betrekkelijke inter
nationale bepalin~en. 

2. De aannemmg van pakketten ter ver
zending naar het buitenland kan op last van den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie worden geweigerd bijaldien de betrokkene 
bij een vorige gelegenheid in gebreke is gebleven 
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om de kosten te voldoen, welke waren ver
schuldigd wegens door- of namens hem ver
zonden pakketten, die om eenige reden, welke 
ook, niet aan de geadresseerden konden worden 
uitgereikt. 

Vrij stelling van porten 
en rechten. 

' 6. 1. Vrijstelling van de voldoening van 
de bij dit besluit bedoelde P.Orten en rechten 
wordt genoten in de gevallen, voorzien bij de 
Overeenkomst van Stockholm en de bijzondere 
overeenkomsten betreffende het pakketpost
verkeer, welke met sommige landen zijn of 
worden gesloten. 

2. De in het vorige lid bedoelde gevallen 
worden door den Directeur-Generaal der Pos
terijen en Telegrafie ter algemeene kennis 
gebracht. 

W aardepalcketten ; verreken
pakketten ; expressebestelling ; 
berichten van ontvangst ; 
bijzondere rechten. 
7. 1. Voor pakketten met aangegeven 

waarde is, behalve het port, per pakket ver
schuldigd een vast recht van 15 cent, ver
meerderd, voor elk bedrag van 150 gulden of 
gedeelte van 150 gulden aangegeven waarde : 

a. voor Nederlandsch-lndië, Suriname en 
Curaçao per zeepost, met een evenredig recht 
van 5 cent; 

b. in alle andere gevallen, met een evenredig 
recht van 10 cent. 

2. Voor verrekenpakketten is, behalve het 
port per pakket een vast recht verschuldigd 
van 15 cent, vermeerderd met een evenredig 
recht van 5 cent voor elke som van f 10 of 
restend gedeelte van f 10 van het verreken
bedrag. 

3. Wegens uit het buitenland ontvangen 
expresse-pakketten, bestemd om te worden 
uitgereikt buiten een door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie vast te 
stellen kring, wordt van den geadresseerde een 
aanvullingsrecht geheven, gelijk aan het recht, 
hetwelk voor een soortgelijk pakket in het 
binnenlandsch verkeer i s verschuldigd, na aftrek 
van een bedrag gelijk aan het vaste recht, het 
welk is verschuldigd voor expresse-pakketten 
uit Nederland naar het buitenland. 

4. De afzender van een gewoon pakket kan, 
tegen betaling van 10 cent, een bewijs van 
terpostbezorging daarvan bekomen. Wegens 
pakketten met aangegeven waarde en wegens 
verrekenpakketten wordt dit bewijs kosteloos 
uitgereikt. 

5. Desverlangd worden ae in het vorige lid 
bedoelde bewijzen van terpostbezorging in 
tweevoud uitgereikt. Voor het tweede exem
plaar is een recht van 10 cent verschuldigd. 

6. Wegens de bemoeiingen met het inklaren 
en vrijmaken van hier te lande ontvangen pak
ketten is verschuldigd een recht van 25 cent per 
pakket. 

7. Een bijzonder recht van 10 cent is ver
schuldigd voor elk uit het buitenland ont
vangen pakket, indien de inklaring en vrij
making geschiedt voor rekening van den af
zender. 

8. Voor een bericht van ontvangst is per 
pakket bij vooruitbetaling verschuldigd: 

a. indien het bericht wordt gevraagd bij de 
aanbieding ter verzending van het pakket, 
15 cent; 

b. indien het bericht op een later tijdstip 
wordt gevraagd, 30 cent. 

9. Het in het vorige lid, sub b, bedoelde 
recht is eveneens van toepassing op navragen 
omtrent het lot van pakketten of inzake het 
niet-ontvangen van een verrekenbedrag, indien 
de afzender niet reeds het recht voor een bericht 
van ontvangst heeft voldaan. 

10. Het recht bedoeld in het 9de lid van dit 
artikel kan, in bijzondere gevallen, op last 
van den Directeur-Generaal worden terugge
geven. 

11. Behoudens het bepaalde bij het volgende 
lid is een recht ten bedra<>e van het port en 
recht van een aangeteekenden brief van enkel
voudig gewicht verschuldigd voor de over
brenging per post van een verzoek van den 
afzender: 

a. om terugzending van een pakket ; 
b. om wijziging van het adres van een 

pakket; 
c. om geheele of gedeeltelijke opheffing van 

het verrekenbedrag van een pakket; 
d. om rechten, welke verschuldigd zijn voor 

een reeds verzonden pakket, te zijnen laste te 
doen komen. 

In geval van overbrenging van het verzoek 
per telegraaf zijn in het sub a bedoelde geval 
uitsluitend verschuldigd de kosten van het 
desbetreffende telegram en in de gevallen, 
bedoeld sub b, c en d behalve de telegram
kosten het port en recht van een aangeteekenden 
brief van enkelvoudig gewicht. 

12. Een recht ten bedrage van het port 
van een brief van enkelvoudig gewicht is ver
schuldigd voor overbrenging van het antwoord 
van den afzender naar aanleiding van een ont
vangen bericht van onbestelbaarheid. 

13. Een bewaarloon van 5 cent per pakket 
voor elk vol etmaal, met een minimum van 
10 cent en een maximum van f 1 per pakket, is 
te voldoen wegens elk hier te lande ontvangen 
pakket, dat niet door den rechthebbende is in 
ontvangst genomen binnen een door den 
Directeur-Generaal te bepalen termijn. Voor 
de berekening van het bewaarloon blijft de 
hiervoren bedoelde termijn buiten beschouwing. 
Van de betaling van het bewaarloon kan in 
bijzondere gevallen door den Directeur-Generaal 
geheel of gedeeltelijk vrijstelling worden verleend. 

14. Hier te lande ontvangen pakketten, 
waarvan de bezorging eenmaal vergeefs is 
beproefd, worden wegens elke herhaalde op
neming in de bestelling belast met een recht van 
20 cent per pakket. 

Schadevergoeding. 
8. 1. Bij verlies, berooving of beschadiging 

van een pakket heeft de afzender of de geadres
seerde recht op schadevergoeding in de gevallen 
en binnen de grenzen, voorzien bij de Overeen
komst van Stockholm, met dien verstande even
wel, dat voor zooveel betreft het verkeer met 
landen, welke niet tot genoemde Overeenkomst 
zijn toegetreden, schadevergoeding alleen wordt 
toegekend voor zooveel zulks in de met de 
betrokken landen getroffen bijzondere overeen
komsten of schikkingen is bepaald. 

2. Schad_evergoeding is niet verschuldigd 
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indien het verlies, de berooving of de beschadi 
ging het gevolg i s van overmacht. 

Vervulling der douane-
formaliteiten. 
9. 1. De postadministratie belast zich met 

de vervulling van alle douaneformaliteiten, 
die bij den in- of doorvoer van pakketten uit het 
buitenland hier te lande gevorderd worden. 

2. Zij betaalt de verschuldigde belasting 
en vordert het bedrag daarvan terug van den 
geadresseerde, bij d e aanbieding van h et pakket, 
of brengt dit bedrag, op verlangen van den 
afzender, aan dezen in rekening. ,Veigert de 
geadresseerde van een· pakket, waarvan de 
afzender de kosten niet voor zijn rekening ge
nomen heeft, de terugbetaling van deze gelden, 
dan wordt het pakket . niet uitgereikt. 

Inlichtingen betrefjende 
pakketten. 
10. 1. Binnen een termijn van een jaar , 

te rekenen van den dag volgende op dien van de 
terpostbezorging, wordt aan den rechthebbende 
gelegenheid gegeven tot het verknJgen van 
inlichtingen betreffende een door hem aan te 
wijzen verzonden pakket, alsmede, voor zooveel 
dat stuk bij de Nederlandsche postadministratie 
berust, tot het verkrijgen van inzage van de 
bij zoodanig pakket behoorende -~dres_kaart. 
Behoudens in het geval, bedoeld b1J artikel 7, 
9de lid, van dit besluit, is voor elk afzonderlijk 
ingediend verzoek en voor elk pakket, bij voor
uitbetaling een recht van 15 cent verschuldigd, 
hetwelk in bijzondere gevallen op last van den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Tele
grafie kan worden t eruggegeven. 

2. Alvorens aan verzoeken, als hierbedoeld, 
wordt voldaan, kan opgaaf van het kantoor en 
het tijdstip van terpostbezorging van het pak
ket, c.q. vertoon van het bewijs van terpost
bezorging dan wel opgaaf van den dag van 
uitreiking, worden gevorderd. 

Toepassing van het besluit ; 
maatregelen van uitvoering. 
11. 1. De bepalingen van dit besluit zijn 

mede van t oepassing op de uitvoering van den 
pakketpostdienst in het verkeer met landen, 
welke niet tot de Overeenkomst van Stockholm 
zijn toegetreden, voor zooveel niet in de be
trekkelijke overeenkomsten of schikkingen 
anders is bepaald. 

2. De Directeur-Generaal der Posterijen 
en Telegrafie is gemachtigd tot het nemen van 
de maatregelen van ondergeschikten aard en 
van orde, welke worden gevorderd voor de 
uitvoering van de Overeenkomst van Stockholm, 
alsmede voor de uitvoering van den dienst in 
het verkeer met de landen, welke niet tot ge
noemde Overeenkomst zijn toegetreden. 

Titel van het besluit. 
12. Dit besluit kan worden aangehaald onder 

den titel "Internationaal Pakketpostbesluit 
1925". 

1 ntrekking vroeger besluit. 
13. Ons besluit van 20 December 1921 

(Staatsblad n°. 1364), zooals dit luidt na de 
daarin aangebrachte wijzigingen , wordt inge 
trokken. 

Onze Minister van vVaterstaat is belast -met 
de uitvoering van dit besluit , dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

H et Loo, den 25sten September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
(Uitgeg. 29 Sept. 1925.) 

25 September 19:!5. BESLUIT tot uitvoering 
van onderscheidene bepalingen der Post
wet (Staatsblad 1919, n°. 543). S. 396. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het ~venschelijk _is om tot 

uitvoering van onderscheidene bepalmgen van 
de Postwet (Staatsblcid 1919, n°. 543), nieuwe 
voorschriften vast te stellen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
, Waterstaat van 1 September 1925, n°. 7, Af

deeling Posterijen en Telegrafie ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 September 1925, n°. 50); 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 September 1925, 
n°. 2, Afdeeling Posterijen en Telegmfie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 

A ard der stukken. 
Art. 1. § l. l. Met gedrukte stukken 

worden gelijkgesteld : 
a. geautografeerde stukken ; 
b. geschreven naam- of zoogenaamde visite

kaartjes; 
c. alle op eenige andere wij ze dan_ d~c:ir 

boek-, plaat-, steen- of lichtdruk werktwgel~Jk 
vermenigvuldigde stukken (cl.ie, door de schnJf
machine verkregen en gecalqueerde stukken 
uitgezonderd), mits zij als zoodanig zonder 
bezwaar zijn t e onderkennen en bij ten minste 
t,vint i" volkomen gelijkluidende, met elkander 
overee~stemmende exemplaren gelijktijdig ten 
kantore der posterijen worden aangeboden. 

2. Stukken, waarvan de tekst is aangebracht 
deels door vermenigvuldiging door middel van 
boek-, plaat-, steen- of lichtdruk, deels op ~en 
der wijzen, bedoeld sub a en c van het vo~~ge 
lid, worden mede met gedrukte stukken gehJk
gesteld, mits,. '!'at de sub c be1oelde wijrn van 
vermenigvuld.igmg betreft, ovengens aan de daar 
gestelde voorwaarden wordt voldaan. 

§ 2. Met advertentiebladen worden gelijk
gesteld : alle gedrukte stukken, welke naar het 
oordeel van Onzen Minister van Waterstaat, 
hetzij uitsluitend, hetzij in hoofdzaak, 
strekken tot bekendmaking of aanbeveling 
betreffende een of meer bedrijven of artikelen, 
alsmede die, welke naar het oordeel van Onzen 
genoemden Minister, hetzij uitsluitend, hetzij 
in hoofdzaak opgaven van vraag of aanbod 
bevatten. 

§ 3. Met monsters worden gelijkgesteld : 
afzonderlijk te verzenden sleutels, alsmede voor
werpen van natuurlijke historie (gedroogde of 
voor bederf bewaarde dieren en planten, delf
stoffen, enz.), waarvan de verzending niet ge
schiedt met handelsoogmerken. 
Porten. 

2. § I. Het port der brieven bedraagt , 
bij vooruitbetaling, voor elke briefkaart 7 ½ 
cent, 
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voor elken anderen brief : 
van een gewicht van niet meer dan 20 gram 

10 cent; 
boven 20 gram tot en met 100 gram 15 cent ; 
boven 100 gram tot en met 300 gram 20 cent; 
boven 300 gram tot en met 500 gram 30 cent ; 
boven 500 gram tot en met 1000 gram 

40 cent; 
boven 1000 gram tot en met 2000 gram 

50 cent. 
§ 2. 1. Het port der gedrukte stukken 

bedraagt, bij vooruitbetaling, 
voor een gewicht tot en met 500 gram 2 cent 

per 50 gram of restend gedeelte van 50 gram, 
boven 500 gram tot en met 750 gram 25 cent; 
boven 750 gram tot en met 1000 gram 30 cent 

en voorts voor elk volgend gewicht van 500 
gram of restend gedeelte van 500 gram 5 cent 
daarboven. 

2. Het port der Brailledrulnverken bedraagt, 
bij vooruitbetaling, 1 cent per 500 gram of 
restend gedeelte van 500 gram. 

§ 3. Het port der nieuwsbladen en bijvoeg
sels bedraagt, indien de frankeering bij abon
nement geschiedt, voor een gewicht van niet 
meer dan 55 gram 1 cent ; boven 55 gram 
tot en met 150 gram 2 cent en voorts voor elk 
meerder gewicht van 50 gram of restend ge
deelte van 50 gram 1 cent daarboven. 

§ 4. Het port der monsters bedraagt, bij 
v,1oruitbetaling, voor een gewicht van niet 
meer dan 100 gram 5 cent en voorts voor elk 
meerder gewicht van 50 gram of restend ge
deelte van 50 gram 2½ cent daarboven. 

§ 5. Het te heffen port wegens ongefran
keerde en ontoereikend gefrankeerde stukken 
bedraagt ten minste 2½ cent voor elke ver
zending onder een afzonderlijk adres. 

Frankeering bij 
abonnement. 
3. § 1. 1. Frankeering bij abonnement 

kan geschieden van : 
a. gedrukte stukken in den vorm van 

periodieke uitgaven, welke ten minste eenmaal 
per maand worden verzonden en bij ten minste 
100 exemplaren gelijktijdig ten kantore der 
posterijen worden aangeboden ; 

b. de overige gedrukte stukken, welke op 
vooruit vastgestelde tijdstippen bij ten minste 
2000 met elkander overeenstemmende exem
plaren gelijktijdig ten kantore der posterijen 
worden aangeboden; 

c. nieuwsbladen, welke bij ten minste 
100 exemplaren gelijktijdig ten kantore der 
posterijen worden aangeboden. 

2. De frankeering bij abonnement van ge
drukte stukken in den vorm van periodieke 
uitgaven, welke ten minste éénmaal per maand 
worden verzonden en van nieuwsbladen kan 
niet anders geschieden dan over een geheel 
kwartaal, hetwelk, in voorkomende gevallen, 
moet overeenkomen met het abonnements
kwartaal van de uitgave. Loopt het abonne
ment van een uitgave over een geheel jaar, dan 
geschiedt de heffing der frankeergelden toch 
per kwartaal, te rekenen van het tijd tip van 
het jaarabonnement. 

3. De berekening van het bij wijze van 
abonnement te heffen port van nieuwsbladen 
en andere periodieke uitgaven en van de overige 
gedrukte stukken geschiedt naar het aantal 

exemplaren, resp. zendingen, door den uit
gever verzonden en het gewicht per exemplaar, 
resp. per zending, een en ander volgens de door 
den uitgever aan den Directeur van het be
trokken postkantoor te verstrekken op~aven. 
Bij de berekening van het port der meuws
bladen volgens het gewicht per exemplaar blijft 
de verpakking buiten beschouwing. 

§ 2. 1. BiJ den aanvang van elk kwartaal 
wordt het verschuldigde over dat kwartaal 
bij benadering vastgesteld. Het geraamde 
bedrag moet uiterlijk op den derden dag der 
eerste maand van het kwartaal worden betaald. 

2. Na afloop van het kwartaal vindt eene 
nadere verrekening plaats van het verschil 
tusschen het vooruitbetaalde bedrag en hetgeen, 
volgens het aantal en het gewicnt der ver
zonden stukken, werkelijk verschuldigd is. 

3. Het eventueel bij te betalen bedrag moet 
uiterlijk op den derden dag der eerste maand 
van het nieuwe kwartaal voldaan zijn. 

§ 3. 1. De Directeur van het betrokken 
postkantoor bepaalt, welke regelen moeten 
worden in acht genomen ten opzichte van de 
terpostbezorging van de bij abonnement ge
frankeerde stukken. 

2. Indien het aantal exemplaren of zen
dingen voor eenzelfden bestelkring of voor 
eenzelfde richting bestemd tien of meer bedraagt, 
moeten die stukken afzonderlijk bijeenge
bonden worden ter post bezorgd, een en ander 
volgens de ter zake door den Directeur van het 
betrokken postkantoor te verstrekken inlich
tingen. 

3. Frankeering bij abonnement van de 
stukken, bedoeld in § 1, l • lid, sub b, van dit 
artikel kan mede geschieden zonder toepassing 
van het bepaalde bij het vorige lid. 

4. Alle stukken moeten van adressen zijn 
voorzien en boven het adres de gedrukte aan
wijzing "Frankeering bij abonnement" dragen, 
gevolgd door de eveneens gedrukte aanwijzing 
van het kantoor van terpostbezorging. Deze 
aanwijzingen mogen mede zijn aangebracht 
door middel van een adresseermachine. 

5. In de door den Directeur-Generaal te 
bepalen gevallen en met inachtneming van de 
door hem te stellen voorwaarden kunnen bij 
abonnement gefrankeerde stukken ongeadres
seerd worden verzonden. 

§ 4. De bevoegdheid tot het voldoen der 
porten bij abonnement kan worden verkregen 
ingevolge een daartoe door den Directeur
Generaal te verleenen machtiging en kan door 
dezen worden ingetrokken, indien daartoe, 
op grond van gebleken onjuiste opgave of andere 
onregelmatigheden, aanleiding bestaat. 

Bijvoegingen enz. in 
gedrukte stukken, 
nieuwsbladen, Braille
stukken en monsters. 
4. § 1. Op de adresstrook of op den om

slag der gedrukte stukken, der nieuwsbladen, 
der monsters en der Brailledrukwerken, of op, 
dan wel bij de stukken zelve, zijn, mits zij geen 
overeengekomen taal kunnen vormen, de vol
gende bijvoegingen, doorhalingen en aan
duidingen toegelaten : 

1 °. voor alle bovengenoemde stukken : 
a. de naam, de firma, de kwaliteit, het 

beroep en het adres van den afzender en van 
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den geadresseerde, de dagteekening van af
zending, alsmede de handteekening, het tele
foonnummer, het telegramadres, de telegraaf
code en de post- of bankrekening van den 
afzender; 

b. de verbetering van drukfouten ; 
c. de doorhaling, onderstreping of om

haling van som.mige woorden of sommige 
gedeelten van den gedrukten tekst, mits zulks 
niet geschiedt met het doel om op die wijze 
briefwisseling van persoonlijken aard t e voeren ; 

d. de vermelding van een index- of een 
controlenummer, op het stuk zelve betrekking 
hebbende; 

2°. bovendien: 
a. in circulaires : 
de handteekening van firmanten, leden of 

procuratiehouders eener vennootschap ; 
het tijdstip van verzending van koopwaren ; 
de namen van schepen, de tijdstippen van 

vertrek en aankomst dier schepen en de namen 
van de havens van vertrek en aankom t, ·als
mede die der tusschenhavens; 

de naam of de veranderde naam van een 
handelsreiziger, vertegenwoordiger of agent 
eener firma en het hjdstip, waarop hij den 
geadresseerde zal bezoeken of waar en wanneer 
hij te spreken i s ; 

b. in circulaires bevattende een uitnoodiging 
tot een bijeenkomst : 

de naam van hem, die tot deelneming aan die 
bijeenkomst wordt uitgenoodigd, alsmede de 
plaats, de dag, het uur en de aanduiding met 
enkele woorden van het doel dier bijeenkomst ; 

c. in formulieren tot bestelling of aanbieding 
van uitgaven van den boekhandel, van boeken, 
couranten en tijdschriften, platen, muziekstukken 
en landkaarten, alsmede van prospectussen, be
trekking hebbende op, en van losse banden, bestemd 
voor die stukken : 

de titel of de titels, alsmede het getal, de prijs 
of de prijzen van het bestelde of aangebodene; 

de wijze van verzending van het bestelde of 
aangebodene, namelijk met welke gelegenheid 
en aan wien; 

de aanduidingen: gebonden, ingenaaid, ge
cartonneerd, los, in afleveringen, voor rekening, 
in commissie, ten vervolge, ter bezichtiging, 
tegen aanbiedingsprijs, wegens te weinig ont-

. vangen, herhaalde aanvraag, omgaand en spoed; 
d. op prentkaarten en naam- of zoogenaamde 

visitekaarties, alsmede op K erstmis- en nieuw
iaarskaarten : 

de bijvoeging van gelukwenschen, betui
gingen van dank of van rouwbeklag, of dergelijke 
beleefdheidstermen, uitgedrukt in ten hoogste 
vijf woorden of door middel van algemeen 
gebruikelijke letters, als t.g., t .r., t .a ., of p.f., 
p.c., p.p. c. en dergelijke; 

e. in drukproeven : 
de veranderingen, bijvoegingen en aan

duidingen, welke op de correctie, den vorm 
en het drukken betrekking hebben, zoomede 
vermeldingen als "Kan worden afgedrukt", 
,,Gezien - Kan worden afgedrukt" of soort
gelijke, betrekking hebbende op het maken van 
het werk. Deze veranderingen, bijvoegingen en 
aanduidingen zijn ook toegelaten in den be
staanden tekst van werken, welke herdrukt 
worden. 

Bij gebrek aan ruimte mogen de bijvoegingen 
op afzonderlijke bladen worden aangebracht ; 

f. in modeplaten, landkaarten en dergel,ijke: 
het aanbrengen van kleuren ; 
g. in prijscouranten, aanbiedingen betreffende. 

advertentiën, beursberichten, marktberichten, han
delscirculaires, prospectussen, catalogussen en 
prijsnoteeringen : 

de invulling of verandering van cijfers; 
de nadere aanduiding van de prijzen door 

middel van enkele woorden, als : geldig tot 
.... . ... ... .... , commissie . . . . . . . pct., 
franco wal, emballage berekend, en dergelijke ; 

de bijschrijving van enkele artikelen ; 
de bijvoeging van een enkel woord, als: 

willig, gedrukt, dalend, stijgend, kalm, over
voerd, veel of weinig aanvoer en dergelijke, 
de algemeen,e stemming der markt aandui
dende; 

h. op boeken, vlugschriften, muziekstukken, 
couranten, tijdschriften, photografi.eën, platen en 
in het algemeen op alle voortbrengselen van letter
kunde of kunst : 

de naam van hem, voor wien het stuk bestemd 
is, en die van den zender ; 

een opdracht, bestaande uit een eenvoudige 
beleefdheidsuitdrukking, de abonnements
voorwaarden, het tarief der advertentiën, het 
tijdstip waarop het abonnement eindigt of 
een nieuw aanvangt, alsmede de woorden: 
present-exemplaar, van den schrijver of uit
gever, in ruil, t er bezichtiging, ter kennisneming 
of inzage, ten vervolge, voor rekening, bewijs
nummer voor geplaatste advertentie, in het 
algemeen het doel der zending aanduidende, op 
een der eerste bladen of op den omslag ; 

i . op uitknipsel,s van couranten en tijd
schriften: 

de aanduiding van den titel, den datum, het 
nummer en het adres van de uitgaaf, waarvan 
zij afkomstig zijn ; 

i- in kaartformulieren tot niededeeling van 
adreswijziging : 

de aanduidingen betreffende de wijziging van 
het adres van den afzender ; 

k. in zoogenaamde leeslijstjes : 
de titel of de titels van de bijhehoorende 

boeken of tijdschriften ; 
de aanduiding van het aantal leesdagen, de 

dagteekeningen van ontvangst en verzending, 
de bijschrijving of doorhaling van de namen 
van enkele lezers, alsmede hun handteekening 
of hun naamcijfer ; 

l. op monsters: 
de fabrieks- of handelsmerken, de volgnum

mers, de prijzen en de aanwijzingen betreffende 
het gewicht, de maat, de afmetingen, de beschik
bare hoeveelheid en de aanduidingen, welke 
noodig zijn om de herkomst en den aard van 
de koopwaar, waarop de monsters betrekking 
hebben, aan te geven. 

De bijvoegingen en aanduidingen mogen ook 
worden aangebracht op een biJ de monsters 
gevoegde open mededeeling ; 

3°. voorts is nog geoorloofd : 
a. bij de al of niet verbeterde drukproeven 

handschriften te voegen, mits de handschriften 
en drukproeven tot eenzelfde uitgave behooren; 

b. tusschen den t ekst van prijscouranten 
en catalogussen kleine stalen, dienende tot toe
lichting van dien tekst, op te nemen ; 

c. bij de stukken, bedoeld sub 2°, letter h, 
van deze · paragraaf bij te voegen de rekening 
of factuur, mits daarop geen andere opgaven 
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zijn vermeld dan de naam van den afzender en 
van hem aan wien geleverd wordt, het aantal, 
de titels en de prijzen van de ingesloten stukken, 
alsmede een ingevuld postwissel- of stortings
formulier (bestemd tot overmaking van liet 
bedrag), al dan niet voorzien van de noodige 
frankeerzegels ter voldoening van het recht ; 

d. bij modejournalen geknipte patronen te 
voegen, welke, mede blijkens de op de patronen 
voorkomende aanwijzingen, één geheel uit
maken met het nummer of exemplaar, waarbij 
zij worden verzonden. 

§ 2. 1. Met uitzondering van het adres en 
de aanduidingen uitsluitend op de bestelling 
betrekkin~ hebbende, zijn alle andere dan de 
in de vorige paragraaf vermelde bijvoegingen 
of aanduidingen, op welke wijze ook aange
bracht, verboden. 

2. Behoudens de door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie goèd te 
keuren mededeelingen, de exploitatie van de 
uitgaaf betreffende, welke op de achterzijde 
van den omslag of van de adresstrook van 
couranten of ti3dschriften mogen worden ge
drukt, zijn op den omslag of op de adresstrook 
van couranten of tijdschriften, welke tegen 
het bij art. 2, § 3, van dit besluit vastgestelde 
tarief worden verzonden, geen andere - ook 
geen gedrukte - vermeldingen, aankondigingen, 
aanwijzingen of mededeelingen toegelaten dan 
het adres, de aanduidingen op de bestelling 
betrekking hebbende en de bijvoegingen of 
aanduidingen, welke ingevolge het bepaalde 
in de vorige paragraaf van dit artikel op de 
betreffende stukken mogen zijn aangebracht. 

Gewicht, afmetingen, 
verpakking, enz. 
5. § 1. Het gewicht en de afmetingen, 

welke een zending onder een afzonderlijk adres 
niet m;i,g te boven gaan, worden vastgesteld 
als volgt: 

a. voor brieven (briefkaarten uitgezonderd), 
gedrukte stukken en nieuwsbladen : het gewicht 
op 2 kilogram en de afmetingen op 45 centi
meter langs elk der zijden ; voor Brailledruk
werken : het gewicht op 3 kilogram en de af
metingen op 45 centimeter langs elk der zijden. 
Zendingen in rolvorm zijn toegelaten, mits de 
middellijn niet meer dan 10 centimeter en de 
lengte niet meer dan 75 centimeter bedraagt. 
Kaartformulieren, welke zonder omslag ver
zonden worden, mogen niet lueiner dan 10 cen 
timet.er in lengte en 7 centimeter in breedte, 
en niet grooter dan 18 centimeter in lengte en 
13 in breedte zijn; 

b. voor monsters: het gewicht op 500 gram 
en de afmetingen op 45 centimeter in lengte, 
20 in breedte en 10 in hoogte. Zendingen in 
Mlvorm zijn toegelaten, mits de middellijn 1~iet 
meer dan 15 centimeter en de lengte niet meer 
dan 45 centimeter bedraagt ; · 

c. voor gemengde zendingen (bedoeld bij 
art. 7, 2• lid, der wet): het gewicht op 2 kilo
gram. De ingesloten stukken van elke soort 
mogen overigens op zichzelf de daarvoor vast
gestelde grenzen, wat ~ewicht en afmetingen 
betreft, niet overschnjden. 

§ 2. 1. Gedrukte stukken, nieuwsbladen, 
monsters en Brailledrukwerken, moeten, hetzij 
onder kruisband, kruistouw of strook, hetzij 
in een open omslag of in het algemeen op zoo-

danige wijze zijn ingepakt, dat de ambtenaren 
zich zonder bezwaar kunnen overtuigen, dat 
de zendingen aan de gestelde eischen voldoen. 

Nochtans kunnen onder luchtdicht gesloten 
verpakking worden verzonden monsters, be
vattende voorwerpen, welke bij verpakking op 
andere wijze zouden bederven. Alsdan kan 
worden gevorderd, dat de afzender of de ge
adresseerde door opening van één of meer door 
den betrokken ambtenaar der posterijen aan te 
wijzen zendingen, dan wel op eenige andere 
wijze, het onderzoek naar den inhoud verge
makkelijkt. 

2. De verpakking van alle stukken moet 
zoodanig zijn, dat ziJ den inhoud voor bescha
diging vrijwaart en de zendingen geen gevaar 
opleveren voor de postambtenaren of schade 
kunnen doen ontstaan aan de gelijktijdig te 
verzenden stukken. 

3. Indien de aard van de zendingen het 
toelaat, kunnen de stukken geheel open of los, 
dat is zonder omslag of strook, worden verzon
den. Stukken in den vorm van ten hoogste twee
maal gevouwen kaarten mogen los worden ver
zonden, mits de kaarten van voldoende stevig
heid zijn om de behandeling niet te belemmeren 
en overigens voldoen aan de voorwaarden vast 
te stellen door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie. 

§ 3. Indien gemengde zendingen uitsluitend 
bestaan uit gedrukte stukken en nieuwsbladen, 
dan wordt de verpakking geacht te behooren 
tot de ingesloten gedrukte stukken. Indien 
zij, behalve gedrukte stukken of nieuwsbladen, 
mede monsters inhouden, dan wordt geacht, dat 
de verpakking behoort tot de ingesloten mon
sters. 

Aanteekening. 
6. § 1. Behalve het port, is voor gewoon 

aangeteekende stukken alsmede voor aange
teekende brieven met aangegeven geldswaarde 
een vast recht verschuldigd van 15 cent ; voor 
aangeteekende brieven met aangegeven gelds
waarde daarenboven een evenredig recht van 
2 ½ cent voor elke honderd gulden of restend 
gedeelte van honderd gulden aangegeven gelds
waarde. 

§ 2. 1. De aangeteekende brieven met aan
gegeven geldswaarde moeten gesloten zijn in• 
een stevigen, uit één stuk vervaardigden om
slag, voorzien van in deugdelijk lak afgedrukte 
zegels, welke op eenigen afstand van elkander 
zijn geplaatst en in voldoend aantal moeten zijn 
aangebracht, opdat niets uit den brief kan 
worden gelicht, zonder de zegels te verbreken 
of den omslag te schenden. De zegels moeten 
aan elkander ge'ijk zijn en een ges'achtswapen, 
naamcijfer of eenig ander onderscheidend ken
merk van den afzender vertoonen. Het ge
bruik van oms'agen met gekleurde randen en 
van omslagen met doorschijnend adresvlak 
is niet toegelaten. Voorts i s het verboden om 
op brieven met aangegeven waarde andere 
etiketten te plakken dan die, welke op den 
postdienst betrekking hebben. 

2. Sluiting, als bij het vorige lid is voor
geschreven voorbrievenmetaangegeven waarde, 
verdient aanbeveling met betrekking tot ge
wone aangeteekende brieven, welke gelds
waarde bevatten. Overigens worden de voor
waarden, waaraan aangeteekende stukken 
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moeten voldoen, vastgesteld door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie. 

§ 3. Indien vijf of meer ~tukken door of 
vanwege eenzelfden afzender gelijktijdig ter 
aanteekening worden aangeboden, kan verlangd 
worden, dat die stukken vergezeld zijn van een 
of meer formulieren, waarop zij door of vanwege 
den afzender zijn ingeschreven. Deze formu
lieren zijn ten kanto1·e der posterijen kosteloos 
verkrijgbaar. 

§ 4. 1. De uitreiking van aangeteekende 
stukken geschiedt alleen aan den geadresseerde 
persoonlijk of aan diens gemachtigde, tegen 
ontvangbewijs. Dit bewijs moet in tegenwoor
digheid van den postambtenaar, die het stuk 
uitreikt, worden onderteekend. Kan de ge
adresseerde niet schrijven, dan moet zijn hand
merk door twee ten postkantore bekende ge
tuigen worden gewaarmerkt. 

2. De tot het in ontvangst nemen van aan
geteekende stukken vereischte machtiging 
wordt verstrekt door een notarieele of onder
handsche volmacht tot dat einde, of wel door 
een uittreksel uit eene algemeene volmacht. 
Deze stukken moeten blijven berusten ten 
kantore der posterijen in de woonplaats van den 
belanghebbende. 

3. De machtiging tot het in ontvangst 
nemen van gewone aangeteekende stukken en 
van aangeteekende brieven, een aangegeven 
geldswaarde van f 1000 niet te boven gaande, 
kan nochtans ook geschieden door gebruik
making van het formulier van lastgeving, voor
komende op de kennisgeving, waarbij de aan
wezigheid van een aangeteekend stuk den 
geadresseerde wordt bericht. 

§ 5. Indien de geadresseerde van een aan
geteekenden brief met of zonder aangegeven 
waarde, of zijn gemachtigde, vermeent, dat de 
brief zich niet in een ongeschonden staat be
vindt, behoort daarvan dadelijk bij de uit
reiking door hem opgave te geschieden. De 
brief wordt dan, met inachtneming van de 
noodige voorzorgen, door den postambtenaar 
in tegenwoordigheid van den geadresseerde of 
zijn gemachtigde, geopend. Van de bevinding 
wordt proces-verbaal opgemaakt. Daarna 
wordt de brief desverla,ngd uitgereikt, doch 
de omslag wordt bij het proces-verbaal over
gelegd. 

§ 6. Brieven met eene hoogere aangegeven 
waarde dan van f 12,000 worden ter verzending 
niet aangenomen. 

Verrekenzendingen. 
7. § 1. Invordering van geld op aange

teekende stukken is mogelijk tot een bedrag 
van ten hoogste f 1000 per zending. De stukken, 
waarop geld is in te vorderen, heeten verreken
zendingen. 

§ 2. Het ingevorderde bedrag wordt koste
loos ter beschikking van den afzender gesteld 
door middel van een postwissel dan wel door 
bijschrijving op zijne postrekening. Elke ver
rekenzending moet te dien einde, bij de terpost
bezorging, vergezeld zijn van een ongefran
keerd, door of vanwege den afzender ingevuld 
postwissel- of stortingsformulier. 

§ 3. Behalve het port en het aanteekenrecht 
is voor elke verrekenzending een recht ver
schuldigd, hetwelk bedraagt : 

a. indien de afzender overmaking van het 

ingevorderde bedrag door middel van een post
wissel verlangt, een recht als voor een post
wissel van gelijk bedrag is vastgesteld ; 

b. indien de afzender wenscht, dat het 
ingevorderde bedrag door bijschrijving op zijn 
postrekening te zijner beschikking wordt ge
steld, een recht als voor stortingen in geld, van 
gelijk bedrag, op een postrekening is verschul
digd. 

§ 4. Op de in § 3, sub a, van dit artikel be
doelde verrekeningspostwissels en op de stor
tingsformulieren, ~ebezigd voor de in § 3, sub b, 
bedoelde bijschriJvingen, zijn de bepalingen 
resp. der gewone postwissels en der gewone 
stortingsformulieren ,an toepassing, met dien 
ver tande evenwel, dat op de verrekenings
postwissels en -stort ingsformulieren geen recht 
wordt verantwoord. 

Expresse be-stelling. 
8. § 1. De afzender, die van eenig stuk 

expresse-bestelling verlangt, moet van dat 
verlangen doen blijken door een in het oog loo
pende aamvijzing : ,,Expresse" boven het adres 
van het stuk. 

§ 2. 1. Voor de expresse-bestelling is voor 
elk stuk verschuldigd : 

a. indien de geadresseerde woont binnen 
een door den Directeur-Generaal der Posterijen 
en Te1egrafie vast te stellen kring, een recht 
van 30 cent; 

b. indien de geadresseerde woont buiten 
den sub a bedoelden kring een recht berekend 
naar den afstand van het kantoor, dat met de 
bestelling i s belast, en de voor het bestellend 
personeel geldende loonregeling. . 

2. Het in het vorige lid onder a en b bedoelde 
recht, hetwelk in geen geval minder bedraagt 
dan 30 cent, is in voorkomende gevallen te 
verhoogen met verschuldigde veer- of over
vaartgelden. 

§ 3. 1. Het port en ten minste een bedrag 
van 30 cent wegens expresse-recht is bij vooruit
betaling te voldoen. I s dit niet geschied, dan 
wordt aan het verlangen tot express~-bestelling 
niet voldaan. 

2. Het boven dat bedrag verschuldigde recht 
kan ten laste van den geadresseerde worden 
gelaten, met verplicht ing nochtans voor den 
afzender, om dat recht nader te voldoen, indien 
het stuk niet aan den geadresseerde kan worden 
uitgereikt. 

§ 4. Indien de geadresseerde verlangt, dat 
een voor hem bestemd, duidelijk aan te wijzen 
stuk, per expresse besteld warde, kunnen de 
kosten dier expresse-bestelling reeds bij het 
te kennen geven van het verlangen worden 
gevorderd. 

Berichten van ontvangst. 
9. 1. Een bewijs van uitreiking of bericht, 

als bedoeld in art. 18 der wet, wordt Yerstrekt 
tegen vooruitbetaling van een recht Yan 15 cent. 

2. Het in het vorig lid bedoelde recht kan 
in bijzondere gevallen op last van den Direc
teur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
worden teruggegeven. 

Postwissels en postbewijzen. 
10. § 1. 1. Het bij vooruitbetaling ver

schuldigde recht der postwissels bedraagt : 
voor een bedrag tot en met f 25 10 cent, 
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boven f 25 tot en met f 50 20 cent, 
en voorts 10 cent voor elke som van f 50 of 

restend gedeelte van f 50 boven f 50 tot en met 
f 500 ; boven dit bedrag is voor elke som van 
f 100 of restend gedeelte van f 100 10 cent meer 
verschuldigd. 

2. Het bij vooruitbetaling verschuldigde 
recht der postbewijzen bedraagt 5 cent. 

3. Bovendien is voor eiken postwissel en elk 
postbewijs een door den Directeur-Generaal 
der Posterijen en Telegrafie te bepalen bedrag 
wegens kosten van het formulier verschuldigd. 

4. Voor elk bericht van uitbetaling van een 
}Jostwissel is, bij vooruitbetaling, een recht van 
15 cent verschuldigd. · 

5. Een recht van 15 cent i voorts ver• 
schuldigd wegens elken postwissel en elk post
bewijs, waarvan uitbetaling wordt verzocht 
na afloop van den hierna in het 2° lid van 
§ 2 genoemden termijn, -binnen welken deze 
stukken dadelijk betaalbaar zijn. Dit recht is 
te voldoen bij de indiening van het verzoek 
om uitbetailng. 

6. Binnen den termijn, bedoeld in het 
laatste lid van art. 20 der wet, wordt aan den 
rechthebbende gelegenheid gegeven tot het 
verkrijgen van inlichtingen betreffende een 
door hem aan te wijzen verzonden postwissel of 
postbewijs en tot het verkrijgen van inzage van 
het uitbetaalde stuk. Voor elk afzonderlijk 
ingediend verzoek is, bij vooruitbetaling, een 
recht van 15 cent per postwissel of postbewijs 
verschuldigd. Alvorens aan een verzoek, als 
in dit lid bedoeld, wordt voldaan, kan vertoon 
van het wegens het betrekkelijke stuk afgegeven 
bewijs van storting worden gevorderd. 

7. Het in de drie voorafgaande leden van 
deze paragraaf bedoelde recht kan, in bijzondere 
gevallen, op last van den Directeur-Generaal 
worden teruggegeven. 

8. De op de postwissels en postbewijzen 
voorkomende postzegels en zegelafdrukken 
mogen daarvan door of vanwege de gebruikers 
van den dienst niet worden gescheiden. 

§ 2. 1. Het maximum bedrag der post
bewijzen is f 10. 

2. De postwissels zijn dadelijk betaalbaar 
gedurende veertien dagen na hun dagteekening 
of zooveel langer als door den Directeur-Gene
raal mocht worden bepaald ; de postbewijzen 
zijn dadelijk betaalbaar gedurende zes maanden, 
te rekenen van den dag, waarop zij zijn uit• 
gegeven. 

3. a verloop van die termijnen kan de uit-
betaling der postwissels en postbewijzen alleen 
verkregen worden met machtiging van den 
Directeur-Generaal en behoudens het bepaalde 
bij het laatste lid van art. 20 der wet. 

4. De wijze van verzending en van uit
betaling van de postwissels en postbewijzen, 
mitsgaders hun vervanging in geval van verlies, 
worden geregeld door den Directeur-Generaal. 

Invordering van 
quitantiën, enz. 
11. § 1. 1. Quitantiën, wisselbrieven en 

ander handelspapier, waarvan invordering door 
de posterijen wordt gewenscht, moeten ten 
postkantore worden aangeboden, ingeschreven 
op een borderel volgens een hiervoor door den 
Directeur-Generaal der Posterijen en Telegrafie 
vast te stellen model, hetwelk zal zijn ingericht 

voor inschrijving van ten hoogste 30 in te vor
deren stukken. 

2. Voor elk ter invordering gegeven stuk is, 
bij de afrekening of bij de teruggaaf van de 
onbetaald gebleven stukken, een recht van 
12 ½ cent verschuldigd. 

3. Bij de afrekerung is bovendien wegens 
het per borderel ingevorderde bedrag een recht 
verschuldigd, hetwelk bedraagt : 

voor een bedrag tot en met f 25 10 cent, 
boven f 25 tot en met f 50, 20 cent, 
en voorts 10 cent voor elke som van f 50 of 

restend gedeelte van f 50 boven f 50 tot en met 
f 500 ; boven dit bedrag is voor elke som van 
f 100 of restend gedeelte van f 100 10 cent meer 
verschuldigd. 

4. Binnen den termijn, bedoeld bij § 3, 
2• lid, van dit artikel wordt aan den recht• 
hebbende gelegenheid gegeven tot het ver
krijgen van inlichtingen betreffende - en 
inzage van een door hem aan te wijzen afge
rekend borderel en c.q. van het daarbij óe
hoorende afrekeningsformulier. Voor elk af
zonderlijk ingediend verzoek is, bij vooruit
betaling, een recht van 15 cent per borderel 
verschuldigd. Dit recht kan, in bijzondere 
gevallen, op last van den Directeur-Generaal 
worden teruggegeven. 

5. Alvorens aan verzoeken, als in het vorige 
lid bedoeld, wordt voldaan, kan opgaaf worden 
gevorderd van het kantoor en het tijdstip van 
terpostbezorging. 

§ 2. 1. Rekeninghouders bij den post
cheque en girodienst kunnen verlan~en, dat 
voor hen door de posterijen op quitant1ën inge
vorderde bedragen door de kantoren van in
vordering rechtstreeks op hun postrekening 
worden gestort. Daartoe moeten de betref
fende quitantiën zijn gesteld op formulieren, 
welke tegen betaling van een door den Direc
teur-Generaal vast te stellen bedrag ten kantore 
der posterijen verkrijgbaar zijn. 

2. In afwijking van het bepaalde -in § 1, 
2• en 3• lid, van dit artikel is voor elke ter in
vordering aangeboden quitantie, als in het 
vorige lid bedoeld, bij vooruitbetaling een recht 
verschuldigd, hetwelk bedraagt : 

voor een bedrag tot en met f 500, 15 cent, 
boven f 500 tot en met f 1000, 20 cent. 
3. De in deze paragraaf bedoelde quitantiën 

worden niet meer dan éénmaal aan de schul
denaars aangeboden. Het in het vorige lid 
vastge,stelde recht wordt in geen geval terug
betaald. 

§ 3. 1. Het bedrag, dat op quitantiën, 
wisselbrieven en ander handelspapier wordt 
ingevorderd, mag, voor elk stuk afzonderlijk, 
de som van f 1000 niet te boven gaan. 

2. De verplichting tot uitbetaling van de 
ingevorderde gelden of tot teruggaaf van de 
onbetaald gebleven stukken vervalt, indien die 
gelden of stukken niet binnen een tijdvak van 
twee jaren, te rekenen van den dag der terpost• 
bezorging, in ontvangst zijn ~enomen. 

3. De aanneming ter invordermg van stuk
ken, als in§ 1 van dit artikel bedoeld, kan worden 
geweigerd, bijaldien de betrokkene bij een 
vorige gelegenheid ingebreke is ~ebleven om 
onbetaald gebleven stukken weder m ontvangst 
te nemen binnen een maand na de dagteeke
ning van het bericht, waarbij van de aanwezig• 
heid van die stukken is kennis gegeven. 
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Busrecht, enz. 
12. § 1. 1. Aan ieder, die dit verlangt, 

wordt gelegenheid gegeven om de voor hem 
bestemde stukken, na aankomst van elke 
post, gedurende de uren, waarop het kantoor 
voor het publiek is opengesteld, aan dat kantoor 
af te halen of te doen afhalen, tegen vooruit
betaling van een recht per kalenderkwartaal 
van: 

a. f 5 voor de postkantoren te Amsterdam, 
Arnhem, 's-Gravenhage, Groningen, Haarlem, 
Nijmegen, Rotterdam en Utrecht ; 

b. f 2.50 voor de overige kantoren, behalve 
de hulppostkantoren en de stations voor den 
postdienst ~ 

· c. f 0.50 voor de hulppostkantoren ; 
d. f 2.50 voor de sub a genoemde kantoren 

en f 0.50 voor de sub ben c bedoelde kantoren, 
indien alleen verlangd wordt, de aankomende 
couranten en tijdschriften af te halen. 

2. Boven het in het vorige lid bedoelde 
recht is nog een recht van gelijk bedrag ver
schuldigd: 

a. indien de belanghebbende in den sluit ings
tijd van het kantoor op door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie vast te 
stellen tijdstippen stukken wenscht af te halen 
of t e doen afhalen ; 

b. indien de belanghebbende de porten der 
aankomende ongefrankeerde of ontoereikend 
gefrankeerde stukken, bij de inontvangst
neming ten kantore, niet dadelijk betaalt, doch 
die maandelijks wenscht af te rekenen. 

3. Voor de berekening van het recht, in 
deze paragraaf vermeld, gelden gedeelten van 
een kwartaal voor een geheel. Het recht wordt 
in geen geval terugbetaald. 

§ 2. 1. Aan ieder, die woont binnen den 
kring van een postkantoor, waaronder één of 
meer wijkkantoren behooren, wordt mede ge
legenheid gegeven om alle voor hem bestemde 
aangeteekende stukken aan een vooraf op te 
geven wijkkantoor af te halen of te doen af 
halen, al vermeldt het adres zoodanig kantoor 
niet, op de dagen en uren, waarop dat kantoor 
voor het publiek is opengesteld, tegen vooruit
betaling vau een recht van f 10 per kalender
jaar. 

2. Dit recht wordt steeds over een vol jaar 
berekend en in geen geval terugbetaald. 

3. Voorts wordt kosteloos gelegenheid ge
geven tot het afhalen, aan een door den af 
zender aangeduid wijkkantoor, van elk aange
teekend stuk, hetwelk boven het adres op in het 
oog loopende wijze van een daartoe strekkende 
aanduiding is voorzien, alsmede tot het afhalen 
aan een aan te wijzen wijkkantoor van een 
aangeteekend stuk, waarvan de aankomst 
aan den geadresseerde is bericht, indien deze 
dit schriftelijk aan den Directeur van het post
kantoor verzoekt. 

§ 3. 1. Het recht, in § 1 bepaald, is, bij 
afhaling aan het kantoor, niet verschuldigd 
voor: 

a. de stukken, bestemd voor Ons en de 
leden van het Koninklijk Huis, alsmede die, 
welke den dienst van het Koninklijk Huis be
treffen; 

b. de stukken, bestemd voor militairen der 
land- of zeemacht, die door daarvoor aange
wezen militairen worden afgehaald ; 

c. de stukken, den openbaren dienst be
treffende; 

d. de door de posterijen geleverde couranten 
en tijdschriften. 

2. Bovendien kan door den Directeur
Generaal in gevallen, waarin daartoe naar het 
oordeel van Onzen Minister va11 Waterstaat 
wegens bijzondere omstandigheden aanleiding 
bestaat, vrijstelling worden verleend van de 
betaling van in dit artikel genoemde rechten 
of de heffing van lagere dan de evenbedoelde 
rechten worden toegestaan. 

§ 4. De gelegenheid tot het ten kantore 
afhalen of doen afhalen van stukken kan op 
Zon- en feestdagen worden beperkt tot de door 
den Directeur-Generaal te bepalen uren en 
tot de stukken, welke op genoemde dagen niet 
zijn uitgesloten van de bestelling. 

Abonnementen op" 
couranten en tijdschriften. 

13. § 1. 1. Behoudens het bepaalde bij 
het 1 • lid van § 3 van dit artikel geschiedt de 
levering van couranten en tijdschriften door de 
posterijen tegen vooruitbetaling van den 
abonnementsprijs. . 

2. Abonnementen voor minder dan drie 
maanden worden niet aangenomen, tenzij dit 
uitdrukkelijk door den uitgever is toegestaan. 
Overigens regelt zich het tijdvak van het 
abonnement naar de abonnementsvoorwaarden, 
door de uitgevers gesteld. 

§ 2. De korting wegens het aannemen van 
abonnementen, welke door de uitgevers op den 
abonnementsprijs der bladen moet worden ver
leend en ten minste 10 pct. van den abonne
mentsprijs moet bedragen, vertegenwoordigt 
het door de postadministratie te heffen recht. 

§ 3. 1. De levering van couranten en tijd
schriften ten behoeve van personen, woon
achtig binnen den kring van een hulppost
kantoor, waarvan de kantoorhouder als zoo
danig ter plaatse is benoemd vóór .1 Januari 
1921, kan, indien de kantoorhouder dit wenscht, 
voor zijn rekening geschieden op de door hem 
met de uitgevers overeen te komen voor
waarden. 

2. Het bepaalde bij het vorige lid is niet 
van toepassing op de !everin~ van door den 
Directeur-Generaal der PosteriJen en Telegrafie 
te bepalen uitgaven. 

Postzegels, formulieren. 
enz. 

14. § 1. 1. In gebruik blijven of worden 
gesteld: 

postzegels van 1, 2, 2 ½, 3, 4, 5, 6, 7 ½, 9, 10, 
12½, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50 en 60 cent, 
f 1, f 2.50 en f 5 ; 

postzegelboekjes ; 
postzegelrollen ; 
postbladen, voorzien van een zegelafdruk 

van 10 of 15 cent ; 
briefomslagen, voorzien van een zegelafdruk 

van 10 of 15 cent ; 
enkele en dubbele briefkaarten, elke kaart 

voorzien van een zegelafdruk van 7 ½ cent, 
alsmede enkele en dubbele briefkaarten, elke 
kaart voorzien van een zegelafdruk van 
10 cent; 

postbewijsformulieren, voorzien van een 
zegelafdruk van 5 cent ; 
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kaarten tot mededeeling van adreswijziging, 
voorzien van een zegelafdruk van 2 cent ; 

andere naar het oordeel van den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie noodige 
formulieren. 

2. De postzegels en postzegelafdrukken 
dragen de aanduiding van de waarde ; door Ons 
wordt nader bepaald, welke de beeltenis van 
het Hoofd van den Staat zullen dragen. De 
postzegels en postzegelafdrukken van ver
schillende waarde zijn door kleuren onder
scheiden. 

3. de vorm en de kleur der postzegels, zegel
afdrukken en formulieren worden door den 
Directeur-Generaal bepaald. 

4. Aan den Directeur-Generaal wordt mach
tiging verleend in buitengewone omstandig
heden, geheel of gedeeltelijk, tijdelijke staking 
te gelasten van de verkrijgbaarstelling van de 
in deze paragraaf bedoelde postzegelboekjes
postzegelrollen, postbladen en briefomslagen. 

§ 2. 1. De prijs van de postzegels, post
zegelboekjes, postzegelrollen, postbladen, ge
zegelde briefomslagen, briefkaarten en kaarten 
tot mededeeling van adreswijziging is gelijk 
aan de geldswaarde door het zegel uitgedrukt, 
wat de postzegelboekjes en postzegelrollen 
betreft, gelijk aan de totale geldswaarde van 
de zich daarin bevindende zegels, benevens, 
postzegels, postzegelboekjes, briefkaarten en 
kaarten tot mededeeling van adreswijziging 
uitgezonderd, zoodanig bedrag als door den 
Directeur-Generaal, rekening houdende met de 
kosten van aanmaak, wordt vastgesteld. 

2. Zij worden, behalve aan alle kantoren 
der posterijen, ook verkrijgbaar gesteld bij de 
door den Directeur-Generaal daartoe aan
gewezen depothouders en andere personen. 

3. Formulieren, voorzien van zegelaf
drukken, kunnen, indien zij vóór de verzending 
voor het gebruik ongeschikt zijn geworden, 
tegen nieuwe formulieren van dezelfde soort. 
worden ingewisseld, mits voor elk formulier 
een door den Directeur-Generaal te bepalen 
bedrag wordt bijbetaald. 

§ 3. 1. De postzegels moeten gaaf en onge 
schonden worden vastgehecht aan de adres
zijde der stukken, bij voorkeur in den rechter
bovenhoek ; zij mogen echter geperforeerd zijn 
op een door den Directeur-Generaal goed te 
keuren wijze. 

2. Postzegels tot aanvulling van het ver
scln"ldigde port of recht op p<Jstbladen, brief 
kaarten en andere gezegelde formulieren, zijn 
zooveel mogelijk nevens den postzegelafdruk 
te plaatsen. 

3. Indien ter voldoening van het port en 
recht op aangeteekende brieven met aange
geven waarde meer dan één postzegel gebezigd 
wordt, behooren die zegels op eenigen afstand 
van elkander te worden geplaatst. 

§ 4. 1. De postzegels worden op het kan
toor van afzending onbruikbaar gemaakt op 
de wijze, door den Directeur-Generaal te be
palen. 

2. De van postbladen, briefkaarten en 
andere formulieren afgescheiden postzegel
afdrukken mogen niet voor frankeering worden 
gebruikt. 

§ 5. 1. Voor de wijze van gebruik der brief
kaarten in het binnenland sch verkeer gelden 
dezelfde voorschriften, welke ter zake in het 
Reglement op het Algemeen Postverdrag van 

Stockholm van 28 Augustus 1924 zijn opge
nomen of daaromtrent nader voor het inter
nationaal verkeer worden vastgesteld. 

2. Het is geoorloofd briefkaartformulieren 
te bezigen, welke niet van Rijkswege zijn uit
gegeven, mits zij voldoen aan de voorschriften 
in het internationaal verkeer voor deze stukken 
geldende. De voorgeschreven opschriften 
kunnen in de Nederlandsche taal worden 
gesteld. 

§ 6. 1. Op te verzenden stukken mogen 
geen zegels, zegel- of stempelafdrukken, noch 
nabootsingen van zoodanige afdrukken voor
komen, welke eenige overeenkomst vertoonen 
met de van Rijkswege uitgegeven postzegels, 
dan wel met de bij den postdienst in gebruik 
zijnde zegel- of stempelafdrukken. 

2. Stukken, voorzien van postzegels of 
postzegelafdrukken, die nagemaakt of ver
valscht zijn of die, hoewel echt, aanleiding geven 
tot het vermoeden, dat getracht is de daarop 
vroeger afgedrukte poststempels weg te nemen, 
worden in handen gesteld van de ambtenaren, 
die bij de wet zijn belast met het opsporen en 
vervolgen van misdrijven. 

Onbestelbare stukken. 
15. § 1. 1. De opening der onbesteld 

gebleven stukken, nadat zij gedurende drie 
maanden ter beschikking van den afzender 
of geadresseerde zijn bewaard, geschiedt door 
den ambtenaar bij het Hoofdbestuur der Pos
terijen en Telegrafie; belast met het beheer der 
onbestelbar stukken, daarin bijgestaan door 
één of meer door den Directeur-Generaal der 
Posterijen en Telegrafie aan te wijzen ambte 
naren . 

2. De brieven, waarvan bij de opening 
blijkt, dat zij geen geldswaardig papier of voor
werpen van waarde bevatten, worden dadelijk, 
zonder dat van den inhoud wordt kennis 
genomen, verscheurd en in balen verzameld. 

3. Die balen worden verzegeld en de inhoud 
wordt later, op de wijze door den Directeur
Generaal te bepalen, na ontzegeling der balen, 
vernietigd. 

§ 2. 1. Van den inhoud der brieven, waarin 
geldswaardig papier of voorwerpen van waarde 
zijn gevonden, wordt geen kennis genomen 
verder dan noodig is om te bepalen, wie de 
afzender is. 

2. Deze papieren en voorwerpen worden, 
met de daarbij behoorende brieven of andere 
stukken, in een register ingeschreven en in een 
brandvrije bergplaats weggeborgen, waarvan 
de sleutels berusten onder den ambtenaar met 
het beheer der onbestelbare stukken belast. 

3. Na verloop van den bij de wet vastge
stelden termijn van bewaring, worden de niet
geldswaardige voorwerpen en stukken ver
nietigd op de wijze als bedoeld bij § 1, 3• lid, 
van dit artikel. 

§ 3. Een daarvoor door den Directeur
Generaal aan te wijzen ambtenaar is belast 
zoowel met het toezicht op de opening der 
brieven als met de verificatie van het voormelde 
register en de daarin ingeschreven geldswaardige 
papieren en voorwerpen van waarde. 

R egeling bij ver-
minderde zelfkosten. 
16. 1. Voor de gevallen, dat de gebruikers 

van den dienst der posterijen, ten opzichte van 
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de te hunnen behoeve te verrichten diensten, 
zoodanige voorzieningen, volgens door den Di
recteur-Generaal der Posterijen en Telegrafie te 
geven voor chriften kunnen treffen, dat de 
zelfkosten der posterijen met betrekking tot 
deze diensten worden verminderd, is de Direc
teur-Generaal onder goedkeuring van Onzen 
Minister van Waterstaat bevoegd vast te stellen, 
dat aan zulke gebruikers op het door hen inge
volge de tarieven van dit besluit verschuldigde 
een bedrag in mindering wordt gebracht tot 
ten hoogste het door den Directeur-Generaal 
berekende bedrag, waarmede de zelfkosten 
worden verminderd. 

2. De desbetreffende beschikking van den 
Directeur-Generaal treedt niet eerder in wer
king dan den 20sten dag sedert de publicatie 
in de Staatscourant. 

Opsporen van strafbare feiten. 
17. Tot het doen der lastgeving, bedoeld 

aan het slot van artikel 31. lste lid der wet, 
worden de hierna genoemde ambtenaren aan
gewezen: 

de Procureurs-Generaal bij de Gerechts
hoven; 

de Officieren van Justitie bij de Arrondisse
ments-rechtbanken ; 

voorts : 
a. van de Posterijen : 
de Directeur-Genera.al der Po terijen en 

Telegrafie; 
de Hoofdinspecteurs der Posterijen en Ttle

grafie; 
de Inspecteurs der Posterijen en Telegrafie 

en de Inspecteur der Spoorwegpostkantoren ; 
de Directeuren der postkantoren en die der 

post- en telegraafkantoren ; 
b van de Belastingen : 
de Directeuren en Inspecteurs der directe 

belastingen, invoerrechten en accijnzen. 

Overgangsbepalingen. 
18. 1. Het Koninklijk besluit van 18 Sep

tember 1919 (Staatsblad n° 572), zoor.Is dit 
luidt na de achtereenvolgens daarin aange
brachte wijzigingen en aanvullingen, wordt 
ingetrokken. 

2. De voorhanden postzegels van 17 ½ en 
22½ cent en de voorhanden briefkaarten, voor
zien van een zegelafdruk van 12 ½ cent, zoo
mede de bij het publiek voorhanden postzegels 
van ½, 1 ½ en 4½ cent en van f 10 kunnen 
tot een voor elk geval door den Directeur
Generaal der Posterijen en Telegrafie te bepalen 
tijdstip worden opgebruikt. 

Elk der vorenbedoelde zegelafdrukken van 
12 ½ cent wordt geacht voor de frankeering en 
in geval van inwisseling, als bedoeld in artikel 14 
§ 2, 3• lid, van dit besluit, een waarde te hebben 
van 10 cent. · 

T itel van het besluit. 
I n werking treding. • 

19. 1. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder den titel " Postbesluit 1925" met ver
melding, voor zooveel noodig, van het Staats-
blad, waarin het wordt geplaatst. _ 

2. H et treedt in werking den l sten October 
1925, behoudens dat het bepaalde in artikel 11, 
§ 2, in werking treedt op een nader door Onzen 
Minister van Waterstaat aan te wijzen clag. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het S taats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 25sten September 1925. 
WILHELl\iINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BONOAERTS. 
(Uitgeg. 29 Sept. 1925.) 

25 September 1925. BESLUIT. houdende wijzi
(ling van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919, n°. 574). S. 397. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Overwegende, dat het wenschelijk is om 

wijziging te brengen in so=ige bepalingen 
van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 1919, 
n°. 574), gewijziga bij de besluiten van 28 No
vember 1919 (Staatsblad n°. 790), 22 Februari 
1921 (Staat~blad n°. 88), 20 December 1921 
(Staat8blad n°. 1363) en 23 September 1924 
(Staatsblad n°. 458) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 1 September 1925, n°. 8, Af
deeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 September 1925, n°. 50); 

Gezien het na.der rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 September 1925, 
n°. 2, Afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 October 1925 te bepalen 

als volgt: 
Art. 1. In artikel l , sub a, van het Pakket

postbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574) wordt in 
plaats van "het Verdrag van Madrid van 30 No
vember 1920, betreffende de uitwisseling van 
postpakketten" gelezen "de Pakketpostover
eenkomst van Stockholm van 28 Augustus 1924". 

Art. IL In artikel 8, § 2, l ste lid, wordt 
tusschengevoegd na "wordt" : ,, , mits het ver
zoek daartoe wordt ingediend binnen een ter
mijn van 9 maanden, te rekenen van den dag 
volgende op dien van de terpostbezorging,". 

In het l ste lid van § 3 van hetzelfde artikel 
wordt in plaats van "Binnen een termijn van 
9 maanden, te rekenen van den dag der terpost
bezorging" gelezen : ,,Binnen den in de vorige 
paragraaf bedoelden termijn" ; in hetzelfde 
lid wordt na "15 cent" tusschengevoegd "per 
pakket". 

Art. III. In artikel 10, § 2, lste lid, sub b, 
van het Pakketpostbesluit wordt in plaats van 
,,post- of hulppostkantoor" gelezen : ,,kantoor, 
dat met de bestelling is belast". 

Art. IV. In a.rtikel 11, § l, l ste lid, van het 
Pakketpostbesluit wordt na "10 cent" inge
lascht: ,,en een maximum van f l ". 

Paragraaf 2 van genoemd a.rtikel wordt ge
lezen a ls volgt : 

,,§ 2. 1. Indien de afzenders door middel 
van een aanteekening op de adreskaarten, 
overeenkomstig de op die kaarten voorkomende 
aanwijzingen, hebben verzocht om bij niet-uit
reiking van de pakketten met de onbestelbaar
heid in kennis te worden gesteld, z.oomede in de 
gevallen dat pakketten door de geadresseerden 
worden geweigerd wegens beschadiging, be
rooving of een soortgelijke omstandigheid, 
wordt aan de afzenders omtrent de niet-uit
reiking bericht gezonden met verzoek om binnen 
10 dagen op te geven, op welke wijze zij over 
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hun pakketten w3nschen te beschikken. Tot 
terugzending van de pakketten wordt over
gegaan, indien aan iaatstbectoeld verzoek niet 
wordt voldaan of het van den afzenuer ont
vangen antwoord niet tot de aflevering van de 
pakketten heeft geleid. 

2. In alle andere gevalten uan die, bedoeld 
in het vorige lid, worden P,akketten, welke niet 
kunnen worden uitgereikt, zonder vooraf. 
gaande kennisgeving aan de afzenders terug 
gezonden." 

Art. V. In artikel 12, § l, van het Pakket
postbesluit wordt in plaats van "post- of hulp
postkantoor" gelezen "kantoor". 

Art. VI. Artikel 13, § 3, van bet Pakket
postbesluit vervalt. De§§ 1 en 2 van genoemd 
artikel worden gelezen a ls volgt : 

,,§ 1. Pakketten, welke niet aan de geadres
seerden kunnen worden uitgereikt en waarvan 
de afzenders onbekend zijn, worden gedurende 
zes maanden door de postadministratie be
wand, welke bewaring na afloop van dien 
termijn in de Staatscourant wordt bekend ge
maakt. 

§ 2. De in de vorige paragraaf bedoelde 
pakketten, welke een maand na de bekend
making in de Staatscourant niet door de af
zenders of door de geadresseerden zijn opge
vraagd, alsmede alle onbestelbare pakketten, 
welke door de afzenders zijn geweigerd, worden 
op de door den Directeur-Generaal der Pos
terijen en Telegrafie te bepa.lcn wijze ten bate 
van het Staatsbedrijf van de Posterijen, de 
Telegrafie en Telefonie verkocht of, indien de 
verkoop niet mogelijk is, vernietigd." 

Art. VII. Artikel 14, § 2, van het Pakket
postbesluit wordt gelezen als volgt : 

,,§ 2. De opbrengst van den verkoop, na 
aftrek van de kosten, wordt- zoo mogelijk aan 
den afzender van het pakket overgemaakt en 
indien dit niet mogelijk is, ten bate van het 
Staatsbedrijf van de Posterijen, de Telegrafie 
en Telefonie geboekt." 

Art. VIII. Als artikel 15 van het Pakket
postbesluit wordt opgenomen het navolgende 
artikel: 

Regel,ing bij venninderde 
zelf kosten. 
"Artikel 15. 1. Voor de gevallen, dat de 

gebruikers van den dienst der posterijen, ten 
opzichte van de te hunnen behoeve te ver
richten diensten, zoodanige voorzieningen, 
volgens door den Directeur-Generaal der Poste
rij en en Telegrafie te geven voorschriften 
kunnen treffen, dat de zelfkosten der posterijen 
met betrekking tot deze diensten worden ver
minderd, is de Directeur-Generaal, onder goed
keuring van Onzen Minister van Watersta-at, 
bevoegd vast te stellen, dat aan zulke gebruikers 
op het door hen ingevolge de tarieven van dit 
besluit verschuldigde een bedrag in mind~ring 
wordt gebracht tot ten hoogste het door den 
Directeur-Generaal berekende bedrag, waar
mede de zelfkosten worden verminderd. 

2. De desbetreffende beschikking van den 
Directeur-Generaal treedt niet eerder in werking 
dan den 20sten dag sedert de publicatie in de 
Staatscourant." 

De artikelen 15 en 16 van het Pakketpost
besluit worden genummerd resp. als artikel 16 
en artikel 17. 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad geplaatst en in afschrift aan den Raad van 
State medegedeeld zal wordr.-n . 

Het Loo, den 25sten September 1925. 
WILHELMINA. 

De 111inister van Waterstaat. M. BoNGAERTS. 
(Uitgeg. 29 Sept. 1925.) 

25 September 1925. · KONINKLIJK BESLUIT. 
Aanleg van een regenbak ter vervanging 

van een onbruikbaar drinkwater leverende 
welwaterpomp brengt mede eene verande
ring in het stelsel der drinkwatervoorzie
ning ten behoeve van de schoolbevolking, 
en is te beschouwen als eene verandering 
van inrichting in den zin van art. 72. 

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

den Raad der gemeente Zuidbroek, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 7 Mei 1925, waarbij met vernietiging van 
het besluit van dien Raad van 16 Januari 1925 
is verklaard. dat de gemeente de door het 
bestuur der Vereeniging tot stichting en in
standhouding van scholen met den Bijbel te 
Zuidbroek gevraagde medewerking voor het 
maken van een regenbak bij het schoolgebouw 
dier vereeniging alsnog behoort te verleenen ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat de Raad van Zuidbroek .in zijne ver

gadering van 16 Januari 1925 afwijzend heeft 
beschikt op de aanvrage van het Bestuur der 
Vereeniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met den Bijbel te Zuidbroek, om 
uit de gemeentekas de benoodigde gelden te 
ontvangen voor eenen te maken regPnbak bij 
het schoolgebouw der vereeniging, uit over
weging dat deze aanvrage geeneverandering 
van inrichtmg van het schoolgebouw omvat, 
als bedoeld in art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ; 

dat, nadat het schoolbestuur van dit, besluit 
bij Gedeputeerde Staten van Groningen in 
beroep was gekomen, dit college bij besluit 
van 7 Mei l 925, met verniet,iging van het be
streden raadsbesluit, heeft verklaard, dat de 
door het schoolbestuur gevraagde medewer
king alsnog behoort te worden verleend ; 

dat Ged. taten daarbij hebben overwogen, 
dat in of bij een schoolgebouw bruikbaar 
drinkwater ten behoeve van de schoolbevolking 
aanwezig moet zijn, en de voorziening daarin 
gerekend moet worden te behooren tot de in
richting van het schoolgebouw; dat, nu de bij 
de school zich bevindende welwaterpomp, die 
tot nu toe in de behoefte aan drinkwater voor 
de school voorzag, onbruikbaar drinkwater 
levert - hetgeen door den gemeenteraad niet 
wordt betwist - het alleszins begrijpelijk en 
verklaarbaar is dat het schoolbestuur die pomp 
door een regenbak wenscht te vervangen, welke 

• verbetering in de drinkwatervoorziening valt 
onder het begrip : verandering van de inrich
ting van het schoolgebouw ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de raad 
van Zuidbroek bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende. dat het op het dak der school 
vallende regenwater tot dusver door de aan
wezige goten liep en afgevoerd werd, terwijl 
het door eenen te maken regenbak daarin zal 
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worden opgevangen, zonder dat, ook maar de 
minste verandering aan de inrichting der school 
wordt aangebracht ; dat de Raad toegeeft, dat 
de aanwezigheid van goed drinkwater gewenscht 
is, doch dat de kosten daarvan in dit geval voor 
rekening van het schoolbestuur zelf moeten 
komen· 

0. d~t de aanleg van een regenbak mede
brengt eene vnanrlering in het stelsel der drink
watervoorziening ten behoeve van de school
bevolking, welke verandering is te beschouwen 
als eene verandering van inrichting in den zin 
van art. 72, 1° lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, en Ged. Staten dan ook terecht geoor
deeld hebben, dat de Raad zijne medewerking 
daartoe niet had behooren te weigeren ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. (A. B.) 

2,; Septemt-er 1925. K0NIXKLIJK BESLUIYT. 
Terecht hebben Ged. Staten f;?:Oedkeuring 

onthouden aan een raadsbeRlmt tot wijzi
ging der gemeentebegrooting, strekkend 
om restitutie van belasting toe te kennen 
aan personen die verzuimd hadden tijdig 
bezwaren tegen hun aanslag in te brengen. 

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

den raad van Tilburg tegen hPt besluit van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant van 
29 April 1925, G. n°. 107- 207, 3e Afd. A, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
besluit van 14 April 1925, tot wijziging der 
gemeente-begroeting voor het dienstjaar 1925; 

Den Raad van Staten, enz. ; 
0. dat de raad der gemeente Tilburg bij 

besluit van 14 April 1925 de begroeting voor 
het dienstjaar l 925 heeft, gewijzigd ten einde 
de beschikkmg te verkrijgen over een bedrag 
van f 16,310 om dit, nit te keeren aan G. L. J. 
EraR, D. J. F.ras, H . H. G. C. Eras en A. Q. M. 
Eras, als teruggaa.f van plaatselijke inkomsten
belasting over het belastingjaar 1920 ; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
bij besluit van 29 April 1925 aan het raads
besluit de goedkeuring hebben onthouden uit 
overweging dat deze teruggaaf geechieden zou 
in strijd met de bepaling van art. 265 oud der 
Gemeentewet; dat de belanghebbenden zelf 
hebben verzuimd tijdig bezwaren in te brengen 
tegen de betrokken aanslagen ; dat de gemeente 
Tilburg noch wettelijk noch zedelijk verplicht 
kan worden geacht, nu belanghebbenden zelf 
in verzuim zijn, teruggaaf van misschien te 
veel betaalde belasting te verleenen ; dat 
zoowel de wet als het belang der - gemeente 
Tilburg zich tegen de voorgenomen teruggaaf 
verzet ; dat de voorgenomen teruggaaf boven
dien onbillijk zou zijn jegens andere belastin~
betalers. <l ie ook te veel zouden hebben betaald 
over het belastingjaar 1920 en eveneens in 
gebreke z.ijn gebleven, tijdig hun bezwaren in 
t,e dienen; 

dat de gemeenteraad o.a. in beroep aanvoert 
dat, waar hij niet nam eene beschikking op 
een t elaat ingediend bezwaarschrift, maar zijne 
beschikking nam los van dit bezwaarschrift, 
de eerste overweging van het besluit van Gede
puteerde Staten minder juist is : dat de tweede 
overweging juist is, maar dat de Raad in de 

overschrijding van den termijn wel reden vond 
tot afwijking van het bezwaarschrift, maar 
geen argument om de in facto te veel genoten 
belastinggelden niet langs anderen weg te resti
tueeren ; dat wat de laatste overweging betreft. 
alleen dan tegenover an<i.ere belastingbetalers. 
onbillijk zou worden gehandeld indien in gelijke 
gevallen de raad dan anders zou beslissen ~ 
dat, evenwel geen andere gevallen aan het oordeel 
van den raad zijn onderworpen en de Raad dan 
ook niet kan inzien, dat door in het geval, 
dat aan zijn oordeel werd onderworpen, de 
billijkheid te betrachten, onbillijkheid zou 
worden betracht in andere $evallen, waarvan 
hem het bestaan onbekend 1s; 

0. dat de belanghebbenden hebben verzuimd 
binnen den termijn van drie maanden, vermeld 
in art. 265i, l • lid (oud) der Gemeentewet, 
bezwaren in te brengen tegen de bovenbedoelde 
aanslagen; 

dat derhalve de gemeente Tilburg noch wet
telijk, noch zedelijk verplicht kan worden 
geacht, aan belqnghebbenden restitutie van 
reeds betaalde belastingpenningen te verleenen 
en Gedeputeerde Staten terecht bij hun bestre
den besluit aan het raadsbesluit tot wijziging 
der gemeentebegrooting de goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgelonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. (A. B.} 

26 September 1925. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Friesland van 25 Februari l.i. n°. 118, 
2• afdeeling, waarbij is ongegrond verklaard 
het beroP.p van P. vHn dei: Goot, te Leeuw
arden, tegen het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Leeuwarden van 8 
Januari 1925, wearbü het 1 em verleende 
verlof voor den verkoop van alciohol
houdenden drank, anderen dan sterken 
drank, is ingetrokken. S. 398. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 4 Mei 1925, 
n°. 634 G., Afdeeling Volksgezondheid, en 
van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 31 Juli 1925, n°. 5238, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Gedeputeerde Staten 
van Friesland bij besluit van 25 Februari 1925, 
2• afdeeling n°. 118, ongegrond hebben verklaard 
het beroep van P. van der Goot te Leeuwarden, 
tegen het besluit van Burgemeester en Wet
houders van L eeuwarden van 8 Januari 1925, 
waarbij het aan hem verleende verlof voor den 
verkoop van alcoholhoudenden drank, anderen 
dan sterken drank, is ingetrokken ; 

Overwegende, dat dit besluit van Gedepu
teerde Staten van Friesland berust op de 
overweging, dat onder "betaling van de opge
legde boete" in artikel 36, lid 1, 2°., der Drank
wet begrepen is de betaling van het bedrag, 
bedoeld in artikel 74 van het Wetboek van 
Strafrecht, wanneer aan de overtreding evenmin 
kan worden getwijfeld als in geval van ver
oordeeling ; 

Overwegende, dat artikel 36, lid 1, 2°.,. 
laatste zin, met onherroepelijke veroordeeling 
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a lleen gelijk stelt betaling vau de opgelegde 
boete; 

Overwegende, dat bij toepassing van artikel 
74 van het Wetboek van Strafrecht geen 
sprake is van het betalen van "een opgelegde 
boete" · 

Over~vegende, dat derhalve voornoemd be
s luit van Gedeputeerde Staten van Friesland 
in strijd is met de wet; 

Gelet op artikel 168 der Provinciale Wet en 
artikel 16, lid 8, der Drankwet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 September 1925, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 10 September 1925, n°. 1499 G, Afdeeling 
Volksgezondheid, en van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
22 September 1925, n°. 7325, Afdee!ing Bin
nenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van Gedeputeerde Staten 

van Friesland te vernietigen wegens strijd met 
<le wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nij
verheid is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten September 1925. 
WILHELMINA. 

IJe Minister van Arbeid, Handel, en Nijverheid, 
KooLEN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, DE GEER. 

( Uitgeg. 15 Oct. 1925.) 

26 September 1925. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgemeester en 
Wethouders van Maarheeze, van 26 Mei 
1924, waarbij aan A. Guns vergunning 
is verleend voor den verkoop van sterken 
drank in het klein. S. 399. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 Juli 
1925, n°. 1211 G, afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 31 Juli 1925, no. 5899, 
afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en \.Vet
houders van Maarheeze 26 Mei 1924, aan A. 
Guus vergunning hebben verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein ; 

Overwegende, dat behoudens het bepaalde 
in de artikelen 5 en 55 der Drankwet een 
vergunning ingevolge het bepaalde in artikel 8, 
lid l , 1°., der Drankwet moet worden geweigerd, 
wanneer het aantal vergunningen, uitgezonderd 
<lie voor den verkoop in logementen alleen 
aan logeergasten, het maximum heeft bereikt ; 

Overwegende, dat op 26 Mei 1924 in de 
gemeente Maarheeze juist het voor die gemeente 
geldende maximum aantal vergunningen be
reikt was; 

dat immers weliswaar de ten name van A. H. 
Biemans staande vergunning 5 Mei 1924 door 
Burgemeester en Wethouders was ingetrokken, 
<loch tegen deze intrekking hooger beroep 
was ingesteld, waarop op 26 Mei 1924 nog niet 
beslist was, en dus ingevolge het bepaalde 

in artikel 30, lid 6, der Drankwet de intrekking 
buit.en werking bleef en de aan A. H. Biemans 
verleende vergunning nog niet als vervallen 
kan worden beschouwd ; 

Overwegende bovendien, dat Gedeputeerde 
Staten van Noordbrabant in hooger beroep het 
besluit van Burgemeester en Wethouders van 
Maarheeze., waarbij de vergunning van Biemans 
werd ingetrokken, hebben vernietigd ; 

Overwegende, dat ten aanzien van het 
verzoek van A. Guns de artikelen 5 en 55 der 
Drankwet niet van toepassing waren ; 

Overwegende, dat derhalve de op 26 Mei 
1924 aan A. Guns verleende vergunning is 
verleend in strijd met de wet; 

Gelet op de art.ikelen 153 en 154 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 September 1925, n°. 20); 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid 
van 10 September 1925, n°. 1499 G, afdeeling 
Volksgezondheid, en van Onzen l\finister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
van 10 September 1925, n°. 7325, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Burgemeeter en ·wethouders 

van jjfaarheeze van 26 Mei 1924, waarbij aan 
A. Guns vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein, te 
vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten September 1925. 
WILHELMINA. 

De jjfinister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 15 Oct. 1925.) 

26 September 1925. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
de tusschen het Grieksche Gezantschap en 
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
te '8-Gravenhage gewisselde nota's d .d. 
2 Juni en 7 Juli 1925, tot regeling van 
de handelsbetrekkingen tusschen Nederland 
en Griekenland. S. 400. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de tusschen het Grieksche Gezant

schap en het Ministerie van Buitenlandsche 
Zaken te 's-Gravenhage gewisselde nota's d.d. 
2 Juni en 7 Juli 1925, strekkende tot regeling 
van de handelsbetrekkingen tusschen Nederland 
en Griekenland, van welke nota's een afdruk 
en een vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 22 September 1925, 
Directie van het Protocol, n°. 26309 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bedoelde nota's te doen bekend maken door 
de plaatsing van dit Besluit in' het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveer 
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hem aangaat , belast met de uitvoering van 
hetgeen ten deze wordt vereischt. 

H et Lon, d en 26sten September 1925. 
WILHELMINA. 

De Jll inister van Buitenlarulsche Zaken, 
VAN K ARNEBEEK . 

( Uitgeg. 8 Oct. 1925.) 

LÉGATJON D E GRÈCE. 

~o. 398. 

Le Gouvernement de la R épublique Helléni
que, ayant ét-é dûment a ut orisé par Décret 
de l'Assemblée Naticnale en date du 27 mai 
de cette année. a fin de facilit er les négociations 
pour l 'élaboration du t raité de commerce 
défini t if, la Légation de Grèce à La H aye a 
l'honneur d 'informer Ie Minist ère Roya l des 
Affaires E t rangères que !edi t Gouvernement 
consentirait à une dernière prorogati0n du 
régime conventionnel en vigueur, avec l'appli
cation du t arif actuel jusqu'au 31 décembre 
a nnée coura nte, étant bien entendu que cette 
échéance sera définitive sans qu'elle soit 
subordonnée à une dénonciation -préalable. 
De son cöté Ie Gouvernement H ellenique se 
charge d e cont inuer à apJ;>liquer Ie regime 
actuel à t itre de réciprocite. 

La Légation de Gr èce à La H aye por tant 
ce qu i précède à la connaissance du Minist ère 
R oyal des Affaires Etrangères Ie prie d e bien 
vouloir, pour toutes fins util es, de lui faire 
connaître son adhésion à ce sujet. 

La R aye, Ie 2 juin 1925. 

MINTSTÈRE 
DES AFFAIRES É TRANGÈRES. 

Direct ion des Affaires 
Econc,rniq ues. 

P ar son office du 2 juin d ernier la Légation 
de Grèce a bien voulu porter à la connaissance 
du Minist ère Royal des Affaires Etrangères 
qu 'afin de faciliter les négociations en vue 
de l'é!a boration du t raité de commerce définitif, 
Ie Gouvernement de la R épuhlique H ~llénique, 
ayan t été dûmen,; autorisé à eet effet par 
décret de l 'Assemblée nationale en date du 
27 mai 1925, consent irait à une dernière 
prorogation du régime conventionnel en vigueur 
ent,re les Pays-Bas et la Grèce avec application 
du tarif actuel jusqu'au 31 décembre procrhain, 
étan t bien entendu que cette échéance sera 
défin itive sans qu'elle soit, subordonnée à une 
dénonciation préalable, et que de son cöté 
Ie Gouvernement Hellénique se charge de 
continuer à appliquer Ie régime actuel à titre 
d e réciprocité. 

Le Minist ère des Affaires E trangères a 
l'honneur de remercier la Légation de cette 
communication et de Lui faire savoir que Ie 
Gouvernement des P ays-Bas adhèr e à la 
proposition du Gouvernement Hellénique, 
e t continuera à appliquer Je régime découlant 
du traité de commerce conclu entre les P ays
Bas et la Gr èce Ie 22 février 1843 jusqu 'au 
31 décembre 1925. 

Toutefoi s Ie Minist ère se permet de faire 
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remarquer à la Légation qu'à par t ir du l er 
jui!let dr. un nouveau tarif de .d roit d 'entrée 
est ent ré en vigueur a ux P ays-Bas, tarif qui 
s'applique à tous les Eta ts sans qu'a ucune 
distinction ne soit faite. 

Le Gouvernement R oyal considère la proro
gation du régime conventionnel comme suffi
sa mment établie entre les deux Gouvernements 
par la note d e la Légation d e Gr èce du 2 juin 
dernier et la présente note. 

La Haye, Ie 7 juillet 1925. 

VERTALINGEN. 

GEZAN TSCHAP VAN GRIEK EN LAND. 

N°. 398. 

H et Grieksche Gezantschap t e 's -Gravenhage 
heeft d e eer ter kennis te brengen van het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken, dat de 
Regeering van de Helleensche R epubliek, 
hi ertoe behoorlijk gemachtigd bij Besluit van 
de Nationa le Vergadering van 27 Mei van dit 
jaar, ten einde de onderhandelingen voor het 
tot stand brengen van het definitief ha ndels
verdrag t e vergemakkelijken, zoude toestemmen 
in een laatst e verlenging van het bestaande 
verdragsregime met t oepassing van het be
st aande tarief tot 31 December e. k., met dien 
verst ande evenwel, dat deze vervaldag definitief 
zal zijn, zonder t e zijn onderworpen aan een 
voorafgaande opzegging. Van haar kant ver
plicht de Helleensche Regeering zich op voet 
va n wederkeerigheid, het tegenwoordig regime 
te blijven toepassen . 

H et Griek che Gezantschap te 's Gravenhage 
heeft de eer het voorgaande ter kennis van 
het, Minister ie van Buiten!andsche Zaken te 
brengen en het te verzoeken, zijne toestemming 
t er zake wel t e willen kenbaar ma ken. 

's Gravenhage, 2 Juni 1925. 

MINISTERIE 
VAN BUITENLANDSCH E ZAKEN. 

Directie van E conomische 
Zaken . 

No. 18349. 

Bij missive van 2 Juni j .l. heeft het Grieksche 
Gezantschap wel t er kennis willen brengen 
van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken, 
dat de R egeering van d e Helleensche R epubliek, 
om de onderhandelingen voor het tot stand 
komen van het definiti ef handelsverdrag t i> 
vergemakkelijken, hiertoe behoorlijk gemach
tigd bij Besluit van d e ationale Vergadering 
van 27 Mei 1925, zoude toest emmen in een 
laat ste verlenging van het tusschen Nederland 
en Griekenland bestaa nde verdragsregime met 
toepassing van het t egenwoordige tarief tot 
31 December e.k., evenwel met dien verstande, 
dat deze vervaldag definitief zal zijn zonder 
te zijn onderworpen aan een voorafgaa nde 
opzegging en dat van haar kant de Helleensche 
R egeering zich verplicht op voet va n weder 
kee righeid het t egenwoordig regime t e blijven 
t oepassen. 

H et Ministerie van Buitenlandsche Zaken 
heeft de eer het Grieksche Geza ntscha p voor 

5S 
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deze mededeeling dank te zeggen en te zijner 
kennis te brengen, dat de Neder!andsche 
Regeering bewilligt in het voorstel van de 
Hel!eensche Regeering en dat zij het regime 
voortvloeiende uit het op 22 Februari 1843 
tusschen Nederland en Griekenland gesloten 
handelsverdrag tot 31 December 1925 zal 
blijven toepassen. 

Het Ministerie veroorlooft zich echter onder 
de aandacht van het Gezantschap te brengen, 
dat van 1 Juli j.l. af een nieuw douanetarief 
in Nederland van kracht is geworden, welk 
tarief op alle Staten wordt toegepa-st, zonder 
dat eenig onderscheid wordt gemaakt. 

Hr. Ms. R egeering acht de voortzetting 
van het verdragsregime tusschen de beide 
Regeeringen door de nota van het Grieksche 
Gezantschap van 2 Juni j.1 . en de tegenwoordige 
nota voldoende vastgelegd. 

's Gravenhage, 7 Juli 1925. 

28 September 1925. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van bet 
op 28 Augustus 1924 op het Congres 
der Algemeene Pcstvereeniging t e Stock
holm geteekend verdrag en de aldaar 
geteekende overeenkomsten. S. 401. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 
Gezien het op 28 Augustus 1924 op het 

Congres der Algemeene Post,vereeniging te 
Stockholm geteekende Algemeen Postverdrag, 
alsmede de op dat Congres geteekende overeen
komsten, te weten : 

1°. de overeenkomst betreffende de brieven 
en de doosjes met aangegeven waarde ; 

2°. de overeenkomst betreffende de post
pakketten; 

3°. de overeenkomst bet.reffende den post
wisseldienst; 

4°. de overeenkomst betreffende den post
girodienst ; 

5°. de overeenkomst betreffende de in
vordering van gelden op quitantiën en handels
papier; en 

6°. de overeenkomst betreffende abonne
menten op nieuwsbladen en tijdschriften, 

van welk verdrag en van welke overeen
komsten, alsmede van de daarbij behoorende 
slotprotocollen en uitvoeringsreglementen, een 
afdruk en een vertaling biJ dit Beslui t zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd verdrag en 
genoemde overeenkomsten door Ons zijn 
bekrachtigd en dat Onze akte van bekrachtiging 
te Stockholm is nedergelegd ; 

Overwegende verder, dat dit verdrag en deze 
overeenkomsten op l October 1925 in werking 
treden; 

Op de voordracht van Onzen l\finister van 
Buitenlandsche Zaken van 25 September 
1925, Directie van het Protocol n°. 26510; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag en meergenoemde 

overeenkomsten, alsmede de vertalingen aaar
van, te doen bekendmaken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 

hem aangaat, belast met de uitvoering ,an 
hetgeen t en deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 28sten September 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

(Uitgeg. 12 Oct. 1925.) 
VERTALIJS"GEN. 

WERELD-POSTVEREENIGING. 
ALGEMEEN POSTVERDRAG gesloten tus

schen de Unie van Zuid-Afrika, Albanië, 
Duitschland, de Vereenigde Staten van 
Amerika, de gezamenlijke eilanden in het 
bezit van de Vereenigde Staten van Amerika 
behalve de Philippijnen, de Philippijnen, de 
Argentijnsche Republiek, het Gemeenebest 
Australië, Oostenrijk, België, de kolonie 
Belgisch Congo, Bolivia. Brazilië, Bulgar-ije, 
Canada, Chili, China, de Republiek Co
lumbia, de Republiek Costa-Rica, de Repu
bliek Cuba, Denemarken, de vrije stad Danzig, 
de Dominicaansche Republiek, Egyr,te, 
Ecuador, Spanje, de Spaansche koloniën, 
Estland, Ethiopië, Finland, Frankrijk, 
Algerië, de Fransche koloniën en protecto
raten in I ndo-China, de gezamenlijke overige 
Fransche koloniën, Groot-Britannië en 
verschillende Britsche koloniën en protec
toraten, Griekenland, Guatemala, de Repu
bliek Haïti, de Repiibliek Honduras, Honga
rije, Britsch-Indië, de vrije staat I erland, 
IJsland, 1 talië, de gezamenlijke 1 taliaansche 
koloniën, J apan, Chosen, de gezamenlijke 
overige J apansche onderhoorigheden, Letland, 
de Republiek Liberia, Litauen, Luxemburg, 
Marokko ( met uitzondering van de Spaansche 
zone), Marokko (Spaansche zone), 11fexico, 
Nicaragua, Noorwegen , Nieuw-Zeeland, de 
Republiek Panama, Paraguay, Nederland, 
Nederlandsch-I ndië, de Nederlandsche ko
loniën in Amerika, Peru, Perzië, Polen, 
Portugal, De Portugeesche koloniën in 
Afrika, de Portugeesche koloniën in Azië 
en Oceanië, Roemenië, de Repitbliek San
M arino, Salvador, het Saargebied, het 
Koninkrijk der Serviërs,Kroaten en S lovenen, 
het Koninkrijk Siam, Zweden, Zwitserland, 
Tsjecho-Slowa,kije, Tunis, Turk fje, de ver
eenigde Socialistische Republieken der 
Sovjets, Uruguay en de Vereenigde S talen 
van Venezuela. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de hierboven genoemde Landen, krachtens 
artikel 27 van het op den 30sten Novembel' 
1920 te Madrid gesloten algemeen Postverdrag 
in Congres bijeen te tockholm, hebben, in 
gemeen overleg en onder voorbehoud van 
nadere bekrachtiging, gemeld Verdrag her7. ien, 
overeenkomstig de volgende bepalingen. 

TITEL I. 
VAN DE WERELD·POSTVEREENIGJNG. 

HOOFDSTUK J. 
Organisatie en gebied van de Vereeniging. 

Samenstelling van de Vereeniging. 
Art. 1. De Landen tusschen welke dit 

Verdrag is gesloten vormen, onder de benaming 
van Wereldpostvereeniging, een enkel post-
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vebied voor de weclerzijdsche mtwisseling van 
brieven en andere stukken. De Postverneni
ging heeft mede ten doel de t otstandkoming 
en de verYolmaking van de verschillende 
internationale postale diensten t e verzekeren. 

~ieuwe toetredingcll. Dattrvoor te 
Yervullcn formali teiten . 

2. De Landen, di e geen deel uitmaken van 
de Vereeniging, kunnen te allen tijde tot het 
Verdrag toetreden. 

Hunne aanvrage om toet reding moet langs 
d iplomatieken weg worden medegedeeld aan 
de Regeering van den Zwitserschen Bond en 
door deze aan de R egeeringen van all e Landen 
der Vereeniging. 

Verdrag en ovPreenkomsten van de 
Verceu iging. 

3. De di enst van de brievenpost wordt ge
. regeld door de bepalingen van het Verdrag. 

Andere diensten zooals, bepaaldelijk, die 
der brieven en doosjes met aangegeven waarde, 
der postpakketten, der postwissels, de postgiro
dienst, de dienst der in te vorderen waarden 
en d ie der abonnementen op nieuwsbladen en 
t ijdschriften maken het onderwerp uit van 
Overeenkomsten tusschen Landen van d e 
Vereeniging. 

Deze Overeenkomsten zijn alleen bindend 
voor de tot deze toegetreden Landen. 

De toetreding tot een of meer van deze 
Overeenkomsten is onderworpen aan de be
palingen van het vorige ar tikel. 
RPg1ementen van uitvoering. 

4. De Administratiën van de Vereeruging 
stell en in gemeen overl eg, door middel van 
Reglementen van uitvoering, de maatregelen 
van orde en van ondergeschikten aard vast, 
welke noodig zijn voor de uj tvoering van het 
Verdrag en de Overeenkomsten. 
Bijzondere verdragen en beperkte Ver-
eenigingen. Grenskring. 

5. 1. De Landen van de Vereeruging 
hebben het r echt tot het handhaven en sluiten 
van verdragen, alsmede tot het handhaven 
en in het leven roepen van beperkte vereeni
gingen. met het doel om de tarieven t e verlagen 
of -andere verbeteringen in het postverkeer 
aan t e brengen . 

2. Van haar kant zijn de Administratiën 
gemachtigd om onder elkander de noodige 
regelingen te treffen omt rent onderwerpen, 
dfo niet de Vereeniging in haar geheel aangaan, 
onder voorbehoud dat geen bepalingen worden 
vastgesteld, -die minder gunstig zijn dan die, 
welke voorkomen in de Akten van de Vereeni
ging. Bepaaldelijk kunnen zij zich onderling 
verstaan nopens de vaststelling voor de brieven 
en overige stukken van een verlaagd tarief 
binnen een kring van 30 kilometers. 
Binnenhndsche Wetgeving. 

6. De bepalingen van het Verdrag en de 
Overeenkomsten van de Vereeniging tasten 
de wetgeving van elk Land betreffende alles 
wat niet in het bijzonder bij deze Akten voor
zien is, niet aan. 
Verkeer met 1,iet tot de Vereeniging 
behoorende landen. 

7. De Administratiën van de Vereeniging, 
d ie betrekkingen onderhouden met Landen 

buiten de Vereeniging, zijn gehouden deze 
betrekkingen t-er beschikking te st ellen van 
de andere Admirustra tiën voor de ui t wisseling 
van brieven en andere stukken. 

De bepa lingen van het Verdrag zijn van 
toepassing op de uitwisseling va-n stukken 
tusschen de Landen der Vereeniging en de 
buiten a e Vereeniging staande Landen telkens 
wanneer di e uitwisseling geschiedt door tus
schenkomst van ten minste twee der toegetreden 
partijen. 

Koloniët•, protectoraten, enz. 
8. Beschouwd worden als uitmakende een 

enkel Land, respectievelijk een enkele Ad mi
rustratie van de Vereeniging, in den zin van 
het Verdrag en de Overeenkomsten, bepaaldelijk 
voor wat betreft hun stemrecht, op de Congres
sen, op de Conferenties en in den t ijd die 
verloopt tusschen de samenkomsten, zoomede 
voor wat betreft hun bijdrage in de kosten 
van het Internationaa l Bureel van de Wereld
postvereeniging : 

1°. de kolorue Belgisch Congo; 
2°. de gezamenlijke eilanden in het bezit 

van de Vereenigde Sta ten van Amerika 
met uitzondering van de Philippijnen, 
bestaande uit Hawaï, Porto-Rico, Guam 
en de Virginische eilanden van de Ver
eenigde Staten van Amerika ; 

3°. de Philippijnen; 
4°. de gezamenlijke Spaansche koloniën ; 
50_ Algerië; 
6°. de Fransche koloniën en protectoraten 

in Indo-China ; 
7°. de gezamenlij ke overige Fransche kolo

n iën; 
8°. de gezamenlijke I taliaansche koloniën; 
90, Chosen; 

10°. de gezamenlijke overige J apansche on, 
derhoorigheden ; 

ll 0 • Jeder!andsch-Indië; 
12°. de Nederlandsche koloruën in Amerika ; 
13°. de Port ugeesche kolonfon in Afrika.; 
]4°. de Portugeesche koloniën in Azië en 

Oceanië. 

Gebied van de Vereenjging. 
9. Als behoorende tot de Wereldpostver

eeniging worden aangemerkt-: 
a. de postkantoren, die door Landen van 

de Vereeniging zijn gevestigd in Landen bujten 
de Vereeniging ; 

b. het vorstendom Liech tenstein, als staande 
onder de Zwitschersche Postadministratie ; 

c. de Faroëreilanden en Groenland, als 
deel ui tmakende van Denemarken; 

d. de Spaansche bezittingen aan de noord
kust van Afrika, als deel mtmakende van 
Spanje ; de R epubliek Andorra, als staande 
onder de Spaansche P ostadmmistratie ; 

e. het vorstendom Monaco, als staande 
onder de Fransche Postadministratie ; 

f. Walvischbao-i, al~ deel uitmakende van 
de Unie van Zuid-Afrika ; Basoetoland, als 
staande onder de Postadministratie van de 
Unie van Zmd-Afrika; 

g. de Noorsche postkantoren, gevestigd op 
de eiland en Spitsbergen, als staande onder de 
Postadministratie van Noorwegen. 

Scheidsrechterlijke uitspraak. 
10. 1. Ingeval van geschil tusschen twee 

58* 
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of meer leden van d e Vereeniging omtrent de 
uitl egging van het Verdrag en de Overeen
komsten of omtrent de verantwoordelijkheid, 
welke voor een Administratie voortsprui t 
uit de toepassing van dit Verdrag en deze 
Overeenkomsten, wordt de zaak in geschil 
door scheidsrechterlijke ui tspraak beslist. Te 
dien einde ldest ieder der betrokken Admini
stratiën een ander lid der Vereeniging, dat bij 
de zaak geen rechtstreeksch belang heeft. 
Voor het geval dat, een d er Administratiën, 
tusschen welke het geschil bestaat, binnen 
zes maanden, of, voor zooveel overzeesche 
Landen betreft, binnen negen maanden, geen 
gevolg zou geven aan een voorstel t ot, het 
uitlokl-en van scheidsrechterlijke uitspraak, 
~ml het Internat;onaal Bureel op daartoe aan 
dit Bureel gedu an verzoek op zijn beurt de 
.aanwijzing van een scheidsrechter door de in 
_gebreke b!ijven, le Administratie kunnen ui t 
Jokken of er , ambtshalve, zelf een kunnen 
.aanwijzen. 

2. De scheidGrechters beslissen bij volstrekte 
meerderheid van stemmen. 

3. Wanneer de stemmen staken, kiezen d e 
scheidsrechters, tot oplossing van het geschil, 
een andere Administratie, welke e venmin 
bij het geschil is betrokken. 

Indien omtrent deze keuze geen overeen
stemming kan worden verkregen, wordt deze 
Administratie aangewezen door het Internatio
naal Bureel uit de leden van de Vereeniging, 
welke niet zijn voorgesteld door de scheidsrech
ters. 

4. De scheidsrechters kunnen niet worden 
aangewezen buiten de Administratiën, welke 
de Overeenkomst uitvoeren, die aanleiding 
geeft tot het ge~chil. 

Uittreden uit de Vereeniging. Beëin
diging van deelueming aan de Over
eenkomsten. 

11. Elke contracteerende Partij heeft de 
bevoegdheid uit de Vereeniging te treden of 
hare deelneming aan de Overeenkomsten t e 
beëindigen, mits van het voornemen daartoe 
een jaar te voren door hare R egeering aan die 
van d en Zwitserschen Bond wordt kennis
gegeven. 

HOOFDSTUK IL 
Congressen. Conferentiën. Commissies. 

Cougressen. 
12. 1. De afgevaardigden van de Landen 

van de Vereeniging vereenigen zich in Congres 
uiterlijk vijf jaren na den datum van het in 
werking treden van d e Akten van het vorige 
Congres ten einde deze aan herz iening te onder
werpen of deze eventueel aan te v ullen. 

Elk land doet zich op het Congres verte~en
woordigen door een of meer gevolmachtigd e 
afgevaardigden, die door hunne R egeering 
van de noodige volmachten zijn voorzien. 
H et kan zich, zoo noodig, doen vertegenwoor
digen door de delegatie van een ander Land. 
Erhter mag een delegatie slechts belast worden 
met d e ,,ertcgenwoorcligina van twee Landen, 
da t, hetwelk haar oorsponkelijk heeft geaccre
diteerd , daaronder begrepen. 

Bij de beraadslagingen heeft elk Land één 
stem. 

2. E lk Congres stelt de p laats van samen
komst van het volgend Congres vast . Dit 

wordt, na overleg met het Internationaa l 
Bureel, bijeengeroepen door de zorgen va-n 
de Regeering ,an het Land, waar het gehouden 
moet worden. Deze R egeering is eveneens 
belast met de mededeeling van de door het 
Congres genomen beslissingen aan all e Regee
ringen en Landen van d e Vereen iging. 

Hl•krachtïgingen. Tenuitvoerlegging en 
duur van du Ak ten van het Congres. 

13. De Akten van de Congre sen worden 
zoo spoed ig mogelijk bekrachtigd en de be
krachtigingen worden medegedeeld aan de 
R egeering van het Land, waar het Congres 
werd gehouden. 

Ingeval een of meer der contracteerende 
partijen de een of andere van de door baar 
onderteekende Akten niet- mochten bekrachti
gen zullen deze niettemin geldig zijn voor de 
Staten, die ze wel hebben bekrachtigd. Deze 
Akten treden gelijktijdig in werldng en hebben 
denzelfden duur. Vanaf den dag, die is vast 
gesteld voor het in werking treden van de 
door een Congres aangenomen Akten, zijn alle 
Akten van het vorige Congre vervallen, 
tenzij het tegendeel is bepaald. 

Buitengewone Congressen. 
14. Indien het verzoek daartoe door ten 

minste twee derden van de contracteerende 
Landen wordt gedaan of goedgekeurd, wordt 
na overleg met het Internationaal Bureel een 
buitengewoon Cons.res bijeengeroepen. 

Het bepaalde bij de artikelen 12 en 13 is 
, an toepassing op de delegaties, d e beraad
slagingen en op d e Akten van de buitengewone 
Congressen . 

Reglement voor de Congressen. 
15. Elk Congres st el t het reglement vast 

voor zijne werkzaamheden en zijne beraad
slagingen. 

Conferentiën. 
16. Conferentiën, belast met het onderzoek 

van zuiver administratieve vraagpunten, kun
nen worden gehouden op het verzoek van ten 
minste twee derden van de Administratiën 
d er Vereeniging. 

Zij worden bijeengeroepen na overleg met 
het Internationaal Bureel. 

De Conferentiën stellen baar reglement vast. 

Commissies. 
17. De Commissies, welke door een Congres 

of een Conferentie belast zijn met het bestu
deeren van een of meer bepaalde vraagstukken, 
worden d oor het Internationaa l Bureel bij
eengeroepen na overleg, in voorkomende 
gevallen, met de Administratie van het Land 
waar deze Commissies bijeen moeten komen. 

HOOFDRTUK III. 

Voorstellen in den tijd tusschen de samenkomsten. 

Indiening van de voorstellen. 
18. In den tijd tusschen de samenkomsten 

heeft elke Administratie het recht om aan de 
andere Aclminist.ratiën, door tusschenkomst 
van het Internationaal Bureel , voorstellen te 
doen betreffende het Verdrag en het daarbij 
behoorend R eglement. 

H etzelfde recht wordt, met betrekldng tot 
de Overeenkomsten en de daarbij behoorende 
Reglementen, toegekend aan de Administratiën 
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van de Landen, welke aan die Overeenkomsten 
deelnemen. 

Alle voorstellen, gedaan in den tijd tusschen 
de bijeenkomsten, moeten om in behandeling 
te komen ondersteund worden door t en minste 
twee Admin.istratiën, die, waarvan de ,oor
stellen uitgaan, niet medegerekend. Deze 
voorstell en blijvei1 zonder gevolg wanneer het 
Internationaal Bureel niet te gelijker tijd het 
vereischte aantal verklaringen van onder 
steuning ontvangt. 

Onderzoek van de voorstellen. 
19. Elk voorstel word t op de volgende 

wijze behandeld : 
Een tijdsverloop van zes maanden wordt 

aan de Admini3tratiën gelaten om het voorstel 
te onderzoeken en, zoo noodig, aan het Inter
nationaal Bureel hare opmerkingen te doen 
toekomen. Amendementen worden niet toe
gelaten. Het Internationaal Bureel verzamelt 
de antwoorden en deelt deze aan de Admini 
stratiën mede met uitnoodiging zich vóór of 
tegen te verklaren. Zij , die binnen zes maan
den, te rekenen van den datum van het tweede 
rondschrijven van het Internationaal Bureel, 
waarbij haar de gemaakte opmerkingen zijn 
medegedeeld, hare stem niet hebben doen 
kennen, worden aangemerkt a ls zich te ont
houden. 

Als het voorstel betrekking heeft op een 
Overeenkomst d het daarbij behoorende 
Reglement kunnen alleen de Administratiën 
die tot die Overeenkomst zijn toegetreden 
aan de bovenbedoelde handelingen deelnemen. 

Voorwaarden voor aanneming . 
20. I. Om te kunnen worden ten uitvoer 

gelegd, moeten de voorstellen op zich vereeni
gen: 

a) all e stemmen, wanneer zij betreffen een 
bijvoeging van 1tieuwe bepalingen of een 
wijziging van de bepalingen van de titels I , 
II en van de artikelen 33 tot 36, 38, 48 tot 
53, 55, 56, 58, 60 tot 63, 65 tot 75, 77 tot 0 
van het Verdrag, evenals van de artikelen 
l , 4, 17, 53, 66 en 86 van het daarbij behoorend 
Reglement; 

b) twee derden der stemmen wanneer zij 
een wijziging betreffen van andere bepa-lingen 
dan de sub a) genoemde; 

c) de volstrekt e meerderheid wa.nneer zij 
de uitlegging van de bepalingen van het 
Verdrag en het daarbij behoorend Reglement 
betreffen , behoudens het geval van geschil , 
hetwelk aan scheidsrechterlijke uitspraak, als 
bedoeld bij artikel 10, is te onderwerpen. 

2. In de Overeenkomsten worden de 
voorwaarden vastgesteld, waaraa.n de goed
keuring van de voorstellen betreffende deze 
Overeenkomsten is onderworpen. 

Kennisgeving van de besluiten. 
21 . Aan de bijvoegingen en w1Jz1gmgen 

aangebracht in het Verdrag en in de Overeen
komsten wordt kracht van uitvoering verzekerd 
door een diplomatieke ve~klaring, door de 
Regeer ing van den Zwitscher chen Bond op 
te mal;:en en, op verzoek van het Internationaal 
Bureel, toe te zenden aan de Regeeringen 
van de contracteerende Landen. 

De in de Reglementen aangebrachte bijvoe
gingen en wijzigingen worden bevestigd en 
aan de Administratiën medegedeeld door het 

Internationaal Bureel. · HetzPlfde ge1dt voor 
de uitl eggingen bedoeld onder letter c) van het 
vorige artikel. 

UitYoering van de besluiten. 
22. De aangenom en bijvoegingen of wijzi-

1 gingen treden niet eerder in werlring dan ten 
minste drie maanden na de kennisgeving. 

HOOFDSTUK IV. 

Van het I nternationaal Bureel. 

Algemeene werkkring. 

23. 1. Een centraal Buree], hetwelk te 
Bern onder den naam van Internationaal 
Bureel der Wereldpostvereeniging en onder het 
hooge toezicht van de Zwitschersche Postadmi
nistratie werkt, staat den Landen der Ver
een.iging ten dienste voor het onderhouden van 
de betrekkingen tusschen deze Landen, het 
verstrekken van inlichtingên en het geven 
van adviezen. 

Dit Bureel is in het bijzonder belast met het 
verza.melen, ordenen, bekend maken en rond
zenden van de inlicht ingen van allerlei aard, 
welke voor het internationaal postverke!)r 
van belang zijn; met het uitbrengen ,an 
advies over twist.vragen , wanneer de betrokken 
partijen zulks verlangen ; met de voorbereidende 
behandeling van voorstellen tot wijziging 
van de Akten van het Congres ; met het bekend 
maken van de aangenomen wijzigingen ei., 
in het a lgemeen, met het bestudeeren van 
onderwerpen en het verrichten van redactie
of documentatiewerkzaamheden, welke het 
bij het Verdrag, de Overeenkomsten en de 
daarbij behoorende Reglementen zijn toege
wezen of waarmede het in het belang van de 
Vereeniging mocht worden belast. .. 

2. Het verleent als vereveningsbureau z1Jne 
tusschenkomst bij het verevenen van rekenin
gen van allerlei aard betreffende den intema
tionalen postdienst aan de Administratiën, 
welke deze tusschenkomst inroepen. 

Kosten van het In ternationaal Bureel. 
24, 1. E lk Congres st-el t het maximum 

bedra cr vast, hetwelk de gewone ko ten van 
het Internationaal Bureel jaarlijks mogen 
bereiken. 

Deze kosten, evenal s de buitengewone uit
gaven welke het gevolg zijn van het bijeen
komen van een Congres, een Conferentie of 
een Commissie, en de kosten, welke zouden 
kunnen voortvloeien uit aan dit Bureel opge
dragen bijzondere werkzaamheden, worden 
gezamenlijk gedragen door de Landen van de 
Vereeniging. 

2. Tot dit doel worden deze gera.ngschikt 
in zeven kla sen; door elke klasse wordt naar 
evenredigheid, als hi eronder is .. aangegeven, 
in de betaling van de kosten b1Jgedragen : 

l • klasse .... ............ 25 eenheden. 
2• ... . . . ... . .. . . ... 20 
3e . . ... . . ... ... ... . 15 
4• .... . ... . . . .. . 10 
5e . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
6• . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 " 
7c ,, . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 eenheid. 
3. Bij nieuwe toet.reding bepaalt de Re

geering nn den Zwitserschen Bond in gemeen 
overleg met de Regeering van het betrokken 
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Land d!3 klasse, waarin. dit moet worden ge
rangschikt met betrekkmg tot de verdeeling 
van de kosten van het Internationaal Bureel. 

TITEL II. 

ALGEMEENE REGELES. 

EENIG HOOFD TUK. 

Vrijheid van transit. 
25. _L Binn~!1 _het geheele gebi ed der 

Vereemgmg 1s vr1Jhe1d van transit gewaarborgd. 
2. De vrijheid van transit is voor post

pakketten beperkt tot het grondgebied van de 
Land en, welke aan dezen dienst deelnemen . 
De bri even en doosjes met aangegeven waarde 
kunnen in gesloten brievenmalen worden 
vervoerd over het grondgebied van de Landen, 
welke niet tot de Overeenkomst betreffende 
deze zendingen zijn toegetreden ; de verant
woordelijkheid van deze Landen is echter 
beperkt tot die, welke voor de aangeteekende 
zendingen is bepaald. 

Recht om gebruik te maken van de 
diensten der Vereeniging. 

26. De Landen van de Vereeniging kennen 
een ieder het recht toe om gebruik te maken 
van de diensten, welke het onderwerp van hiit 
Verdrag en van de Overeenkomsten uitmaken. 

Verbod tot het heffen van niet voorziene 
porten en rechten. 

27. H et is verboden andere postale porten 
en rechten, van welken aard ook, te hellen, 
clan die welke bij het Verdrag en de Overeen
komsten zijn vqprzien. 

Tijdelijke staking van den dienst. 
28. Vfanneer een Administratie zich ten

gevolge van buitengewone omstancligheden 
genoodzaakt ziet, hetzij de verzending van 
brieven en andere stnkken, die haar door een 
andere Administratie worden uitgeleverd, hetzij 
de uitvoering van een of meer bijzondere dien
sten t ijdelijk geheel of gedeeltelijk te staken, 
i zij gehouden daarvan onmiddell ijk, zoo 
noodig per telegraaf, kennis t e geven aan de 
betrokken Administratie of Administratiën. 

Munteenheid. 
29. De frank, die a ls munteenheid is aan

genomen in de bepalingen van het Verdrag 
-en de Overeenkomsten, is de gouden frank 
van 100 centiemen met een gewicht van 10/31 
gram en een gehalte van 0,900. 

Overeenkomende waarden. (Aequi-
valentcn). 

30. In elk Land van de Vereeniging worden 
de porten en rechten vastgesteld volgens een 
waarde, welke in de tegenwoordige munt 
van dit Land zoo nauwkeurig mogelijk over
eenkomt, met de waarde van den frank. 

Formulieren. Taal, 
31 . l. De formulieren, welke voor het 

onderling verkeer tusschen de Administratiën 
in gebruik zijn, moeten in de Fransche taal 
zijn gesteld, a l dan niet voorzien van een 
tusschen de regels gestelde vertaling in een 

andere taal. tenzij de betrokken Administratiën 
daaromtrent onderling anders mochten over
eenkomen. 

2. De formulieren, t en gebruike voor het 
publiek, welke niet in de Fransche taal zijn 
gedrukt, moeten tusschen de regels van een 
vertaling in die taal zijn voorzien. 

3. De afmetingen van de formulieren , 
waarvan sprake is in de§§ 1 en 2, moeten zooveel 
mogelijk overeenstemmen met uie, welke zijn 
voorgeschreven in de R eglementen behoorende 
bij het Verdrag en de Overeenkomsten. 

4. De Administratiën kunnen in gemeen 
overleg bepalen, welke taal voor de dienst 
briefwisseling in haar onderlinge betrekkingen 
zal zijn te bezigen . 

Identiteitskaarten. 
32. 1. Elke Adm..inistratie is bevoegd 

om aan personen, die dit verzoeken, identi 
teitskaarten af te geven, welke als bewijsstuk 
geldig zijn bij alle handelingen, te verrichten 
door de postkantoren van de Landen, die niet 
h ebben kenbaaJ gemaakt, dat z ij deze kaarten 
weigeren toe te laten. 

2. De Administratie clie een identiteits
kaart doet afgevPn is bevoegd nit dien hoofde 
een recht te heffen dat niet meer mag bedragen 
dan een frank. 

3. De Administratiën zijn ontheven van 
elke aansprakel ijkheid indien wordt vastire
steld, dat de afgifte van een postzending -of 
de betaling van een postwissel is geschied op 
vertoon van een deugdelijke identiteitskaar t . 

Zij z.~jn evenmin veranbrnordeJ\jk voor de 
gevolgen die kunnen voortspruiten uit verlies, 
?ntvr~e1:11d.ing of misbruik van een deugdelijke 
1dent1te1tskaart. 

4. De identiteitskaart is geldi~ gedurende 
drie jaar te rekenen van den oag van af
gift e. 

TITEL III. 

BEPALINGEN BETREFFENDE BRIEVEN EN A1'/DERE 

STUKKEN. 

HOOFDSTUK I. 

Algemeene bepalingen. 

Brieven en andere stukken. 
33. De benaming "brieven en andere 

stukken" is van toepas ing op de brieven, de 
enkele briefkaarten en de briefkaarten met 
betaald antwoord, de akten, de monst ers van 
koopwaren en de gedrukte stukken van ~,llerlei 
aard, daaronder begrepen de stukken met 
opgewerkte punten of teekens ten gebruike 
van blinden. 

Porten en algemeene voorwaarden . 
34. l. De porten, welke in geval van voor

uitbetal_ing verschuldigd zijn voor het vervoer 
van bneven en andere stukken binn en het 
geheele gebied de~ Vereenigi_ng, daaronder 
begrepen de bestellrng t en hwze van de ge
adresseerden in de Landen, in welke de dienst 
der bestelling is of zal worden geregeld, worden 
vastgesteld in overeenstemmina met de aan
wijzingen van de hiernavolgende tube!. 
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Ge-
Brieven en andere wichts- Porten stukken een-

heden 

gr. otm. 
1 

Brieven{ eerste gewicht : . 20 25 } elk volgend gewicht - 15 

Brief- l enkele . . . - 15 

kaarten j met antwoord - 30 
1 

Gedrukte stukkene. 50 
1 

5 
1 Stukken opgewerkte met 

tunten of teekens voor de 
linden 1000 5 1 

Akten 50 5 

Akten minimumport . - 25 1 

Monsters van koopwaren 50 5 

1 

Monsters minimum port . - 10 

De Administratiën hebben de bevoegdheid 
om in hare wederzijdsche betrekkingen voor 
nieuwsbladen en tijdschriften,welke rechtstreeks 
door de uitgevers verzonden worden, eene 
vermindering van 50 % op het algemeen tarief 
der gedrukte stukken toe te staan. 

Dezelfde bevoegdheid wordt haar toegekend 
voor wat betreft ingenaaide of ingebonden 
boeken met uitsluiting van alle bekendmakingen 
en reclamegeschriften. 

Hetzelfde geldt voor letterkundige en weten 
schappelijke uitgaven, welke wetenschappelijke 
instell ingen elkander toezenden. 

2. Elk Land van de Vereeniging st elt naar 
de aanwijzingen van de vorenstaande tabel 
de voor de brievPn en andere stukken te heffen 
porten vast. 

3. De brieven mogen geen brief, schrifturen 
of document bevatten, gericht aan andere 
personen aan den geadresseerde van den 
brief of personen, welke met dezen samenwonen. 

4. De akten, de monsters van koopwaren 
en de gedrukte stukken van allerlei aard 
mogen geen brief of schriftelijke bijvoeging 
bevatten welke het karakter draagt van een 
briefwiRseling over zaken van actueelen en 
persoonlijken aard ; behoudens de in het Regle
ment genoemde uitzonderingen mceten zij 
zooaanig zijn ingepakt, da.t ze gemakkelijk 
kunnen worden onder·zocht. 

5. De grenzen voor o-ewicht en afmetingen, 
vastgesteld in § l van dit artikel, zijn niet van 
toepas ing op de stukken betreffende den post
dienst, wa-arvan sprake is in § 1 van art. 43. 

6. In pakketten met monsters van koop
waren mogen zich geen voorwerpen bevinden, 
die handelswaarde bezitten. 

7. Het samenvoegen in één zending van 
tot. verschülende categorieën behoorende stuk
ken (gemengde zendingen) is geoorloofd op 
de voorwaarden, welke bij het Reglement zijn 
vastgesteld. 

Grenzen voor : 
---

gewicht 
1 

afmetingen 

45 o.M. in elke rioht.ing. 

2 kilo- ~ in rolvorm: 
75 c. M. in de len~te en gram 
10 c. M. in middel ijn. 

- { maxi-~ 15 c.M. in de lengte 
ma 10,5 c.M. in de breedte 

- mini- 10 c.M. in de lengte 
ma 7 c. llf. in de breedte 

2 kilo- 1 Voor afzonderlijk verzonden 

{ 
boek-

gram 1 deelen wordt dit gewicht op 3 kilo-
gram gebracht. 

3 kilo-
gram 45 c.M. langs elke zijde. 

2 kilo- in rolvorm: 
gram 75 c.M. in de lenf;te. 
- 10 c.M. in middel ijn 

l 
45 c.M. in de lengte 

500 20 c.M. in de breedte 
gram 10 c.M. in de hoogte 

in rolvorm: 
- 45 c.M. in de lenÎte 

15 c.M. in middel iju 

8. Behoudens de ui tzonderingen genoemd 
in het Verdrag en het davrbij behoorend 
Reglement worden zendingen, welke niet- aan 
de vastgestelde voorwaarden voldoen, niet 
verzvnden. 

De stukken, welke t,en onrechte mochten 
zijn toegelaten, kunnen aan de Administratie 
van oorsprong worden teruggezonden. Als 
de Administratie van bestemming ze aan den 
geadresseerde uitreikt, moet zij de stukken 
eventueel belasten met de porten en verhoogde 
porten, vastgesteld voor de categorie, waartoe 
zij in werkelijkheid behooren. 

9. De zendingen, welke gefrankeerd zijn 
volgens het tarief der brieven, mogen voor
werpen bevatten welke aan douanerechten 
onderworpen zijn, wanneer rle invoer van deze 
voorwerpen, in den vorm van brieven, in het 
Land van bestemming geoorloofd is. 

Deze zendingen moeten aan de adreszijrle 
zijn voorzien van een etiket overeenkomstig 
de voorschriften van het Reglement. 

De Administrat,ie van het Land van be
stemming heeft de bevoegdheid om deze zen
dingen aan het toezicht van de douane te 
onderwerpen, de zendingen ambtshalve te 
openen en de invoerrechten te heffen op de 
door hare wetgeving voorgeschreven wijze. 

Fran keering. 

35. Anrlere stnkken dan brieven en enkele 
briefkaarten moeten volledig gefrankeerd zijn. 

Briefkaarten met betaald antwoord, waarvan 
de beide dee]en niet volledig gefrankeerd zij~ 
op het oogenblik van terposthezorging, worden 
niet verzonden. 

Port van ongefrankeerde of ontoerei
kend gefrankeerde stukken. 

36. Behoudens de voor sommige categorieën 
van nagezonden stukken bij artikel 39 van het 
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Reglement bedoelde uHzonderingen wordt 
in geval van ongefrankeerde verzending of 
bij ontoereikende frankeering van de geadreA
seerden der stukken een port van tweemaal 
het ont brekende of t e weinig betaalde bedrag 
geheven, met di en verstande, da t dit port 
niet mind er mag bedragen dan JO centiemen. 

Brieven tn andere stukken ir, het 
verkeer met landen buiter. dP Ye•-
eeniging. 

37. 1. De porten voor de brieven en 
anderP stukken bestemd voor Landen, welke 
niet tet de Vereeniging behooren, mogen 
niet la~er zijn dan het gewone tarief van de 
Vereemging. 

2. De brieven en andere stukken, afkomstig 
ui t L n.nden bu iten d e Vereeniging, welke onge
frankeerd of ontoereikend gefrankeerd worden 
uitgeleverd aan een Land van de Vereeniging, 
worden door de Administratie, welke ze ui t 
reikt, met port belast volgens de regelen, die 
in haar eigen di enst van toepassing zijn op de 
ge lijk oortigo zendingen bestemd voor het 
Land van waar de hedoelde brieven en andere 
stukken afkomst ig zijn. 

Verhoogrle porten. 
38. Boven de in de a,r t ikelen 34 en 37 

vastgestelde porten kan voor elk stuk, waarvan 
het vervoer geschiedt door middel van diensten 
van Administra tiën, die niet tet de Vereeuiging 
behooren, of door middel van buitengewone 
diensten binnen de Vereenigmg, waarvoor 
afzonderlijke kosten verschuldigd zijn, een 
verhoogd port worden geheven naar evenredig
heid van die kosten. 

\V,inneer in het t arief van frankeering voor 
enkele briefkaarten het bij het voorafgaande 
lid toegestane verhoogde port is begrepen, 
is datzelfde tarief .an toepassing op elk der 
beide deelen van de briefkaar ten met betaald 
an twoord. 

Bijzondere porten. 
39. I. De Admin istra tiën hebben de be

voegd.heid om brieven en andere stukken, 
welke op het- laatste oogenblik t er verzending 
aan hare diensten worden afgegeven, met een 
aanvullingsport te belasten overeenkomstig 
de bepalingen van hare wetgeving. 

2. l)e Landen van bestemming, wier wet 
geving toelaat om zendingen met aan douane
rechten onderworpen voorwerpen uit te reiken, 
mogen voor de inklaring en vrijmaking van 
die zendingen een rncht van t-en hoogste 50 
cent iemen per zending heffen. 

3. Het Land van bestemming mag voor 
de poste-restan te geadresseerde stukken een 
bijzonder r echt heffen in overeenst emming 
met zijne wettelijke bepalingen. 

Ex presse-zendingen. 
40. 1. In de Lanrl en welker Administra

t iën zich in haar wederzjjdsch verkeer met 
dezen dienst wenschen te belasten, worden 
brieven en andere stukken op verzoek van de 
afzenders door een bij i.onderen bode, cnmid
dellij k na aankomst, t en huize van de geadres
seerden uitgereikt. 

2. Deze zendingen, expresse-zendingen ge
noemd, zijn boven het gewone port onderworpen 
aan een bijzonder recht, dat niet la!!er mag zijn 

dan het dubbele van het bij vooruitbetaling 
voor een brief van enkelvoudig gewicht ver
sch111digde port en niet hooger dan een frank. 
Di t recht moet door den afzender ten voll e 
bij vooruitbeta ling worden voldaan. 

3. Indien de woning van den geadresseerde 
is gelegen buiten den kosteloozen bestelkring 
van het kantoor van bestemming, kan voor 
de expresse-bestelling een aanvullingsrecht 
word en geheven tot een bedrag gelijk aan dat,, 
hetwelk voor het binnenla.ndsch verkeer is 
vastgest eld . 

Dè bestell ing per Pxpresse is in di t geval 
echter ni et verplicht. 

4. Expresse-zendingen, waarvoor het voor
ui t te betalen por t en recht niet, ten volle is 
voldaan, worden als gewone stukken besteld, 
tenzij zij door het kantoor van oorsprong 
a ls expresse-zendingen zijn behandeld. 

Verbodsbepa linge,o. 
41 . 1. H et is verboden te verzenden : 
a) voorwerpen, welke door hun aard of hun 

verpakking gevaar voor de postaml:.tenaren 
kunnen opleveren, dan wel de brieven en 
andere stukken zouden kunnen veront reinigen 
of beschadigen ; 

b) ontplofbare, on tvlambare of gevaarlijke 
stoffen: 

c) levende dieren, met ui t zondering van 
bijen en zijderupsen ; 

d) voorwerpen welke aan douanerech ten 
onderworpen zijn, behoudens de uitzonderingen 
bedoeld in artikel 34 § 9, evenals monsters 
welke in grooten getale worden verzonden 
met het doel om de heffing van deze rechten 
te vermijden ; • 

e) opium, morfine, cocaïne en andere be
dwelmende middelen ; 

/) voorwerpen van onzedeli,iken aard ; 
g) voorwerpen van welken aard ook, waar van 

de invoer of verspreiding in het land van 
oorsprong of in het land van bestemming 
verboden is. 

H et is bovendien verboden in niet-aa i ge
teekende stukken te verzenden muntstukken, 
bank- en munt biljet ten, gouden of zilveren 
voorwerpen, edelgesteenten, juweelen en andere 
kostbaarheden . 

2. De zendingen, welke ten onrechte ter 
verzending mochten zijn toegela ten, moeten 
aan de Administra tie van oorsprong worden 
teruggezonden, tenzij de Administratie van 
het land van bestemming volgens de wetgeving 
of de binnenlandsche bepalingen van di t l~nd, 
gerechtigd mocht zijn er anders over te be
schikken. 

Ontplofbare, ontvlaml,are of gevaarlijke 
stoffen en voorwerpen van onzedehjken aard 
worden evenwel niet aan de Administra tie 
van oorsprong teruggezonden, maar ter plaatse 
vernietigd door de zorg van de Admini stratie, 
die ze opmerkt . 

Wanneer zendingen, welke ten onrech te t er 
verzending zijn toegelaten, niet worden terug
gezonden naar het land van oorsprong, noch 
aan den geadresseerde worden ui tgereikt , moet 
de Administratie van afzending ter zake worden 
ingelicht opdat deze eventueel de noodige 
maat regelen kan treffen . 

3. Overigens blijft onverkor t het, recht van 
elk land van de Vereeniging om op zij n grond-
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gebied geen stukgewij7e doorvoer of uitreiking 
te doen plaats hebben van voorwerpen tegen 
verminderd port toegelaten, met betrekking 
tot welke niet is voldaan aan de wett en, 
verordeningen of besluiten, die hunne uitgifte 
of verspreiding in dat land regelen . 

Deze voorwerpen moeten aan de Administra
tie van oorsprong worden teruggezonden . 

Wij ze van fmnkeeri ng. 
42. !. ])e frankeering geschiedt, hetzij 

door middel van postzegels, die in het land 
van oorsprong voor de frankcering van brieven 
en a nèl ere stukken van particulieren geldig zijn, 
hetzij door middel van afdrukken van fn:,,nkeer
machines, weike officieel zijn toE>gelaten en 
onder onmiddellijk toezicht van de AdminiRtra-
tie werken. · 

2. Als voldoende gefrankeerd worden be
schouwd : antwoordbriefkaarten voorzien van 
op de kaarten gedrukte of gep.lakte postzegels 
van het land, dat de kaarten heeft uitgegeven, 
stukken, welke voor hunne oorspronkelijke 
bestemming voldoende zijn gefrankeerd en 

• waarvoor het aan vullingsport vóór de nazending 
is voldaan, alsmede de nieuwRbl aden of pakken 
met nieuwshladen en t ijdschriften, waarvan 
het adres de aanwijzing "Ahonnements-poste" 
of eene hiermede overeenkomenèle aanwijzing 
draagt en waarvan de verzending geschiedt 
krachtens de Overeenkomst betreffende de 
abonnementen op nieuwsbladen en tijdschriften. 

3. De stukken, welke in volle zee in de 
brievenbus van een paketboot. worden geworpen 
of welke worden ter hand gesteld aan de zich 
aan boord bevindende postambtenaren of 
aan de scheepsgezagvoerders kunnen, tenzij 
het t egendeel tusschen de betrokken Admi
nist,ratiën is overeengekomen, worden gefran
keerd met postzegels en volgens het tarief 
Yan het land, waartoe dat schip behoort of 
in den dienst waarvan het staat. Indien de 
bezorging aan boord plaats heeft gedurende 
het oponthoud aan een der eindpunten van de 
lijn of in een tusschenliggende aanlegplaats, 
is de frankeering alleen dan geldig, wanneer 
zij geschiedt door middel van postzegels en 
volgens het tarief van het land, in welks 
wateren het schip zich bevindt. 

Portvrijdom. 
43. !. Vrijstelling van port genieten de 

stukken betreffende den postdienst , gewisseld 
t usschen de PostadminiRtratiën onderling, 

· tusschen die Administratiën en het Interna tio
naal Bmeel, tusschen de postkantoren van de 
ianden der Vereeniging en tuRschen deze 
kantoren en de Administratiën evenal s die, 
waarvan het portvrije vervoer uitdrukkelijk is 
vermeld in de t epalinge11 van het Ve1:drag, 
de Overeenkomsten en hunne Reglementen . 

2. De brieven en andere stukken, bestemd 
voor krijgsgevangenen of door hen verzonden, 
met uitzondering van verrekenzendingen, zijn 
eveneens vrijgesteld van alle heffingen vanwege 
de posterijen, zoowel in de landen van oorsprong 
en van bestemming a ls in rle t usschenliggende 
landen. H etzelfde geldt voor trieven en 
andere stukken, krijgsgevangenen betreffende, 
verzonden of ontvangen, hetzij rnchtstreeks, 
hetz ij bij wijze van bemiddeling, door de 
inl ichtingsbureelen, welke eventueel voor die 

0 

personen worden opgericht in oorlogvoerende 
landen of in onz.ijdige landen, welke oorlog
voerenden op hun grondgebied hebben toege
laten. 

Oorlogvoerenden, die in een onzijdig land 
zijn toegelaten en aldaar zijn geïnterneerd, 
worden voor zooveel betreft de toepasRing van 
bovenstaande bepalingen, met krijgsgevangenen 
gelijkgesteld . 

Antwoord-coupons. 
44. In de landen van de Vereeniging worden 

antwoord-coupons verkoch t . 
De verkoopprij s er van wordt vas tgesteld 

door de betrokken Administratiën, doch mag 
niet lager zijn dan 40 centiemen of de daarmede 
overeenkomende som in de munt van het 
land, dat. de coupons verkoopt. 

Iedere coupon is in elk )and van de Veree
niging inwi sselbaar tegen een of meer zegels, 
welke de waarde vertegenwoordigen van het 
port van een brief van enkelvoudig gewicht 
afkomstig van dat land en bestemd voor het 
buitenland. De inwisseling moet nochtans 
geschieden vóór het einde van de zesde màand 
volgende op di e van uitgifte. 

Bovendien is aan ieder land de bevoegdheid 
voorbehouden te cischf'll, dat gelijktijdig met 
cle antwoord-coupons de stukken, voor de 
frankeering van welke de coupons worden 
ingewisseld, worden afgegeven. 

Terngvorderinz. Adreswijziging. 
45. !. De afzender van een stuk is bevoegd 

om het terug t e vorderen of het adres er van 
te doen wijzigen, zoolang de uitreiking aan 
den geadresseerde nog niet hedt plaats gevon
den. 

2. Het hiertoe strekkend verzoek wordt 
per post of per telegraaf overgebracht, op ko ten 
van den afzender, die heeft te bet,alen, voor 
elk verzoek per post, het port en recht ver
schuldigd voor een aangeteekenden brief van 
enkelvoudig gewicht en voor elk verzoek per 
telegraaf, de verschuldigde seinkost en, ver
meerderd , indien het een adreswijziging betreft, 
met evenbedoeld port en recht,. 

Nazending, On bestel bare stukken. 
46. 1. Wegens de verzending van post

stukken aan een nader adres binnen het gebied 
van de Vereeniging wordt geenerlei aanvu!lings
port geheven, behoudens de in het Regl ement 
vermelde uitzonderingen. 

H etzelfde geldt voor de t erugzending aa_n 
den afzender van onbestelbare stukken. 

2. De stukken, di e aan een nader adres 
worden verzonden of onbestelbaar zijn, worden 
aan de geadresseerden of de afzenders uitge
reikt tegen betaling van de bedragen, waar
mede zij bij de verzending, bij aankomst of, 
wegens verdere verzending dan hunne oor
RP.ronkelijke bestemming, tijdens het vervoer 
zijn belast. 

3. De om welke reden ook onbestelbare 
stukken moeten onmiddellijk naar het land 
van oorsprong worden teruggezonden. 

De termijn, gedurende welken op verzoek 
ter beschikking van de geadresseerden gehouden 
of "poste-restante" geadresseerde stukken 
bewaard blijven, wordt geregeld door de be
palingen van het land van bestemming. Die 
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termijn mag echter zes maanden in het verkeer 
met overzeesche landen f'n twee maanden in 
het verkeer met andere landen niet te boven 
gaan. De terugzending naar het land van 
oorsprong moet binnen korteren termijn ge
schieden, indien de afzender zulks op het adres 
heeft verzocht door middel van een aanteeke
ning, geschreven in een in het land van be
stemming bekende taal. 

4. Waardelooze gedrukte stukken worden 
niet teruggezonden, t enzij oe afzender, door 
een buiten op het stuk gestelde aanteekening, 
de terugzending ervan heeft gevraagd. 

5. Het recht wegens "poste restante" 
geadre~ eerde stukken, bedoeld in artikel 39, 
blijft niet verschuldigd in geval van nazending 
of onbestelbaarheid van het stuk. 

6. Het aanvullingsrecht, bepaald bij artikel 
40, § 3, blijft invorderbaar in geval van nazen
ding of onbestelbaarheid van een expresse
zending. 

Navragen. 
47. l. " 'egens de navraag naar elke 

zending kan een vast recht geheven worden 
van ten hoogste één frank. 

Met betrekking tot aan~eteekende zendingen 
wordt geener!ei recht geneven, indien de af
zender reeds het bijzondere recht voor een 
bericht van ontvangst heeft voldaan. 

2. De navragen zijn slechts toegelaten 
binnen den term\jn van een jaar, te rekenen 
van den dag, volgende op dien van terpost
bezorging. 

HOOFDSTUK II. 

Aanget%kende zerulivgen. 

Port en recht. 
48. 1. De in artikel 33 genoemde stukken 

kunnen aangeteekend worden verzonden. 
Echter kunnen de voor "Antwoord" bestemde 

gedeelten van briefkaarten niet worden aange
teekend door de oorspronkelijke afzenders 
va,n die zendingen. 

2. Het port en recht van elke aangeteekende 
zending moet bij vooruitbetaling worden 
voldaan. Het is samengesteld uit : 

a) het gewone, bij vooruitbetaling verschul
digde port, naar den aard der zending ; 

b) een vast aanteekenrecht van ten hoog_ste 
40 centiemen. 

3. Aan den afzender van een aangeteekende 
zending moet bij de terpostbezor5ing kosteloos 
een ontvangbewijs worden afgegeven. 

4. De landen, die bereid zijn ook in geval 
van overmacht verantwoordelijkheid te aan
vaarden, zijn bevoegd om voor elke aangetee
kende zending een bijzonder recht te heffen 
van ten hoogste 40 centiemen. 

Berichten van ontvangst. 
49. De afzender van een aangeteekende 

zending kan een bericht van ontvangst be
komen tegen betaling, bij de terpostbezorging, 
van een vast recht van ten hoogste 40 centiemen. 

Het bericht van ontvangst kan na de ter
postbezorging van de zending worden gevraagd 
b innen den termijn, va tgesteld in artikel 47 
voor de navragen en tegen betaling van een 
recht, hetwelk niet mag te boven gaan het 
dubbele van dat, bedoeld in het vorige lid. 

Omvang van de verantwoordelijkheid 
50. Behoudens in de gevallen, bedoeld in 

het volgende art.ikel, zijn de Administratiën 
verantwoordelijk voor het verlies van aange
teekende zendingen. 

De afzender heeft uit dien hoofde recht op 
een schadevergoeding, waarvan het bedrag is 
vastgesteld op 50 franken per zending. 

Als hij het recht voor een navraag heeft 
voldaan en deze het gevolg is van eendienstfeil, 
wordt bedoeld recht eveneens terugbetaald. 

Uitzo11deringen Of het beginsel van 
de verantwoordehJkheid. · 

51. De Administratiën zijn van alle ver
antwoordelijkheid wegens het verlies van 
aangeteekende zendingen ontheven : 

a) in geval van overmacht; de verantwoor
delijkheid blijft ec_hter bestaan ten aanzien van 
de Administratie van afzending, welke op 
zich heeft genomen om in geval van over
macht verantwoordelijkheid te dragen (art. 
48, § 4); 

b) als zij geen rekenschap van de zendingen 
kunnen geven wegens de verniet.iging, al s ' 
gevolg van overmacht, van de dienst-bescheiden; 

c) voor zooveel betreft zendingen, waarvan 
de inhoud valt onder de verbodsbepalingen, 
bedoeld bij artikel 41, § 1 ; 

d) indien de afzender geen navraag heeft 
ingediend binnen den termijn, bedoeld in 
artikel 47. 

Ophouden van de verantwoordelijkheid. 
52. De Administratiën houden op verant

woordelijk te zijn wegens aangeteekende zen
dingen, waarvan de uitreiking heeft plaats 
gevonden op de wijze, als in haar binnenlandsche 
voorschriften is bepaald. 

Met betrekking tot de poste-restante zen
dingen of de zendingen, welke op verzoek ter 
beschikking van de geadresseerden worden · 
bewaard, houdt de verantwoordelijkheid op 
bij de uitreiking aan een persoon, die volgens 
de in het land van bestemming bestaande 
bepalingen zijne identiteit heeft bewezen en 
wiens naam en kwaliteit overeenstemmen met 
de aanwijzingen van het adres. 

Betaling van de schadevergoeding. 
53. De verplichting tot betaling van de 

schadevergoeding rust op de Administratie, 
waaronder het kantoor van afzending van het 
stuk behoort ; deze Administratie heeft verhaal 
op de verantwoordelijke Administratie. 

Termijn van betaling. 
54. 1. De betaling van de schadevergoe

ding moet zoo spoedig mogelijk geschieden 
en uiterlijk binnen_ zes maanden te rekenen 
van den dag volgende op dien, waarop de 
navraag is gedaan. Deze termijn bedraagt 
negen maanden in het verkeer met overzeesche 
landen. 

2. De Administratie van oorsprong is 
bevoegd om den afzender schadeloos te stellen 
voor rekening van de Administratie van door
zending of van bestemming, die, na op regel
matige wijze met de zaak in kennis te zijn 
gesteld, zes maanden heeft laten verloopen 
zonder de aangelegenheid te hebben afgedaan ; 
deze termijn bedraagt negen maanden in het 
verkeer met overzeesche landen. 
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De Administratie van afzending is bevoegd 
om de regeling van de schadevergoeding b ij 
wijze van uitzondering tot na afloop van den 
termjjn, bedoeld in de vorige paragraaf, uit 
te stellen, indien niet is uitgemaakt of het 
verlies van de zending te wijten is aan een 
geval van overmacht. 

Vaststelling van de verantwoordelijkheid. 
55. 1. Tot het tegendeel is bewezen, 

rust de verantwoordelijkheid voor het verlies 
van een aangeteekende zending op de Admi
nistratie, die het stuk zonder aanmerking in 
ontvangst heeft genomen en, na in het bezit 
te zijn gesteld van alle reglementaire middelen 
voor het onderzoek, noch de uitreiking aan 
den geadresseerde, noch, waar dit te pas komt; 
de regelmatige uitwisseling aan de volgende 
Administratie kan bewijzen. 

Indien het verlies heeft plaats gehad tijdens 
het vervoer, zonder dat kan worden uitgemaakt 
op het grondgebied of in den dienst van welk 
land het feit is geschied, dan wordt de schade 
door de betrokken Administratiën, ieder voor 
een gelijk gedeelte, gedragen. Het volle bedrag 
van de verschuldigde schadevergoeding moet 
echter aan de Adminjstratie van oorsprong 
worden betaald door de eerste Adwnistrat.ie, 
die de regelmatige uitwisseling van de gere
clameerde zending aan den dienst, waarmede 
zij in verbinding staat, niet kan bewijzen. 
Deze Administratie heeft op de andere verant
woordelijke Administratiën het aandeel van 
elk van haar in de aan den rechthebbende te 
betalen schadeloosstelling te verhalen. 

2. Indien een aangeteekend stuk verloren 
is geraakt tengevolge van overmacht, is de 
Administratie, op het gebied of in den dienst 
waarvan het verlies heeft plaats gehad, daar
voor alleen dan verantwoordelijk tegenover 
de Administratie van afzending, inélien beide 
landen bereid zijn in geval van overmacht 
schadevergoeding te betalen. 

3. Door de betaling van schadevergoerung 
treedt de verantwoordelijke Administratie 
tot het bedrag van die schadevergoeding in 
de rechten van dengene, die de schadevergoe
ding ontvangen heeft, voor elk mogelijk verhaal 
hetzij op den geadresseerde, hetzij op den 
afzender, hetzij op derden. 

Terugbetaling van de schadevergoe-
ding aan de Administratie van afzenrung. 

56. De verantwoordelijke Administratie of 
die, voor welker rekening de betaling, overeen
komstig artikel 54, heeft plaats gehad, is 
gehouden om aan de Administratie van af
zending het bedrag der schadevergoeding terug 
te betalen binnen d rie maanden, nadat van de 
betaling is kenm gegeven. 

Deze terugbetaling geschiedt zonder kosten 
-voor de Administratie, welke te vorderen 
heeft, hetzij door middel van een postwissel 
of een wissel , hetzij in gangbare munt van 
het land, dat te vorderen heeft. Na afloop 
van den termijn van drie maanden wordt het 
bedrag, dat aan de Administratie van afzending 
verschuldigd is, rentegevend, naar reden van 
zeven percent 's jaars, te rekenen van den dag 
waarop die termijn verloopt. 

De Administrat-ie, welker verantwoordelijk
heid behoorlijk is vastgesteld en die aanvanke-

lijk de betaling van de schadevergoeding heeft 
geweigerd, moet alle bijkomende uit de niet 
gerechtvaardigde vertraging van de betaling 
voortsprwtende kosten voor haar rekening 
nemen. 

Echter kunnen de Administratiën overeen
komen om op geregelde tijden af te rekenen 
wegens de schadevergoedingen, die zij aan de 
afzenders betaald hebben en waarvan zij de 
rechtmatigheid hebben erkend. 

Verantwoordelijkheid voor aa.ngetee-
kende zendingen buiten de grenzen 
van de V creeniging. 

57. De verantwoordelijkheid inzake aan
geteekende stukken, bestemd voor of afkom
stig uit buiten de Vereeniging staande landen, 
of die, welke over deze landen worden vervoerd, 
wordt geregeld naar de volgende bepalingen : 

a) voor zooveel het vervoer binnen het 
gebied van de Vereeniging betreft, volgens 
de bepalingen van het Verdra~ ; 

b) voor zooveel het vervoer bmten de grenzen 
van de Vereeniging betreft, volgens de voor
waarden, bekend gemaakt door de Admini
stratie der Vereeniging, die haar tusschenkomst 
verleent. 

HOOFDSTUK III. 

Zendingen bela t met verrekening. 

Port en recht. Voorwaarden. Afre
kening. 

58. 1. Aangeteekende stukken kunnen me 
een verrekenbedrag bezwaard worden verzon
den in het verkeer tusschen de landen, welker 
Administratiën overeenkomen dezen dienst 
ujt te voeren. 

Tenzij anders is overeengekomen wor<lt 
het ,,errekenbe!lrag !li tgedrukt in de munt 
van het land van oorsprong van de zending. 

Het ma-ximum bedrag der verrekening 1s 
gel ijk aan dat vastgesteld voor de postwissels 
met bestemming naar het land van oorsprong 
der zending. 

Verrekenzendingen zijn onderworpen aan 
de bepalingen inzake de behandeling en de 
port-en en recht.en van aangeteekende stukken. 

De afzender betaalt bovendien een vast 
recht, dat niet lager mag zijn clan 20 centiemen 
en niet hooger dan 50 centiemen, zoomede 
een evenredig recht van ½ percent van het 
verrekenbedrag. De Administratie van af
zending heeft de bevoegdheid deze rechten 
af te ronden naar rl e eischen van haar munt
stelsel. 

2. Het van den geadresseerde ingevorderde 
bedrag wordt aan den afzender overgemaakt 
door middel van een verrekeningspostwissel. 
die kosteloos wordt afgegeven . 

De Admjuist,ratiën kunnen onderling over
eenkomen omt-rent een andere wijze van afre
kening van de ingevorderde ommen. Be
paaldelijk kunnen zij ûch op daarvoor over~en 
te komen voorwaarden belasten met de stortmg 
van die sommen op een postrekenfog van het 
land van bestemming der zending. 

Opheffing van het verrekenbedrag. 
59. De afzender van een met verreke:cing 

belastr aangeteekende zending kan de geheele · 
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of gedeeltelijke opheffini( van het verreken
bedrag Tiagen. 

De aanvrsgen van dezen aar:! zijn onder
worpen aan dezelfde bepalin,!!en Ris de aan
vragen om terugzending of adreswijziging 
(R r t. 45). 

Verantwoordelijkheid in geval van ver
lies van de zending. 

60. Voor het verlies van een met verreke
ning b~Jaste aang!'teekende zending is de 
postdienst verantwoordeljjk overeenkomstig 
de bepalingen bij de artikelen 50 en 51 vastge
steld. 

Waarborging van de op regelmatige 
wij ze ingevorderde bedragen . 

61 . D e op regelmatige wijze van de n ge
adre seerde ingevorderde bedragen, onver 
schillig of d eze al of niet in een postwissel 
zijn omgezet of op een po trekening zijn ge-
tort, worden aan den afzender gewaarborgd 

overeenkomst-ig hetgeen ten gwJste van de 
storters is vastgesteld in de Overeenk omst 
betreffende den postwi selclienst of in de voor
chriften geldende voor den po tcheque en 

girodienst. 

~chndevergoecUng in geval van nic.t
invordering, Yan invordering van een 
te laag bedrag of van invor<lering op 
bedriegelijke wijze. 

62. 1. Indien de zending zonder in vor
dering van het verrekenbedra~ aan den geadres
seerde is uitgereikt, heeft cte afzender recht 
op eene schadevergoeding, mits een navraag 
is ingediend binnen den termijn, bedoeld in 
artikel 4ï. § 2, en tenzij de niet-invordering 
aan een fout of nalatigheid zijnerzijds is te 
wijten of de inhoud van de zending val t onder 
de verbodsbepalingen, bedoeld in artikel 41. 

Hetzelfde geldt indien het bedrag, dat van 
den geadresseerde is ingevorderd, minder 
bedraagt dan het aangegeven verrekenbedrag 
of bedriegelijke invordering heeft plaats gehad. 
De schadevergoeding bedraagt · in geen geval 
meer dan het bedrag der verrekening. 

2. Door betaling van de schadevergoed ing 
en tot het, bedrag daarvan treedt de verant
woordelijke Administratie in d e recht en van 
den afzender voor elk mogelijk verhaal op d en 
geadresseerde of op derden . 

Op regelmatige wijze ingevorderde be
dragen. Schadevergoedingen. Bcta
'ing en verhaal. 

63. De verplichting tot betaling van de 
.:ip regelmatige wijze ingevorderde bedragen, 
zoomed e Yan de schadevergoeding, waarvan 
in het vorige artikel sprake is, ru top de Admi
nistratie, waaronder het kantoor van afzE>nding 
van het s tuk behoort. welke Admini~.t.rati e 
verhaal heeft op d <' verantwoordelijke Admi 
nistratie. 

Termijn van betaling. 
64. De beJ.>alingen van artikel 54 betref

fende de termijnen voor de betaling van ~cha 
devergoedjng wee:ens het verlies van een 
aangeteekende 1.ending zijn van toepassing op 
de betaling van de ingevorderde bedragen of van 
de schadevergoeding voor verrekenzendingen. 

Vaststelling van de verantwoordelij kheid. 
65. De betaling, door de Administratie 

van afzending, van de op regelmatige wijze 
ing. evorderde bedragen, evenals die van de 
schadevergoeding, bedoeld in il.rtikel 62, 
geschiedt voor rekening v~n de Administr8:tie 
van hestemming. Deze . 1s verant,woordehJk, 
tenzij zij kan bewijzen, dat de fout is toe te 
chriJven ar.n het niet in acht nemen van een 

reglementaire hepaling door de Administra.tje 
van oorsprong. 

In geval van bedr.iegelijke invordering ten 
gevolge van de verdwijning in den dienst va.n 
een verrek1>nzending wordt de verantwoorde
lijkheid van de betrokken Administratiën 
vastg!'steld volgens d e regelen, opgenomen 
in artikel 55 voor het verlies van een gewone 
1.\.angeteekende zending. 

Terugbetaling van de voorgeschoten 
bedragen. 

66. De Admini&tratie van bestemming is 
verplicht om aan de Administratie van af
zending op de wijze, als in artikel 5G is bepaald , 
de bedragen terug te betalen, die voor haar 
rekening zijn voorgeschoten. 

Verrekeningspost wisse!s. 
67. Het, bedrag van een verrnkeningspost

wissel , die om de een of andere rerlen niet 
aan d en geadre seerde i uitbetaald, wordt 
niet aan de Administratie van afgifte t erugbe
taald. 

H et wordt door de Administratie van af
zending van de verrekenzend .i ng ter beschik
Icing gehouden van den rechthebbende en 
verva lt voor goed aan deze Admjnistratie na 
afloop van den wettelijken termijn van verjaring. 

In allP andere opzichten en behoudens het 
geen ter zake in het Reglement is bepaald, 
zijn de verrekeningspostwi seis onderworpen 
aan de bepalingen van <1c Overeenkomst be
treffende de postwissel 

Verdeeling van cle verrekenrech len. 
68. l>e rechten, bedoeld in het laatste lid 

van & l van art,ikel 5~, word en op de in het. 
R eglement voorgeschreven wijze gelijkelijk 
verdeeld tussrhen de Admini tratie van oor
sprong en die Yan het land van bestemmjng. 

In geval twee Administratiën als vast verre
kenrecht niet hetzelfde bedrag heffen, wordt 
als grondslag voor het door de eene Admi
nistratie aan de andere uit te keeren aandeel 
het laagete recht genomen. 

HOOFDSTUK IV. 

Toekenning van de porten en rechten . 

Transit- en op.•layka.,ten. 

Toekenning van de porten en rechten . 
69. BehalvP. in d e geva.llen, welke uitclruk

kelijk in het Verdrag zijn voorzien, behoudt 
elke Admjnistratie ten volle de bedragen, die 
zij heeft geheven. 

Transitkosten. 
70. l. De stukken, welke in gesloten 

brievenma.len tusschen twee Administratièn 
van de Vereeniging door middel Yan de dienst en 
van een of meer andere Administraiiën (ser
vices tiers\ worden gewisseld , zijn, ten voordeele 
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van elk der landen, waarover het vervoer 
plaats heeft of welks diensten aan het vervoer 
deelnemi-n, onderworpen aan de kosten van 
transit, aangegeven in de navolgende tabel. 

1 °. Vervoer over land : 
tot 1000 kilometer . 

boven 1000 " 2000 
2000 " 3000 
3000 " 6000 
6000 " 9000 

" 9000 
2°. Vervoer over zee : 

tot. 300 zeemijlen 
boven 300 " 1500 ,, . . 
tusschen Europa en Noord-Ame-

rika . .......... . 
boven 1500 tot 6000 zeemij len . 

6000 

Per kilogram 

b. \ riev~n overige 
en brtef. l, stukken 
kaarten 

franken 
0,75 
1,00 
1,50 
2,50 
3,50 
4,50 

0,75 
2,00 

3,00 
4,00 
6,00 

franken 
0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 
0,50 

0,10 
0,25 

0,40 
0,50 
0,75 

2. De transitkosten voor het vervoer over 
zee over een afstand van niet meer dan 300 
zeemijlen beloopen het derde deel van de 
bedragen, in de vorige paragraaf aangegeven, 
indien de betrokken Administratie wegens het 
vervoer van dezelfde brievenmalen reeds 
vergoeding voor landtransit ontvangt. 

3. Bij vervoer over zee door twee of meer 
Administratiën mogen de kosten van het 
geheele vervoer den prijs van 6 franken per 
kilogram brieven en briefkaarten en 0,75 
frank per kilogram andere stukken niet te 
boven gaan. Als de totaalkosten respectie
velijk ij franken en 0,76 frank overschrijden, 
worden zij tusschen de Admini~t.ratiën, die aan 
het vervoer deelnemen. vi-rdeeld naar even
redigheid van de doorloope:1 afstanden, be
houdens andP-re schikkingen, welke tusschcn 
de betrokken partijen kannen worden getroffen. 

~. Tenzij daaromtrent anders monln; zijn 
overeengekomen, geld t als door derden bewezen 
diensten, het vervoer tusschen twee landen, 
rechtstreeks e, ver zee, door middel van tot een 
van dfo landen behoorende schepen, evenals 
het vervoer tusschen twee in hetzC"lfde lan d 
gelegen kantoren, indien het geschiedt door 
middel van dien ten, hehnorende tot een 
ander land. 

5. De brieven en andei e stukken, welke 
stuksgewijze t usschen tw!'e Administratiën der 
Yereeni:ring worden uitgewisseld, zijn onver
~chillig hun gewicht of bestemming onder
worpen ,i,an de navolgende kosten van transit, 
te weten: 
brieven . .. ... . ..... 6 centiemen per stuk; 
beiefkaarten .... .. . . 2½ 
overige stukken ..... 2½ ,, ,, ,, 

Echter zijn de Admin:istratiën bevoe~d om 
stuksgewij s uitge\,,jRselde zendingen, die het 
gewicht van 260 gra111 te boven gaan, als p:e
sloten brievenma.\en te beschouwen . 

6. Met betrekking tot de transit];osten 
worden als overige stukken beschouwd de 
nieuwsbladen of pakken met nieuwsbladen en 
t ijds:ihrifien, verzonden krachtens de Overeen
komst betreffende de abonnem c,nten op nieuws
bladen en tijdschriften, evenals de doosjes 
met aangegeven \ 1 aa.rde, verz(,nden krachtens 

de Overeen komst betreffende de brieven en 
d"o jes met aangegeven waarde. 

7. F,en .Administn.tie is heYoei,d om de 
uitkomsten van een statistiek, die, volgens 
haar, te veel van de werkelijkheid zou ver
schillen, aan de beoordeeling van een Commissie 
van scheidsrech ters te onderwerpen. Deze 
scheidsrechterlijke uitspraak wordt verkregen 
op de w(jze, aangegeven in. artikel 10. 

Kosten van opslag. 
71 . Voor het in een havenplaats opsh,an 

van door een paketboot aangebrachte gesloten 
brievenmalen, welke bestemd :;.ijn om weder 
door een andere paketboot ·te worden mede
genomen, is ten bat,e van de Postadministratie, 
tot welker gebied de opslagplaats behoort, 
een vergoeding van 60 cent iemen per zak 
verschuldigd, mits deze Administratie geen 
betaling ontvangt voor vervoer in t,ransit 
over land of over zee. 

Vrijstelling van transitkosten. 
72 Van alle kosten wegens transit over 

land of over zee zijn vrijgesteld de portvrije 
stukken, vermeld in artikel 43 ; de antwoord
briefkaarten, die naar het land van oorsprong 
worden teruggezonden; de nagezonden stuk
ken ; de onbestelbare stukken; de berichten 
van ontvangst ; de postwi els en alle andere 
op den postdienst betrekking hebbende be
scheiden, in1,0nderheid de zendingen betref
fende den postgirodienst. 

De verkeerd verzonden brievenmalen worden 
met betrekking · tot de betaling van transit
en opslagkosten beschouwd alsof zij haar 
normalen weg hadden gevolgd. 

Buitengewone diensten. 
73. De in artikel 70 vermelde transitkosten 

zijn niet van toepessing op het vervoer binnen 
de Vereeniging door middel van buitengewone 
diensten bijzonderlijk in het leven geroepen of 
onderhouden door eene Administrat,ie op het 
verzoek van een of meer andere Administratiën. 
De voorwaarden, waaronder zoodanig vervoer 
plaats vindt, worden in gemeen overleg tusschen 
de betrokken Administratiën vastgesteld. 

Luchtdiensten 
74. 1. De in artikel 70 bedoelde transit

kosten zijn niet van toepassing op de lucht 
dien ten, ingesteld voor het vervoer van brieven 
en andere stukken t us,chen twee of meer 
landen. 

2. De vervoerkost,en, vallende op eiken 
door de lucht afgelegden afsta.nel , zijn dezelfde 
voor alle Administratit'n, die zonder bij te 
dragen in de bedrijfskosten van den dienst 
gebruik maken. 

3. De Postadmini stratiën van de landen, 
die rechtstreeks door luchtdii-nsten zijn ver
bonden, stellen na verkregen overeenstemming 
met de betrokken maatschappij en, voor de 
afstanden, met de toestellen van die maat
schappijen afgelegd, de vervoerkosten vast, 
welke verschuldigd zijn YOOr in de vlieghavens 
van haar gebied ingeladen brievenmalen. 

Echter is aan iedere Administratie, tot 
welke een luchtdienst behoort, het recht voor
behouden om de ko8t.en wegens het vervoer 
met dien dienst over den geheelen afstand 
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rechtstreeks te heffen van iedere Administratie, 
die er gebruik van maakt. 

-!. Het is verplicht, dat de overlading 
ondenveg van brievenmalen, die achtereenvol
gens met onderscheidene luchtdiensten worden 
vervoerd, geschiedt door tQsschenkomst van de 
Postadministratie van het land, wa.ar de 
overlading plaats vindt. Deze regel is niet 
van toepassing als zoodanige overlading plaats 
vindt tusschen toe~tellen, waarmede de achter
eenvolgende gedeelten van eenzelfden dienst 
worden afgelegd. Als de brievenmalen vóór 
haar doorzending met een anderen luchtdienst 
in opslag moeten worden genomen, heeft de 
betrokken Po tadmini~tratie recht op vergoe
ding wegens opslag op de voorwaarden, voor
zien in artikel 71. 

Behalve deze mogelijke vergoeding voor 
opslag hebben de Administratiën van de 
landen, waarover gevlogen wordt, geen recht 
op eenige belooning voor brievenmalen, die 
door de lucht boven haar gebied vervoerd 
worden. 

Betalingen en afrekeningen. 
75. 1. De transit- en opslagko ten komen 

ten hste van de Administrr.tie van het la,nd 
van oe,rsprong. 

2. De algemeene afrekening van deze kosten 
~eschiedt volgen~ de gegevens van statistische 
opnamen, welke eenmaal in de vijf jaar plaats 
hebben gedurende een in het R eglement nader 
te bepalen tijdvak van achtentwintig dagen. 

3. Wanneer het jaarlijksch saldo van de 
afrekeningen der transit- en opslagkosten 
tusschen twee Administratiën 1000 franken 
niet te boven. gaat, is de Administrat,ie, clie te 
betalen heeft, van elke betaling uit dien hoofde 
vrijgesteld. 

Transitkosten in het vc keer met niet 
tot de Vereeniging behoorende landen. 

76. 1. De Administratiën, clie het.rekkingen 
onderhouden met buiten de Vereeniging staande 
landen, moeten aan alle andere Administratiën 
van de Vereeniging hare medewerking ver
leenen, opdat de brieven en andere stukken 
buiten het gebied der Vereenjging, evenals 
binnen dat gebied, worden onderworpen aan 
de bij artikel 70 vastgestelde transitkosten. 

2. De totale kosten wegens transit over 
zee, binnen en buiten de Vereeniging, mogen 
echter niet hooger zijn dan 15 franken per 
kilogram brieven en briefkaarten en 1 frank 
per kilogram andere stukken. In voorkomende 
gevallen worden deze kosten tusschen de 
Administratiën, clie aan het vervoer deelnemen, 
verdeeld naar evenrecligheid van de afstanden. 

3. De kosten wegens land- of zeetransit, 
zoowel buiten de grenzen van de Vereeniging 
als binnen het gebied der Vereeniging, voor de 
brieven en overi~e stukken, waarop clit artikel 
van toepassing 1s, worden op dezelfde wijze 
va§tgesteld als de transitkosten voor de brieven 
en overige stukken, die tusschen landen der 
Vereeniging gewisseld worden door middel 
van de cliensten van andere landen van de 
Vereeniging. 

Uitwisseling va.n gesloten brieven
malen met oorlogsschepen. 

77. 1. Er kunnen gesloten brievenmalen 
worden gewisseld tusschen de postkantoren 

van een der contracteerende landen en de 
commandanten van eskaders of oorlogsschepen 
van dat land, welke zich in den vreemde 
ophouden, of tusscben den commandant van 
een dezer eskaders of oorlogsschepen en den 
commandant van een ander eskader of oorlog 
schip van hetzelfde land. door middel van tot 
andere landen behoorende diensten te land of 
ter zee. 

2. De stukken van allei·lei aard, welke in 
clie brievenmalen worden opgenomen, moeten 
uitsluitend zijn gericht aan of afkomstig zijn 
van de officieren en de verdere bemanning 
der schepen, welke de brievenmalen ontvangen 
of verzenden ; de tarieven en de voorwaarden 
van verzending, daarop toepasselijk, worden 
door de Postadministratie van het land, 
waartoe de schepen behooren, volgens hare 
binnenlanclsche reglementaire bepalingen vast
gesteld. 

3. Tenzij daaromtrent, tusschen de belang
hebbende Administ.ratiën anders mocht zijn 
overeengekomen, is de Administratie, die de 
bierbedoelde brievenmalen verzendt of ont
vangt, aan de tusschenkomende Administratiën 
transitkosten verschulcligd, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 70. 

VER .<CRILLENDE BEPALTh'GE.-. 

N;et in acht nemen van de vrijheid 
van tran$it. 

78. Indien een land de bepalingen van 
artikel 25 betreiiende de vrijheid van transit 
niet in acht neemt, hebben <le Administratiën 
het recht den postdienst met dat land te staken. 
Zij moeten vooraf t.elegrafisch van dezen maat
regel aan de betrokken Administra.tiën bericht 
zenden. 

Verplichtingen. 
79. De contracteerende landen verbinàen 

zich de noodige maatregelen te treffen of aan 
hun wetgevende macht, voor te stellen : 

a) opdat straffen worden gesteld zoowel op 
den namaak en het bedriegelijk gebruik van 
internationale antwoordcoupons, als op het 
voor de frankeering van postzenrungen be
driegelijk gebruiken van nagemaakte of reeds 
gebruikte postzegels en van nagemaakte of 
i-eeds gebrufäte afdrukken van frankeermachi
nes· 

b) opdat wordt verboden en tegengegaan 
het met bedJ"iegelijke oogmerken vervaa1digen, 
verknopen, rondventen of verspreiden van 
vignetten en zegels, bij den postclien t in 
gebruik, welke zijn nagemaakt of op zoodani~e 
wijze zijn nagebootst, dat zij voor door cte 
Administratie van een der toegetreden. landen 
uitgegeven vignetten en zegels kunnen worden 
aangezien : 

c) opdat straffen worden gesteld op het, met 
bedriegelijke oogmerken vervaardigen en in 
omloop brengen van 1ostidentitcitskaarten, 
evenals op het bedriegehJk gebruik maken van 
deze kaarten ; 

d) opdat belet en eventueel gestraft wordt, 
de insluiting van opium, morfine, cocaïne en 
andere bedwelmende middelen in postzendin
gen, met betrekking tot welke clie insluiting 
niet uitdrukkelijk is toege taan door het 
Verdrag en de Overeenkomsten der Vereeniging. 
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SLOTBEPALINGEN. 

In werking treden en dnnr van het 
Verdrag. 

80. Dit Verdrag treedt in werking op den 
lsten Oct-0ber 1925 en blijft voor onbepaalden 
tijd van kracht. 

In oirkonde hie1·van hebben de gevolmachtig
den van de hierboven genoemde landen dit Ver
drag in enkelvoud ondorteekend, zullende dit 
stuk in de archieven van de Zweedsche Regeering 
worden bewaard en in afschrift aan iedere 
partij worden uitgereikt. 

Gedaan te Stockholm den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningf.n.) 

II. 

SLOT-PROTOCOL VAN HET VERDRAG. 
Overgaande tot de ondert-eekening van het 

algemeen Postverdrag, op heden gesloten, 
zijn de ondergeteekende Gevolmachtigden 
alsnog het navoJgende overeengekomen : 

Terugvordering van brieven en andere 
stukken . 

I. De bepalingen van artikel 45 van het Ver
drag zijn niet van toepassing op Groot-Britannië, 
noch op de Britsche gebieden (dominions), 
koloniën en protectoraten, alwaar de binnen
landsche wetgeving de terug-yordering door den 
afzender van brieven en andere stukken met 
toelaat. 

Aequivalenten. Hoogste eJJ laagste 
bedragen. 

Il. 1. E lk land heeft de bevoegdheid om 
de porten, bedoeld in artikel 34, § 1, te verhoo
gen met ren hoogste 60 % of te verlagen met 
ten hoogste 20 %, overeenkomstig de aanwij
zingen van de hiernavolgende tabel : 

{ 1 • gewicht van 20 ~;'" 
Brieven elk volgend gewic t 

van 20 gram . ... 
Briefkaa ten { enkele. · · · · r met antwoord . 
Gedrukte stukken (per 50 gram) 
Stukken met opgewerkte pun-
ten of teekens voor de blinden 
~r 1000 gram). . . . . . . 

, ten (per 60 gram) . . . . 
,, (minimum port) . . . 

Monsters van koopwaren (per 
ö0 gram) . ...... .. · 1 
Monsters van koopwaren (mi-

nimum port) ....... 

Laagste Hoogste 
bedragen bedragen 
(goud- (goud
waarde) waarde) 

centiemen centiemen 
20 40 

12 24 
12 24 
24 48 
4 8 

4 8 
4 8 

20 

4 8 

8 

Tusschen de -~ekozen porten moet, zooveel 
mogelijk, dezeltde verhouding bestaan als 
tusschen de grondporten, waarbij elke Ad
ministratie de bevoegdheid heeft haar porten 
af te ronden naar de eischen van haar munt
Rtelsel. 

2. H et staat ierler land vrij om het port 
van de enkele briefkaart tot 10 centiemen en 

dat van de briefkaart met betaald antwoord 
tot 20 centiemen te ved agcn. 

3. Het port van de gedrukte stukken kan 
bij wijze van uitzondering worden verlaagd 
tot 3 centiemen per . gewicht ,an 50 gram. 

4. H et- staat ieder land vrij om met be
trekking tot het bedrag, dat is t e betalen aan 
de ingezetenen van dat land, naar eigen goed
vinden de in artikel 50 bedoelde schadever
goeding vast te st ellen. 

Evenwel geschiedt de afrekening deswege 
tusschen de betrokken Administratiën op den 
grondslag van het bedrag van 50 franken. 

5. H et tarief, dat door een land is aange
nomen, is van toepassing voor de bij aankomst 
tengevolge van ontbrekende of ontoereikende 
frankeering te heffen porten. 
Bevoegdheid om verplichte frankeering 
voor te schrijven. 

III. Indien een land zijn port laat dalen 
tot beneden 20 centiemen voor het eerste 
gewicht der brieven en tot beneden het even
redig bedrag voor de briefkaarten en de overige 
stukken, zijn de andere landen bevoegd te 
zijnen opzichte verplichte frankeering toe te 
passen en kunnen zij de ongefrankeerde of 
ontoereikend gefrankeerde stukken, afkomstig 
uit dat land, zonder portheffing uitreiken. 
Ook dat land heeft echter het recht, verplichte 
frankeering voor te schrijven. 

Bovendien houdt ieder land de bevoegdheid 
om geen briefkaarten met betaald antwoord 
toe te laten in het verkeer met een ander land, 
wanneer het verschil tusschen de porten van 
de twee landen van <lien aard is, dat het, 
gebruik van die kaarten tot misbruiken van 
de zijde van het, publiek aauleiding kan geven. 
Terpostbezorging van brieven en ande-
re stukken in het buitenland. 

IV. Ieder land is bevoegd om alle geschikt 
geachte maatregelen te treffen ten einde te 
beletten, dat uit zijn gebied afkomstige brieven 
en andere stukken over de grens worden ver
voerd om in het buitenland ter post te worden 
bezorgd. Het heeft in het bijzonder het 
recht om met zijn binnenlandsch port te 
belasten of naar hun oorsprong terug te zenden 
de stukken, geadresseerd aan in hetzelfde 
land gevestigde personen of handels;zaken, 
indien in het land gevestigde personen of 
handelszaken deze stukken, om uit lagere 
porten voordeel t-e trekken in het buitenland 
ter post bezorgen of ter post doen bezorgen. 
De wijze van heffing der porten wordt aan de 
keuze van dit land overgelaten. 
Het ons avoirdupois.. 

V. Bij wijze van uitzondering wordt aan 
de landen, die wegens hun binnenlandsch 
stelsel den decimalen metrieken grondslag 
voor het gewicht niet kunnen aannemen, de 
bevoegdheid toegekend daarvoor het ons 
avoirdupois (28,3465 gram) in de plaats te 
stellen, en wel een ons gelijk t-e stellen met 
20 gram. voor de brieven en 2 ons met, 50 
gram voor de gedrukte stukken, akten en 
monsters. 
Antwoord-coupons. 

VI. De Administratiën zijn bevoegd zich 
niet te belasten met den verkoop van antwoord
coupons. 
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Zij hebben de bevoegdheid om het aantal 
ten behoeve van eenzelfden persoon op één 
dag te verkoopen of in te wisselen antwoord
coupons te beperken. In dit geval brengen 
zij haar besluit ter kennis van het lnternationaal 
Bureel, dat het mededeelt aan de Admini
stratiën der Vereeniging. 

De Postadministratii\n van Perzië en Uruguay 
zijn bovoegd zich voorloopig niet te belasten 
met den dienst an de inwisseling van antwoord
coupons. 

Aantcekenrech t. 
VJJ. De landen, die het aanteekenrecht, 

bedoeld in artikel 48, ~ 2, van het Verrlrag niet 
op 40 centiemen kunnen vaststellen, zijn be
voegd een recht te heffen, dat ten hoogste 
liO centiemen mag bedragen. 
Kosten van opslag. 

VIII. Bij wijze van uitzondering heeft de 
Portugee che Administratie de bevoegdheid 
om voor alle brievenmalen, die in de haven van 
Li sabon worden overgeladen, de in artikel 71 
bedoelde kosten van opslag te heffen. 
Openblijven van het protocol voor de 
niet vertegenwoordigde landen. 

IX. Het Protocol blijft open ten behoeve 
van Ecuador, Guatemala, de Republiek Hon
duras, Nicaragua en Salvador, die deel uit
maken van de Postvereeniging, maar zich niet 
op het Congres hebben doen vertegenwoordigen, 
om toe te treden tot het Verdrag en de Over
eenkom ten, die er gesloten zijn, of wel tot 
een of meer daarvan. 

H:et Protocol blijft, met hetzelfde doel, 
t>veneens open ten behoeve van het Gemeene
hest Au tralië, welks vertegenwoordiger zich 
heeft moeten verwijderen op het oogenblik 
van de onderteekening van de Akten. 
Openblijven van het Protocol ten 
behoeve van vertegenwoordigde lan-
den voor onderteekening en toetreding. 

X. Het Protocol blijft opfln ten behoeve 
van de landen. wier vertegenwoordigers heden 
a lleen het Verdrag of sle<'hts een zeker aantal 
van de door het Congres vastgestelde Overeen
komsten hebben onderteekend, ten einde 
hun de gelegenheid te geven toe te treden 
tot de andere heden onderteekende Overeen
komsten of wel tot een of meer daarvan. 
Termijn voor de kennisgeving van toe-
treding door niet vertegenwoordigde 
landen van de Vereeniging. 

XI. Van de toetredingen. bij artikel IX 
hiervoren bedoeld, moet door de betrokken 
Regeeringen, in den diplomatieken vorm, 
kennis worden gegeven aan de Regeering van 
het Koninkrijk Zweden en door deze aan de 
Staten van de Vereeniging. De voor deze 
kennisgeving toegestane termijn eindigt den 
laten September 1925. 
Studie-Commissie. 

XII. Een Commissie, bestaande uit ver
tegenwoordigers van veertien Administratiën, 
is belast met het bestudeeren en zoeken van 
middelen tot vereenvoudiging van het werk 
van de Congressen en tot bespoediging van 
den loop ervan. 

Het resultaat van haar tudiën zal aan de 
beslissing van de Administratil'n worden onder-

worpen binnen zoodani.$.en termijn, dat toep_as
sing voor het volgende IJongres mogelijk zal zun. 

Te dien einde is de bedoelde Commissie 
bevoegd, alle voorstellen te doen, die zij 
noodig acht en deze zullen van kracht wor<len, 
als zij de meerderheid van de uitgebrachte 
stemmen op zich vereenigen. 

Het Internat.ionaal Bureel zal de kanselarij
werkzaamheden van de a ldus gevormde Com
missie verrichten en zijn Di..rect.em· zal aan haar 
berandslagingen deel nemen. 

In oirkonde hiervan hebben de onderstna.nde 
Gevolmachtigden dit Protocol opgemaakt,, 
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal 
hebben, alsof de bepalingen daarvan in den 
tekst van het Verdrag zelf, waarop het betrek
lting heeft, waren opgenomen en hebben zij 
het in enkelvoud onderteekend, zullende dit 
stuk in de archieven van de Zweedsche Regee
ring worden bewaard en in afschrift aan iedere 
partij worden uitgereikt. 

Gedaan te Stockholm, den 2 sten Augustu 
1924. 

( T'olgi n de o.u/;:,!eekeningen.) 
' 

III. 
REGLEll'[ENT VAN UITVOERING van het 

algenieen postverdrag gesloten tus.schen de 
Unie van Zuid-A frika, Albanië, Duitsch
land, de V ereenifl_de Staten van Amerika, 
de gezamenlijke eilanden in het be?it van de 
Vereenigde laten van Amerika behalre de 
Philippijnen, de Philippijnen, de Argentijn
sche Republiek, het Gemeenebest Australië, 
Oostenrijk, België, de kolonie Belgisch 
Congo, Boliria, Brazilië, Bulgc.rije, Canada, 
Chili, China, de Republiek Columbia, de 
Republiek Costa-Rica, de Republiek Cuba, 
Denemarken, de Vrije tad Danzig, de 
Dominicaan che Republiek,.Egypte, Ecuaá,or, 
Spanje, de S'JXl,llmche koloniën, Estland, 
Ethiopië, Finland, Frankrijk, Algerië, de 
Fransche Koloniën en vrotectoraten in 
I ndo-China, de gezamenlijke overige Fransche 
koloniën, Groot-Britannië en verschillende 
Britsche koloniën en protectoraten, Grieken
land, G1tatem.ala, de Republiek Haïti, de 
Republiek Honduras, Hongarije, Britsch
Indië, de vrije taal I erland, IJsktnd, 
Italië, de gezamenlijke Italiaa1i.sche koloniën, 
J apan, Clw en, de gezamenlijke 01:erige 
Japamche onderlworigheden, Letland, de 
Republiek Liberia, Litauen, l,uxemburg, 
1Warokko (met uitzondering van de Spaamche 
zone), .Marokko (Spaa1i.sche zone), .Mexico, 
Nicaragua, Noorwegen, Nieitw-Zeeland, de 
Republiek Panama, Paragual, Nederland. 
Nederlandsch-Indië, de YederÏandsche kolo
niën in Amerika, Peru, Perzië, Pplen, 
Portugal, de Portugeesche koloniën in 
Afrika, de Portugeesche kcloniën in A zië 
en Oceanië, Roemenië, de Revubliek San
Jfari1w, Sal-vador, het Saargebied, het 
koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slovenen, 
het Koninkrijk S·iam, Zweden, Z-witserland, 
TsjechoBlowakije, Tunis, Turkije, de Ver
eenigde SociaJ,istische Republieken der Sovjets, 
Uruguay en de Vereenigde Staten t-ai1 

Vene:uela. 

De ondergeteekenden, gelet op artikel 4 
va.n het den 28sten Augustus 1924 te !3tock-
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holm gesloten Algemeen Postverdrag, hebben 
~amens hunne respectievelijke Administratiiin, 
m gemeen overleg, ter uitvoering van voormeld 
Verdrag, de hiernavolgende regelen vastgesteld. 

TITEL I. 
ALOE~iEENE BEPALINGEN. 

EENIG HOOFDSTUK. 

Transit in gesloten brievenmalen en 
stuksgewijze uitwisseling. 

Art. 1. De Administratiën kunnen elkaar 
wederkeerig, door · tusschenkomst van een of 
meer van haar, naar de behoeften van het 
verkeer en de eischen van den dienst, zoowel 
gesloten brievenmalen als stuksgewijze ver
zonden brieven en andere stukken doen toe
komen. 

Uitwisseling in gesloten b~ievenmalen. 
2. 1. DP- uitwisseling van brieven en 

andere stukken in gesloten brievenmalen 
wordt in gemeen overleg tusschen de betrokken 
Administratiën geregeld. 

Het is verplicht gesloten brievenmalen te 
maken, telkens wanneer een cier tusschen
liggende Admi.n.istratiën zulks verzoekt op 
grond van het feit, dat het aantal stuks~ewijze 
uitgeleverde stukken van dien aard is, dat 
daardoor hare dienstuitvoering wordt belem
merd. 

2. De Administratiën, door wier tusschen
komst geslo¼n brievenmalen zijn te verzenden, 
moet.en daarvan bijtijds worden verwHtigd. 

3. Indien et:n bestaande uitwisseling in 
gesloten brievenmalen tusschen twee Admini
strat,iën, door bemiddeling van een of meer 
andere landen, verandering ondergaat, geeft 
de Administratie, die de verandering heeft 
uitgelokt, daarvan kP-nnis aan de Administratiën 
dier landen. 

Doorzending van .brieven en andere 
stukken. 

3. l. Tedere Administratie is verplicht 
om de gesloten brievenmalen en de stuksgewijze 
verzonden brieven en andere stukken, die 
haar door een andere Admini~tratie worden 
uitgeleverd, te verzenden met de snelste 
gelegenheid, welke zij voor haar eigen zendingen 
bezigt. 

Indien een brievenmaal uit meer dan een 
zak bestaat, moeten de zakken zooveel mogelijk 
bijeen blijven en met dezeHde post verzonden 
worden. 

Verkeerd gezonden stukken van allerlei 
aard worden onverwijld, langs den snelsten 
weg, naar hunm1 bestemming doorgezonden. 

2. De Administratie van het land van 
oorsprong is bevoegd voor de door haar ver
zonden gesloten brievenmalen den te volgen 
weg aan te wijzen, mits het bezigen van dien 
weg voor een Administratie, die haar tusschen
komst verleent, geen bijzondere kosten veroor
zaakt. 

3. Aan de Administratiën, die gebruik 
maken van de bevoegdheid om, wegens de 

, buitengewone kosten aan het vervoer langs 
bepaalde wegen verbonden, aanvullingsporten 
te heffen, staat het vrij om ontoereikend ge
frankeerde stukken niet langs die wegen te 
verzenden. 

1925 

Vaststelling van de aequivalenten. 
4. 1. De Administratiën stellen de aequi

valent,en van de porten en rechten, bedoeld 
bij het Verdrag en <le Overeenkomsten, vast 
na zich daarover te hebben verstaan met de 
Zwitsersche Postadministratie, welke zorgt 
voor de bekendmaking ervan door tusschen
komst van het Internationaal Bureel. 

Iedere Administ-ratie doet rechtstreeks aan 
het Internationaal Bureel opgaaf van het be
drag van de schadevergoeding, bedoeld in 
artikel GO van het Verdrag. 

De aequivalenten kunnen alleen op den lsten 
van een maand in werking treden en niet 
vroeger dan ló dagen na hun bekendmaking 
door het Internationaal Bureel. 

Dit Bureel stelt een tabel samen, welke voor 
elk land de aequivalenten van de porten en 
rechten, vermeld in het lste lid hiervoren, 
aangeeft. 

2. Wanneer wijziging van de aeq_uivalenten 
noodza.kelijk wordt oeacht, moet de Admini
stratie van het betrokken land handelen op de 
wijze als in de vorige paragraaf is aangegeven. 

De nieuwe aequivalenten kunnen eveneens 
alleen op den ! sten van een maand in werking 
treden en niet vroeger dftn 15 dagen na hun 
bekendmaking door het Internationaal Bureel. 

3. De breuken, welke ontstaan door aan
vulling van het port der ontoereikend gefran
keerde stukken, door vaststelling van de porten 
der stukken met de landen buiten de Vereeni
ging uitgewisseld, of door samenvoeging van 
de Vereenigingsporten met de bij artikel 38 
van het Verdrag bedoelde verhoogde porten, 
kunnen door de Admini~tratiën, die de porten 
innen, tot ronde getallen worden aangevuld. 
Het uit dien hoofde bij t e voegen bedrag mag 
echter in geen geval de waarde van een twin
tigste deel van den frank (vijf centiemen) te 
boven gaan. 

Postzegels en voor fra.nkeering dienen, 
de afdrukken. 

5. 1. De postzegels, welke de grondbe
dragen voor de porten der Vereeniging of de 
in de munt van elk land daarmede gelijkge
stelde bedra~en vertegenwoordigen, worden 
in de volgencte kleuren aangemaftkt : 

in donkerblauw, de zegels, welke het port van 
een brief van enkelvoudig -gewicht vertegen
woordigen; 

in rood, de zegels, die het port van een 
briefkaart vertegenwoordigen ; 

in groen, de zegels, die het enkelvoudig port 
van de overige stukken vertegenwoordigen. 

De met de frankeermachines aangebrachte 
afdrukken moeten van helroode kleur zijn, 
onverschillig welke waarde zij vertegenwoordi
gen. 

2. Op de postz11gels en de voor frankeeri~g 
dienende afdrukken moet, zooveel mogehJk, 
het land van oorsprong in Latijnsche letters 
zijn vermeld ; zij moeten een aanwijzing dragen 
van hunne waarde voor de frankeering over
eenkomstig de tabel van de vastgestelde 
aeq uivalenten. 

De aanwijzing van het aantal munteen
heden in geheelt:n of breuken, dienende om 
deze waarde uit te drukken, geschiedt in arabi
sche cijfers. 

3. De herdenkings- en de weldadigheids-

59 
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postzegels, waarvoor onafhankelijk van de 
waarde voor de fra.nkeering een toesla.~ moet 
worden betaald, moeten op zooda.nige wijze zijn 
gemaakt, dat alle twijfel inzake die waarde 
wordt vermeden. 

4. De postzegels mogen door middel van 
een doorslagwerktuig worden voorzien van een 
onderscheidend perforatiemerk op de voor
waarden, vaatgesteld door de Administratie, 
die de zegels heeft uitgegeven. 

TITEL II. 
VOORWAARDEN VOOR DE AANNEMING VAN 

BRIEVEN EN ANDERE STUKKEN. 

HOOFDSTUK I. 
Adres. Bepalingen (Jeldende voor alle categorieën 

vun stukken. 

Opplakken van postzegels en vignetten. 
6. De Administratiën moeten aan het 

publiek aanbevelen: 
1 °. het adres in l!>tijnscbe letters te schrijven 

en het aan te brengen op het ondemte deel van 
de adreszijde, in de richting van de lengte van 
de zending; 

2°. het ad res voldoende nauwkeurig aan 
te geven, zoodanig dat de uitreiking aan den 
geadresseerde kan plaats vinden zonder nader 
onderzoek; 

3°. de postzegels vast te hechten in den 
rechterbovenhoek van de adreszijde ; 

De afdrukken van frankeermachines moeten 
eveneens worden aangebracht op de plaats, 
bestemd voor de postzegels. 

4°. het adres van den afzender te vermelden. 
De niet postale zegels en de weldadigheids

of andere Vlgnetten, die met postzp.gels verward 
zouden kunnen worden, mogen niet op de 
adreszijde worden gehecht. Hetzelfde geldt 
voor afdrukken van stempels, die met voor 
frankeering dienende afdrukken verward zouden 
kunnen worden. 

Poste-restante stukken. 
7. Het adres van e~n poste-restante ver

zonden stuk moet den naam aangeven van 
dengene voor wien het stuk bestemd is. 

Het gebruik van enkele letters, cijfers, alleen 
voornamen, gefingeerde namen of overeenge
komen teekens, onverschillig welke, is voor 
deze stukken niet toegelaten. 

Zendingen zonder omslag met door-
schijnend adresvlak. 

8. 1. Zendingen onder omslag met door
schijnend adresvlak zijn toegelaten op de 
volrnde voorwaarden : 

a het doorsch~jnend adresvlak moet even
wij ·g zijn aan de zijde welke de grootste 
afmeting heeft, in dier voege, dat bet adres 
van den geadresseerde in dezelfde richting 
komt en dat het afdrukken van den dagteeke
ningstempel nfot wordt belemmerd; 

b) het vlak moet zoo doorschijnend zijn, dat 
de leesbaarheid van het adres, zelfs bij kunst
licht, volkomen is verzekerd; Cl" moet op kunnen 
worden geschreven. 

Vensteromslagen, waarvan het doorschijnend 
gedeelte bij kunstlicht een weerschijn geeft, zijn 
van de verzending uitgesloten. 

2. Zendingen onder geheel doorschijnenden 

1 omslag of onder omslag met open venster zijn 
niet toegelaten. 

HOOFDSTUK IL 

Voor elke wtegorie van stukken geldende bijzondere 
bepa!in!Jen. 

Brieven. 
9. Behoudens inachtneming van de voor

schriften van het voorafgaand arti kei 8 worden 
wat -vorm of slniting aangaat voor de brieven 
geen bijzondere voorwaarden gesteld. 

Echter moeten de brieven, die aan douane
rechten onderworpen voorwerpen bevatten, op 
de adreszijde zijn voorzien van een groen etiket, 
gelijk aan het hierbijgevoegd model Dter. 

Deze zendingen mogen ook zijn voorzien van 
een groen etiket, gelijk aan het model Dqualer. 
op voorwaarde, dat zij vergezeld zijn van een 
afzonderlijke douane-verklaring, welke met een 
kruistouw aan de zending bevestigd of in de 
zending gesloten is. 

De Administratiën nemen geenerlei verant
woordelijkheid op zich met betrekking tot de 
douane-verklaringen. 

Enkele briefkaarten. 
10. 1. De briefkaarten moeten zijn ver

vaardigd van karton of van papier van vol
doende stevigheid om de behandeling niet te 
belemmeren. 

Zij moeten, op de voorzijde bovenaan, zijn 
voorzien van het opschrift "Briefkaart" in de 
Fransche taal of van een in een andere taal 
daarmede overeenkomend opschrift. Dit op
schrift is niet verplicht voor de briefkaarten, 
die door de particuliere nijverheid in omloop 
worden gebracht. 

2. De briefkaarten moeten open worden 
verzonden, d. w. z. zonder band of omslag. 

3. Ten minste de rechterhelft van de voor
zijde is t1estemd voor het adres van den ge
adresseerde en voor de. aanwijzjngen of etiketten 
op den dienst betrekking hebbende. De af
zender beschikt over de keerzijde en over de 
linkerhelft van de voorzijde, behoudens het 
hepaalde in de volgende paragraaf. 

Kaarten, waarvan de voorziJde geheel of ten 
deele in verscheidene vakken is verdeeld voor 
het achtereenvolgens aanbrengen van verschi'
lende adre sen, zijn verboden. 

4. Het is aan het publiek verboden monsters 
van koopwaren of dergelijke voorwerpen bij de 
briefkaarten te voegen of daaraan vast te hech
ten. Echter mogen vignetten, photografieën, 
zegels van allerlei aard, adresstrooken of om 
te vouwen strooken, etiketten en uitknipsels 
van allerlei aard op de kaarten worden geplakt, 
mits deze voorwerpen niet van zoodanigen aard 
zijn, dat zij het karakter van de briefkaarten 
wijzigen, van papier of een andere zeer dunne 
stof zijn vervaardigd en volkomen aan de 
kaarten zijn vastgeplakt. Deze voorwerpen 
mogen alleen gehecht zijn aan de keer_zijde of 
op het linkergedeel te van de voorz1Jde der 
briefkaarten, uitgezonderd de strooken of 
etiketten voor het adres, welke cle geheele 
voorzijde mogen beslaan. Voor zooveel betreft 
de zegels van allerlei soort, die met frankeer
zegels zouden kunnen worden verward, deze 
zijn alleen op do keerzijde toegelaten. 

5. Briefkaarten, die niet aan de voor deze 
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soort stukken voorgeschreven voorwaarden 
voldoen, worden behandeld als brieven. 

Briefkaarten met betaald antwoord. 
11. l. De briefkaarten met betaald ant

woord moeten aan de ardre zijde, in de Fransche 
taal, als opschrift dragen, op het eerste gedeelte . 
"Ca,rte postale avec réponse pay~e", op het 
tweede gedeelte: ,,Carte postale - r,óponse" . 
Beide gedeelten moeten overigens, elk op zich 
zelf, voldoen aan de andere voorwaarden. welke 
voor enkele briefkaarten zijn vastgesteln; zij 
worden tegen elkanrter gevouwen en mogen 
op geE>nerlei wijze gesloten zijn . 

2. Het adres op de antwoord-kaart moet 
zich aan de binnenzijde van de zending bevin
den. 

Het is den afzender geoorloofd om, hetzij in 
schrift, hetzij door opplakking van een etiket. 
zijn naam en zijn adres op de voorzijde van 
het voor antwoord bestemde gedeelte te ver
melden. 

3. De frankeering van het voor antwoord 
bestemde gedeelte door middel van het post
zegel van het land, dat de kaart heeft ui tge
geven, is alleen dan geldig. wanneer de beide 
deelen van de briefkaart met betaald antwoord 
aaneengehecht uit het land van oorsprong zijn 
ontvangen en wanneer het voor antwoord be
stemde gedeelte wordt verzonden uit het land, 
waar de briefkaai·t per post is ontvangen, naar 
het vorenbedoeld land van oorsprong. 

Als aan deze voorwaarden niet is voldaan. 
wordt zij behandeld als een ongefrankeerde 
briefkaart. 

Akten. 
12. l. Onder akten .worden verstaan alle 

geheel of gedeeltelijk met de hand geschreven 
of geteekende stukken en bescheiden, die niet 
het karakter dragen van een briefwisseling 
over zaken van.actueelen en persoonlijken aard, 
zooals : open brieven en briefkaarten van ouden 
datum, welke voor hun oorspronkelijk doel reeds 
gediend hebben; processtukken; alle ten over
staan van open bare ambtenaren opbemaakte 
akten, vrachtbrieven of cognossement-en ; fac
turen; sommige stukken van verzekering
maatschappijen ; op geze~eld of ongezegeld 
papier geschreven afschnften of uittreksels 
van onderhandsche akten; geschreven parti
turen of muziekbladen ; afzonderlijk veI"Zonden 
handschriften van boekwerken of van nieuws
bladen; oorspronkelijk en verbeterd schoolwerk 
met uitsluiting van elke aanwijzing, welke 
niet rechtstreeks op de uitvoering van het 
werk betrekking heeft. 

Deze bescheiden mogen vergezeld zijn van 
verwijzingsstrookjes of geleideborderellen, 
voorzien van de navolgende vermeldingen of 
daarmede overeenkomende aanwijzingen : op
somming van de stukken, waaruit de zending 
bestaat; verwijzingen naar stukken, gewisseld 
tusschen den afzender en den geadresseerde, 
zooals: 

"Bijlage van onzen brief van den 
- - - - - - - - voor - - - - - -

Onze referte - - - - - - - - - - - - - - -
Referte van den cliënt - - - - - - - - _,, 

2. De akten zijn, wat vorm en verpakking 
betreft, onderworpen aan de voor de gedrukte 
stukken vastgestelde bepalingen (art. 20 hierna). 

Monsters 
13. De monsters van kootwaren moeten 

verpakt zijn in zakjes, doosjes o losse omslagen. 
Verpakking wordt niet vereiscbt voor voor

werpen uit één stuk, zooi,,ls stukken hout, 
metaal enz., welke volgens handelsgebruik 
niet worden verpakt, mjts in voorkomende 
gevallen voor de vermelding van het adres en 
de aanhechting van de postzegels van een 
etiket wordt ge bruik gemaa.kt. Echter moet 
het adres steeds op het voorwerp zelf worden 
herhaald, bij gebrel<e waarvan een verpakking 
kan worden gevorderd. 

Monsters. Gelij kgestelde voorwerpen. 
14. Tegen het tarief der monsters worden 

toegelaten cliPhé's voor drukwerken, afzonder
lijk te verzenden sleutels, afgesneden levende 
bloemen,- voorwerpen van natuurlijke historie 
(gedroogde c,f voor bederf bewaarde dieren en 
planten, monsters van delfstoffen, enz.}, buisjes 
met serum en pathologische voorwerpen, welke 
onschadelijk zijn gemaakt door hunne wijze 
van bereiding en verpakking. Deze voor
werpen mogen niet met handelsoogmerken 
worden verzonden, met uitzondering van buisjes 
met serum, die door de officieel erkende labora
toria of instellingen in het algemeen belang 
worden verzonden. Hun verpakking moet vol
doen aan de algemeene voorschriften betreffende 
de monsters van koopwaren. 

Monsters. Geoorloofde bij voegingen. 
15. Het is geoorloofd, buiten op of binnen 

in de monsterzendingen met de hand of langs 
werktuigelijken weg te vermelden de namen, 
kwaliteit, beroep, firma en adres van afzender 
en geadresseerde, alsmede den datum van 
afzending, de handteekening, het telefoon
nummer, het telegramadr-,s en de telegraaf. 
code, de post- of bankrekening van den afzender, 
een fabrieks- of handelsmerk, volgnummers, 
prijzen en aanwijzingen betreffende het gewicht, 
de maat, de afmetingen en de beschikbare 
hoeveelheid en voorts de aanwijzingen, welke 
noodig zijn om de herkomst en den aard van de 
koopwaar met juist.heid aan te geven. 

Monsters. Bijzondere verpakkingen. 
16. Glazen voorwerpen, zendingen met 

vloeistoffen, oliën, vette stoffen, droog poeder, 
onverschillig of het kleurstoffen zijn of niet, 
alsmede zendingen levende bijen en zijdeworm
eieren, worden op den voet van monsters van 
koopwaren .ten vervoere toegelaten, mits zij op 
de volgende wijze zijn verpakt : 

a. glazen voorwerpen moeten stevig zijn 
ingepakt (doozcn van metaal, hout of gegolfd 
karton van stevige hoedanigheid) zoo, dat alle 
gevaar voor de ambtenaren en de brieven en 
andenl stukken wordt voorkomen ;" 

b. vloeistoffen, oliën en licht smeltbarn 
stoffen moeten zijn verpakt in luchtdicht ge
slot en glazen flesschen. Elke flesch moet zijn 
geplaatst in een afzonderlijke doos van metaal, 
van hout of van gegolfd karton van stevige 
hoedanigheid, die van zaagsel, katoen of van 
een sponsachtige stof is voorzien in voldoende 
hoeveelheid om, ingeval de flesch mocht breken, 
het vocht op te nemen. De doos zelf moet, 
indien zij van onsterk hout is, worden gesloten 
in een tweede omhulsel van metaal, van hout 

59* 
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met opgeschroefd deksel, va,n gegolfd karton 
van stevige hoedanigheid of van sterk, dik leer. 

Wanneer echter een uit een uitgehold blok 
hout bestaande doos wordt gebezigd, waarvan 
het hout op de dunste plaats ten minste 2½ 
millimeter dik is en welke voorzien is van een 
deksel, dan behoeft dit blok niet in een tweede 
omhulsel te zijn gesloten ; 

c. niet licht smeltbare vette stoffen, zooals 
zalf, zachte zeep, hars enz., alsmede zijdeworm
eieren, waarvan het vervoer minder bezwaar 
oplevert, moeten, na van een eerste omhulsel 
(doos, linnen zak, perkament, enz,) te zijn 
voorzien, in een doos van hout, metaal of sterk, 
dik leder zijn gesloten ; 

d. kleurstoffen als aniline, enz., worden 
slechts toegelaten in doozen van stevig blik, 
welke zelve in houten doozen zijn gevat, ter
wijl de ruimte tusschen de twee verpa.kkingen 
is opgevuld met zaagsel ; droog, geen kleur 
afgevend poeder moet in metalen, houten of 
kartonnen doozen zijn gepakt. Deze doozen 
moeten zelf in een linnen of perkamenten zak 
:zijn gesloten ; 

e. monsters van vloeistoffen, vette stoffen, 
alsmede die, welke in onsterke linnen of papieren 
omslagen zijn gesloten, moeten worden voorzien 
van een bij voorkeur perkamenten strook, 
waarop het adres van den geadresseerde, de 
frankeerzegels en de afdrukken van de dag
teekeningstempels worden aangebracht. Het 
adres moet op het voorwerp zelf worden her
haald; 

f. levende bijen moeten zijn verpakt in 
zoodanig ingerichte doozen, dat alle gevaa.r 
uitgesloten is ; 

g. voorwerpen, zooals doosjes (busjes) met 
conserven, die zouden bederven, indien zij op 
de voorgeschreven wijze zouden zijn verpakt, 
kunnen bij uitzondering onder luchtdicht 
gesloten verpakking ter verzending worden 
toegelaten. In dit geval kunnen de betrokken 
Administratiën eischen, dat de afzender of de 
geadresseerde het onderzoek naar den inhoud 
vergemakkelijkt, hetzij door opening van een 
of meer door die Administrat.iën aan te wijzen 
zendingen, hetzij op andere afdoende wijze. 

Gedrukte stukken, 

17. l. Onder gedrukte stukken worden 
verstaan nieuwsbladen en tijdschriften, inge
naaide of ingebonden boeken, vlugschriften, 
muziekstukken (met uitzondering van de 
strooken geperforeerd papier, bestemd voor 
gebruik in automatische muziekinstrumenten), 
visitekaartjes, adreskaarten, drukproeven met 
of zonder de daarbij bebc,orende handschriften, 
plaatwerken, fotografieën en albums met foto
grafieën, prenten, teekenwgen, plattegronden, 
landkaarten, catalogussen, prospectussen, aan
kondigingen en berichten van verschillenden 
aard, welke gedrukt, gegraveerd, gesteendrukt 
of geautografeerd zijn en. in het algemeen, alle 
op papier, perkament of karton, door middel 
van boekdruk, plaatdruk, steendruk of auto
grafie, dan wel langs eenigen anderen, gemakke
lijk te herkennen werktuigelijken weg vermenig
vuldigde stukken, met uitzondering van die, 
welke door calqueeren, met een verstelharen 
stempel (zelfdruk) of met de schrijfmachine 
zijn vervaardigd. 

Kaarten, voorzien van het opschrift "Carte 

postale" of van de vertaling daarvan in welke 
taal ook, zijn toegelaten tegen het tarief der 
gedrukte stukken, mits zij voldoen aan de 
algemeene voorwaarden, geldende voor de 
gedrukte stukken. Die, welke niet voldoen 
aan deze voorwaarden, worden behandeld als 
briefkaarten cf eventueel, met toepas ing van 
het bepaalde bij artikel 10, § 5, van het Regle
ment, als brieven. 

2. Tegen het lagere port kunnen niet worden 
verzonden de gedrukte stukken, die zijn voorzien 
van eenigerlei teekens, welke een overeen
gekomen taal zouden kunnen vormen, noch, 
behalve de uitzonderingen, bepaaldelijk bij 
artikel 19 toegestaan, die, waarvan de tekst na 
den druk is gewijzigd. 

3. Frankeerzegels en stukken met opgedrukt 
frankeerzegel, onverschillig of die zegels al dan 
niet onbruikbaar zijn gemaakt, alsmede alle 
gedrukte stukken, welke volgens den tekst een 
waarde vertegenwoordigen, zijn van de ver
zending tegen verlaagd tarief uitgesloten. 

Hetzelfde geldt voor de eigenlijk gezegde 
papierwaren, in geval duidelijk blijkt, dat de 
tekst niet de hoofdzaak van het voorwerp is. 

Gedrukte stukken. Gelijkgestelde 
stukken. 

18. Met !!~drukte stukken worden gelijk
gesteld afdru=en van een met de pen of met 
de schrijfmachine vervaardigd origineel, indien 
zij werktuigelijk door middel van polygrafie, 
kleurdrnk enz. zijn verkregen ; doch om tegen 
het lagere port te kunnen worden toegelaten, 
moeten die afdrukken ten kantore der posterijen 
worden aangeboden en wel bij ten minste 
twintig zendingen, die volkomen i:?elijkluidende, 
met elkander overeenstemmende exemplaren 
bevatten. 

Op deze afdrukken mogen de bijvoegingen 
worden aangebracht, die op gedrukte 
stukken zijn toegelaten. 

Gedrukte stukken. Toegelaten ver
meldingen. 

19. 1. Het is geoorloofd, buiten op of 
binnen in alle zendingen gedrukte stukken : 

a) met de hand of la.ngs werktuigelijken weg 
de namen, de kwaliteit, het beroep, de firma 
en het adres van den afzender en den geadres
seerde te vermelden, alsmede den datum van 
afzending, de handteekening, het telefoon
nummer, het telegramadres, de telegraafco<j.e 
en de post- of bankrekening van den afzender ; 

b) drukfouten te verbeteren; 
c) door middel van strepen sommige woor

den of sommige gedeelten van den gedrukten 
tekst door te halen, te onderstrepen of te om
halen, mits zulks niet geschiedt met het doel 
om op die wijze briefwisseling van persoonlijken 
aard te voeren. 

2. Het is bovendien geoorloofd met de hand 
of langs werktuigelijken weg aan te brengen of 
bij te voègen : 

a) op de aankondigingen betreffende het 
vertrek en de aankomst van schepen : 

den datum en het uur van vertrek en van 
aankomst, alsmede de namen der schepen, der 
havens van vertrek en aankomst, alsmede die 
der tusschenhavens; 

b) op aankondigingen van bezoek: 
den naam van den reiziger, den datum, het 
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uur en den naam , an de plaats welke hij denkt 
te bezoeken, alsmede de plaats, waar hij te spre
ken is ; 

c) op bestel- en inteekenbiljetten, betrek
king hebbende op uitgaven van den boekhandel, 
boeken, nieuwsbladen, plaatwerken, mu ziek-
stukken: · 

de gevraagde of aangeboden werken, alsmede 
den prijs van die werken ; 

d) op prentkaarten, gedrukte visiteka:1r t jes, 
zoowel als op K erstmis- en Nieuwj aarskaarten: 

wenschen, gelukwenschen, betujgingen van 
dank of van rouwbeklag of andere beleefdheids
termen, uitgedrukt in ten hoogste vijf woorden 
of in t en hoogste vijf daarvoor gebruikelijke 
letters ; 

r) in drukproeven : 
de veranderingen en bijvoegingen, die op de 

correctie, den vorm en het drukken betrekking 
hebben, zoomede vermeldingen als "Kan 
worden afgedrukt", ,,Gezien - Kan worden 
afgedrukt" of alle soortgelijke, die betrekking 
hebben op de vervaardiging van het werk. 

Bij gebrek aan ruimte mogen deze bijvoe
gingen op afzonderlijke bladen worden aan
gebracht: 

1) op modeplaten, landkaar ten, enz. : 
de kleuren; 

g) in prijscouranten, aanbiedingen van 
advertentiën, beursberichten, marktberichten, 
handelscirculaires en prospectussen : 

cijfers en alle andere vermeldingen tot nadere 
aanduiding van de prijzen ; 

h) op boeken, vlugschriften, nieuwsbladen, 
fotografieën, plaatwerken, muziekbladen en, in 
het algemeen, op alle voortbrengselen van 
letterkunde of kunst, die gedrukt, gegraveerd, 
gesteendrukt of geautografeerd zijn : 

een opdracht, bestaande uit een eenvoudige 
beleefdheidsuitdrukking ; 

i) op uitknipsels van nieuwsbladen en tijd
schriften : 

den titel, den datum, het nummer en het 
adres van de uitga.ve, waaruit z,i genomen zijn. 

3. Ten slotte is het geoorloofd om te voegen : 
a) bij de al of niet verbeterde drukproeven : 
het handschrift; 
b) bij de stukken van de soorten, vermeld 

in § 2, letter h : 
de factuur, die op het verzonden stuk be

trekking heeft. 

Gedrukte stukken. Verpakking van 
de zendingen. 

20. 1. De gedrukte stukken moeten worden 
verzonden, hetzij onder kruisband, op rollen, 
tusschen bordpapier, in kokers, die aan beide 
uiteinden open zijn, of onder open omslag, 
hetzij met een gemakkelijk los t e maken bind
touw omwonden, dan wel slechts toegevouwen, 
mits zoodanig, dat geen gevaar bestaat voor 
inschuiving van andere stukken. 

2. Adreskaart.en en alle gedrnkte stukken 
in d en vorm en van de stevigheid va,n een kaart, 
die niet gevouwen is of gevouwE'n is op de wijze, 
als in § 1 is bepaa.Jd, kunnen worden verzonden 
zonder kruisband of omslag of zonder te zijn 
samengebonden. 
Gemengde zendingen. 

21 . Het is geoörloofd in één zending akten, 
monsters van koopwaren en gedrukte stukken 
(met uitzondering van stukken met opgewerkte 

punten of teekens voor d.e blinden) samen te 
voegen, doch onder voorbehoud : 

a) dat elk stuk op zich zelf de daarvoor 
vastgestelde grenzen, wat gewicht en afmetingen 
betreft, niet overschrijde ; 

b) dat het totaal-gewicht van de zending 
2 kilogram niet te boven ga ; 

c) d&.t het port t en minste bedraagt het 
minimum-port van de akten, als de zending 
akten bevat en het, minimum-port van d e 
monsters. als de zending bestaat uit gedrukte 
stukken en monsters. 

TITEL TIL 

AANGETEEKENDE STUKKEN. BERTCH'l'f·'.N VAN 
ONTVANGST. 

EENIG HOOFDSTUK. 

Aangeteekende stukken. 
22. 1. De aangeteekende stukken moeten 

op de adreszijde op in het oog vallende wijze 
zijn voorzien van het opschrift "R ecommandé" 
of van een daarmede overnenkomende vermel
ding in de taal van het land van oorsprong. 
Voor zooveel aangeteekende brieven betreft , 
deze mogen geenerlei spoor vertoonen van ope
ning en weder dichtmak:ing vóór de terpost
bezorging. 

Overigens worden met betrekking tot deze 
stukken geen bijzondere voorwaarden gesteld 
omtrent de wijze van inpakking, sluiting of 
inkleeding van het adres, behoudens de hierna
volgende uitzonderingen. 

2. Brieven of andere stukken, voorzien van 
een uit enkele letters bestaand of van een met 
potlood geschreven adres, inktpotlood uitge
zonderd, worden niet ter aanteekening toe
gelaten. 

:l. Stukken, verzonden onder doorschijnen
den omslag, zijn alleen toegelaten, als het door
schijnend vlak met de overige gedeelten van 
het adresvlak één geheel uitmaakt . 

4. Ongefrankeerde of ontoereikend ~efran 
keercle aangeteekende stukken, die bij uit . 
zondering in den dienst zijn gekomen, worden, 
voor zooveel de out.brekende frankeering 
betreft, als gewone stukken behandeld. 

5. De aangeteekende stukken moeten in den 
linkerbovenhoek van de adreszijde zijn voorzien 
van een etiket, ge]jjk aan of overeenkomende 
met het hierbij gevoegd model B, vermeldend e, 
in latijnsch schrift, de letter R , den naam van 
het kantoor van oorsprong en het volgnummer, 
waaronder de zending in het register van dat 
kantoor is ingeschreven. 

Aan de Administratiën , welker voorschriften 
voor het binnenlandsch verkeer zich vooralsnog 
tegen het gebruik van etiketten verzetten, 
wordt evenwel t,oegestaan om de toepassing 
van dezen maatregel uit te stellen en voor de 
aanduiding van aangeteekende stukken stempels 
"Recommandé" of "R" te bezigen ; naast de 
afdrukken hiervan moeten worden vermeld de 
naam van het kantoor van oorsprong en het 
volgnummer. Deze stempels moeten eveneens 
worden afgedrukt in den linkerbovenhoek van 
de adreszijde. 

Op de voorzijde van de aangeteekende 
stukken mag door de tusschenliggende Admi 
nistratiën geen volgnummer, t ransitnummer 
enz. worden gesteld, teneinde te voorkomen, 
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dat de postkant,0ren in de war zouden raken 
tengevolge var aanduiding van de stukken in 
de dienstbescheiden met een ander dan het 
oorspronkelijk nummer. 

Berichten van ontvangst. 
23. 1. De zendingen, waarvoor de afzender 

een bericht van ontvangst verlangt, moeten 
op in het oog springende wijze zijn voorzien 
van het opschrift "Avis de réception" of van 
den afdruk van een stempel : A. R. 

2. Zij gaan vergezeld van eon formulin 
va.n de stevigheid eener briefkaart, gelijk aan 
of overeenkomende met het, hierbii gevoegd 
model C; dit formulier wordt opgemaakt door 
het kantoor van oorsprong of door eenig ander, 
,.oor de Administ,ratie van afzending - aan te 
wijzen kantoor en stevig bevestigd buii,en op 
het stuk, waarop het betrekking h')eft. Indien 
het formulier het kantoor van bestemming: 
niet bereikt, maakt dit ambt~halve een nieuw 
bericht van ontvangst op. 

3. H et kant.oor van bestemming zendt het 
formulier C, na het behoorlijk ingevuld te 
hebben, als niet-aangeteekende zending zonder 
omslag en portvrij aan het adres van den 
afzender van hot stuk . 

4. Als de afzender navraag doet naqr een 
bericht van ontvangst, dat hem niet binnen 
een redelijken tijd heeft bereikt, wordt gehan
deld overeenkomstig de in het volgende artikel 
aangegeven regelen. In dit geval wordt niet 
opnieuw recht geheven en stelt het kantoor 
van oorsprong in het hoofd van het formulier C 
d_e aanwi~~ing "Duplicata de l'avis de récep
t10n, etc .. 

Berichten van ontvangst, gevraagd 
na de terpostbezorging. 

24. 1. Wanneer de afzender een bericht 
van ontvangst voor een aangeteekend stuk 
vraagt na de terpostbezorging, vult het kantoor 
van oorsprong een formulier C in overeenkom
stig de daarop voorkomende aanwijzingw. 

Dit formulier wordt gehecht aan een navraag
formulier, model I , hetwelk is voorzien van 
een postzegel, dat het verschuldigde recht 
vertegenwoordigt, en behandeld als is voor
geschreven bij het hiernavolger>.d artikel 44, 
op deze uitzondering na, dat. ingeval van 
regel matige uitreiking van do zending, waarop 
het bericht van ontvangst betrekking heeft, 
het kantoor van bestemming het formulier I 
achterhoudt en het formulier C, waarvan de 
keer~ijde bi>hoorlijk is ingevuld, op de bij § 3 
van het vorige artikel voorge chreven wijze 
terugzendt . 

2. De bijzond ere bepalingen, die door de 
Administratiën krachtens het hiernavolgend 
ar tikel 44 zijn vastgesteld voor de overbrenging 
van navragen naar aangeteekende stukken, 
zijn van toepassing op d e verzoeken om bericht 
van ontvangst. welke worden ingediend na de 
terpostbezorging. ' 

TIT.EL IV. 
VERREKENZENDINOEN. 

EENIG HOOFDSTUK. 

Op de zending te stellen aanwijzingen. 
25. l. Aangeteekende zendingen met ver

rekening m0eten op de adresz ijde, op in het 

oo~ Yallend.e wijze geschreven of gedrukt, d e 
aanwijzing "Remboursement" dragen. gevolgd 
door de vermelding van het verrekenbedrag in 
lat\insche letters, voluit en in arabische cijfers, 
zonder doorhaling of overschrijving, ook al zijn 
àie goedgekeurd. 

2 . De a.fzender moet bovendien op de voor
of achterzijde van het stuk in latijnsche letters 
zijn naam en adres vermelden. 

Etiket. 
26. De veHekenzerdingen moeten aa-n de 

voorzijde zijn voorzien van eeu c,ranjeideurig 
etiket, gelijk aan het hierbijgevo<'gd model D. 

Verrekeningspostwissc1. 
27. Elke verrekenzending gaat vergezeld 

va.n een formulier voor verrekeningspostwissel 
van helder groene kleur, gelijk aan of overeen
komende met het hierbijgevoegde model Dbis, 
Dit formulier moet de aanwijzing dragen van 
het verrekenbedrag in de munt van het land 
van oorsprong en, als algemeene regel, den 
afzender van de zending als geadresseerde v:1n 
den wissel aangeven. Echter ie iedere Admi
nistratie vrij de postwissels, betreffende zen
dingen uit haren dienst afkomstig, te doen 
adresseeren aan de kantoren van ooreprong van 
de zendingen of aan andere van hare kantoren. 
De strook van den verrekeningspost,vissel moet 
den naam en het adres van den geadresseerde 
van de zending alsmede de plaats en den datum 
van terposthe..oorging van c1e zending ver
melden. 

De wissel wordt op een stevige manier vast
gehecht aan het stuk, waarop hij betrekking 
heeft . 

Herleiding van het verrekenbedrag. 
28. Tenzij daaromtrent anders is overeen

gekomen worden de verrekenbedragen herleid 
in de munt van het land van bestemming door 
de zorg van de Administratie van d,tt. land 
volgens den koers van herleiding gebezigd voor 
de herleiding van postwissels bestemd voor 
het land van OOl'sprong der zendingen. 

Termijn van betaling. 
29. Het verrekenbedrag moet worden be

taald binnen 7 dagen te rekenen van den dag 
volgende op dien van aankomst van de zending 
ten kantore van bestemming. Deze termijn 
kan tot ten hoogste 28 dagen worden verlengd 
door de Administratiën, wier wetgeving daartoe 
de verpHchting oplegt. Na verloop van den 
termijn van bewaring wordt de zending naar 
het kantoor van oorsprong teruggezonden. De 
afzender kan echter door een aanteekening de 
onmiddellijke terugzendin~ van het, stuk vragen, 
indien de geadresseerde biJ de eerste aanbieding 
weigert het yerrekenbedrag te bet,alen. 

Verlaging of opheffing van het verre-
kenbedrag. 

30. De verzoeken om opheffing of verlaging 
van het verrekenbedrag zijn onderworpen aan 
de regelen en formaliteiten, voorgeschreven in 
het hiernavolgende artikel 41. 

Elke aanvrage om verlaging van het. verreken 
hedrag moet vergezeld zijn van een nieuw 
formulier voor verrekeningspostwissel, waarop 
het ,erbeterde bedrag is aangegeven. 
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Na2ending. 

31 . De met verrekening belaste aangetee
kende stukken kunnen v.orden nagezonden, 
indien het land van nieuwe bestemming met, 
<lat van oorsprong een dienst van dit soort 
zendingen onderhoudt. In dit geval gaan de 
zendingen vergezeld van de verrekeni::iirspost
wisselformulicren, opi;emaakt door den dienst 
van oorsprong. De Administratie van nieuwe 
bestemming handelt ten opzichte van de af
rekening van de verrekenbedragen alsof de 
zendingen haar rechtstreeks waren toegezonden. 

Afgüte van den verrekeningspostwissel. . 

32. Onmiddellijk na invordering van het 
verrekenbedrag vult het kantoor van bestem
ming of eenig ander door de Administratie van 
bestemming aangewezen kantoor het gedeelte 
,,Indications de service" van den verrekenings
postwissel in en zendt dien, na daarop den dag
teekeningstempel te hebben afgedrukt, zonder 
heffing van recht aan het aangegeven adres. 

De verrekeningspostwissels worden aan de 
afzenders van de zendingen uitbetaald overeen• 
komstig de door elke Administratie vastgestelde 
bepalingen. 

Intrekking of vervanging van verreke
ningspostw:isselformuliereu. 

33. l. De ingetrokken of vervangen ver
rekeningspostwisselformulieren worden vernie
tigd door de zorg van de Administratie van 
bestemming van de met verre1<ening belaste 
zendingen. 

2. De formulieren, behoorcnde bij verreken
zendingen, die om de een of andere reden naar 
haar oorsprong worden teruggezonden, moeten 
onbruikbaar worden gemaakt _ door de zorg 
van de Administratie, die de stukken terug
zendt. 

3. Wanneer de formulieren, behoorend3 bij 
verrekenzendingen, vóór de invordering van 
het nrrekenbedrag in het ongereede of verloren 
zijn geraakt of vernietigd zijn, maakt het 
kantoor van bestemming duplicaten op op 
formulieren Dbis, waarop het de aanduidmgen 
stelt, die het kantoor van afzending er op zou 
hebben aangebracht. 

Niet-uitgereikte of n:iet-geinde verreke
n:ingspostwissels. 

34. 1. De verrekeningspostwissels, waar
van uitreiking aan de geadresseerden niet 
mogelijk is, worden, na eventueel aan de 
formaliteit van visum voor dagteekening te 
zijn onderworpen, door de Admmistratie van 
oorsprong van de zendingen, waarop deze titels 
betrekking hebben, voor voldaan geteekend 
en in rekening gebracht aan de Adrrnnistratie, 
die ze heeft uitgegeven. 

Hetzelfde geschiedt met de verrekenings
postwissels, die aan de rechthebbenden zijn 
uitgereikt, maar waarvan het bedrag niet is 
geînd. Echter moeten deze titels vooraf 
worden vervangen door machtigingen tot 
uitbetaling, opgemaakt door de Administratie 
van oorsprong van de wissels. 

2. De visa voor dagteekening en de machti
gingen tot uitbetaling van verrekening,post
wissels worden verleend op de voorwaarden 
vastgesteld bij de Postwisselovereenkomst. 

Afrekening wegens de verrekenings
postwissels. 

35. 1. Tenzij daaromtrent anders mocht 
zijn overeengekomen, geschiedt de afrekening 
betreffende de verrekeningspostwissels, welke 
door iedere Administratie voor rekening van 
een andere Administratie zijn betaald, door 
middel van bijlagen (hierbijgevoegd model Qbis) 
va,n de maandelijkschfl postwisselrekeningen. 

2. Op deze bijlagen, welke van de uitbetaal
de en voor voldaan geteekende wissels vergezeld 
gaan, worden de wisse>ls ingeschreven in alpha• 
betische orde van de kantoren van uitgifte en 
volgens de nummers van inschrijving der wissels 
in de registers van die kantoren . De Admi
nistratie, die de rekening heeft opgemaakt, 
trekt van het totaal-bedrag van hare vordering 
een vierde perct'nt af, vermeerderd met het 
aandeel in het vaste recht, dat aan de andere 
Administratie toekomt ingevolge artikel 68 
van het Verdrag. 

3. Het saldo van de rekening Qbis wordt, 
zooveer mogelijk, opgesteld bij dat der maande
lijksche postwisselrekening, welke over hetzelfde 
tijd vak loopt. Het onderzoek en de verevening 
van deze rekeningen vinden plaats volgens de 
regelen vastgesteld bij het Reglement voor de 
po.stwissels. 

TITEL V. 

VERRICHTINGEN BIJ DE VERZENDING EN DE 
ONTVANGST VAN STUKKEN. 

EENIG HOOFDSTUK. 

Stempeling met den dagteekenings
stempel. 

36. 1. De uit de landen der Vereeniging 
afkomstige brieven en andere stukken worden 
op de adreszijde voorzien van een stempelafdruk, 
welke, zooveel mogelijk in Latijnsche letters, de 
plaats van oorsprong en de dagteekening van de 
terpostbezorging aanwijst. 

In plaatsen met meer dan een postkantoor 
moeten de stempels, bestemd voor het onbruik
baar maken van de postzegels, aanwijzen op 
welk kantoor de stukken zijn ter post bezoq~d. 

2. Alle geldige postzegels moeten onbruik
baar worden gemaakt. 

De postzegels, die t engevolge van een mis
vatting of van een verzmm in den dienst van 
het land van oorsprong niet onbruikbaar zijn 
gemaakt, moeten onbrmkbaar worden gemaa,kt 
door het kantoor, dat de onregelmatigheid 
opmerkt. 

3. De verkeerd gezonden stukken moeten 
op h!'t kantoor, waar zij tengevolge van een 
misvatting zijn ontvangen, worden voorzien 
van een afdruk van den dagteekeningstempel. 
Deze verplichting rust niet alleen op de vaste 
kantoren, maar ook, binnen de grenzen van 
het mogelijke, op die in vervoermiddelen. 

4. De stempeling van de brieven en andere 
stukken, welke op de paketbooten hetzij in 
de losse bussen worden gestoken, hetzij aan de 
zich aan boord bevindende postambtenaren of 
aan de gezagvoetders worden ter hand gesteld, 
geschiedt in de gevallen, bedoeld bij paragraaf 3 
van artikel 42 van het Verdrag, door den zich 
aan boord bevindenden postambtenaar of, 
indien er geen postambtenaar aanwezig is, ten 
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postkantore, waar die stukken worden afge
geven. In voorkomende gevallen voorziet dat 
kantoor de stukken van een afdruk van zijn 
~ewonen dagteekeningstempel, benevens, hetzij 
m handerhrift, hetzij door middel van een 
stempel, van de aanwijzing "Paquebot". 

5. De stukken, afkomstig uit niet tot de 
Vereeniging behoorende landen, worden door de 
Administratie, die ze heeft ontvangen, op de 
adreszijde voorzien van een stempelafdruk, 
aanwijzende de plaats en de dagteekening van 
de ontvangst in den dienst dier Administratie. 

Expresse-stukken. 
37. l. De per expresse te bestellen stukken 

worden voorzien van een donk:erroode strook, 
waarop in groote letters het woord "Exprèo" 
is gedrukt. De Administrati~n zijn echter 
bevoegd om deze strook te vervangen door een 
stempelafdruk of door de aanhechting van een 
frankeerzegel, hetwelk de aanwijzing "Exprès" 
draagt. 

2. De zendingen, die van de aanwijzing 
"Exprès" zijn voorzien en door het kantoor 
van oorsprong volgens de bepalingen van 
a.rtikel 4-8 zijn behandeld, worden door een 
bijzonderen bode besteld, zelfs bij verzuimde 
of ontoereikende frankeering. In voorkomende 
gevallen worden deze stukken, voor zooveel de 
ontbrekende frankeering betreft, als gewone 
stukken behandeld. 

Ongefrankeerde of ontoereikend ge
frankeerde stukken. 

38. 1. De brieven en andere stukken, 
waarvoor na de terpostbezorging port moe.t 
wmden ~eheven, hetzij van den geadresseerde, 
het.zij, bij onbestelbaarheid, van den afzendu, 
worden voorzien van den stempelafdruk T (te 
betalen port). · 

Het te heffen bedrag wordt bovendien door 
middel van een stempel of op andere wijze in 
goed leesbare in den rechterbovenhoek van de 
adreszijde te stellen cijfers in franken en cen
tiemen op de stukken vermeld. 

2. De zorg voor het aanbrengen van den 
stempelafdruk T zoomede voor de vermelding 
van het te heffen bedra~ rust op de Administra
tie van oorsprong of, m geval van nazenrung 
of onbestelbaarheid, op de Administratie, die 
na- of terugzendt. 

Echter wordt, voor zooveel betreft zendingen 
afkomstig uit landen, die een verlaagd port 
heffen in het verkeer met de Administratie 
van na-, C.f1. terugzending, het te heffen bedrag 
vermeld door de Administratie, die de stukken 
uitreikt-. 

3. Met betrekking tot de brieven en andere 
stukken, waarvoor port is te beffen en welke 
afkomstig zijn uit niet tot de Vereeniging 
behoorende landen, worden de hiervoren be
doelde formaliteiten vervuld door de Admi
nistratie van het land, waar zij binnenkomen. 

4. De stempel T wordt afgedrukt op de na
of teruggezonden ec: press~-stukken, voor welke 
krachtens artikel 40 van het Verdrag een aan
vullingsrecht moet worden voldaan. Het 
bedrag van dit rPcht wordt bovendien op deze 
zendingen aange~even. 

5. De Admimstratie, die de stukken u.it
reikt, belast ze met het te he 'len port. 

6. Alle stukken, welke niet van den stempel-

afdruk T zijn voorzien, worden, behoudens het 
geval van blijkbare vergiesing, beschouwd als 
hehoorlijk te z\in gefrankeerd en dienovereen
komstig behandeld. 

7. Geen rekening wordt gehouden met niet 
voor de frankeering geldige postzegels In 
voorkomende gevallen wordt het cijfer nul(O) 
naast deze postzegels geplaatst. 

Aan een nader adres verzonden stukken. 
39. 1. De brieven en andere stukken, welke 

zijn geadresseerd aan personen, die van woon
plaats zijn veranderd, worden beschouwd als 
rechtstreeks van de plaats van oorspron_g naar 
de plaats van nieuwe bestemming te zijn ge
adresseerd. 

2. Ongefrankeerde zendingen en clie, welke 
voor ha.re oorspronkelijke bestemming ontoe
reikend waren gefrankeerd, word en belast met 
het port, dat is verschuldigd voor rechtstreeks 
van het punt van oorsprong na,i,r de plaats van 
nieuwe bestemming verzonden stukken van 
denze!fden aard. 

3. Zendingen, welke voor hare oorspronke
ljjke l:iestemming behoorlij!!: waren gefrankeerd 
en waarvoor, alvorens ZlJ met nader adres 
werden verzonden, het voor het verdere vervoer 
verschulrugde aanvullingsport niet is gekweten, 
worden belast met een port gelijkstaande met 
het verschil tusschen het reeds bet,aalde fran
keergeld en dat, hetwelk zou zijn geheven, 
indien de zendingen oorspronkelijk naar de 
nieuwe bestemmingsplaats waren verzonden. 

4. Zendingen, welke oorspronkelijk van een 
binnenlandsch adres waren voorzien en volgens 
de binnenlandsche regeling voldoende waren 
gefrankeerd, worden beschouwd als stukken, 
welke toereikend waren gefrankeerd voor hunne 
oorspronkelijke bestemming. 

5. Zendingen, welke oorspronkelijk binnens
lands zijn verzonden onder genot van vrijstelling 
van port, worden belast met het port, dat van 
toepassing is op gefrankeerde zendingen van 
denzelfden aard, welke ree;htstreeks van het 
pwit van oorsprong worden verzonden naar 
de plaats van nieuwe bestemming. 

6. Bij de nazending voorziet het kantoor 
van bestemming in alle gevallen de brieven en 
briefkaarten op de adreszijde van een afdruk 
van zijn dagteekeningstempel. 

7. Gewone of aa.ngeteekende stukken, die 
wegens onvolledige of onjuiste adresseering, ter 
aanvulling of verbetering van het adres aan de 
afzenders zijn teruggezonden, worden, indien 
zij met aangevuld of verbeterd adres opnieuw 
ter post worden bezorgd, niet als zendingen 
aan een nader adres, maar als geheel nieuwe 
zendingen beschouwd ; voor deze zendin~en is 
dientengevolge opnieuw port verschuldigd. 

Onbestelbare stukken. 
40. 1. Alvorens de stukken, welke om 

eenigerlei reden niet zijn uitgereikt, aan de 
Administratie van oorsprong terug te zenden, 
moet het kantoor van bestemming de reden 
van de niet-u.itreiking op de adreszijde van 
die stukken, in den volgenden vorm, duidelijk 
en beknopt, in de Franscbe taal vermelden : 
inconnu (onbekend), refusé (geweigerd), en 
voyage (op reis), parti (vertrokken), non 
réclamé (niet opgevraagd), décédé (overleden), 
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of een dergelijk woord. Deze vermelding 
wordt aangebracht door middel van een stempel 
of door het opplakken van een etiket. Elke 
Admirustratie is bevoegd om hieraan toe te 
voegen de vertaling van de reden der niet
uitreiking in haar ei~en taal, alsmede alle 
andere aanwijzingen, d,e zij wenschelijk mocht 
achten. 

Het kantoor van bestemming moet de plaats 
van de eerste bestemming doorhalen en naast 
den afdruk van den dagteekeningstempel van 
het kantoor van afzending de aanwijzing 
"Retour" stellen. Het moet bovendien zijn 
clagteekeningstempel afdrukken op de keerzijde 
van de brieven en op de voorzijde van de brief
kaarten. 

2. De terugzending van de onbestelbare 
brieven en andere stukken geschiedt hetzij 
afzonderlijk, hetzij in een bijzonderen bundel 
met strook "Rebuts". 

De onbestelbare aangeteekende stukl,:en 
worden teruggezonden aan het kantoor van 
uitwisseling van het land van oorsprong alsof 
het betrof aangeteekende stukken met bestem
min$. voor dat land, 

Bij wijze van uitzondering kunnen twee met 
elkander in betrekking staande Administratiön, 
in gemeen overleg, een andere wijze van terug
zending der onbestelbare stukken toepassen. 

3. Indien stukken, ter post bezorgd in een 
land met bestemming naar een plaats van 
datzelfde land, zijn verzonden door inwoners 
van een ander land en ten gevolge van onbestel
baarheid moeten worden teruggezonden naar het 
buitenland om aan de afzenders te worden 
teruggegeven, dan worden zij internationale 
zendingen en behandeld overeenkomstig de 
voorschriften inzake de verzending aan een 
nader adres. 

4. Stukken voor zeelieden en andere per
sonen, welke zijn gezonden aan het adres van 
een Consul en door dezen aan het postkantoor 
ter plaatse als niet opgevraagd worden terug
gegeven, moeten worden behandeld op de wijze, 
a ls voor de onbestelbare stukken in het alge
meen is voorgeschreven. Het bedrag van de 
porten, welke voor die stukken van den Consul 
zijn ingevorderd, moet hem tegelijkertijd door 
dat postkantoor worden terugbetaald. 

Terugvordering van stukken en wijzi-
ging van adressen. 

41. 1. Voor verzoeken om terugzending 
van stukken of om wijziging van adressen 
moet de afzender een formulier gelijk aan het 
hierbijgevoegde model J invullen. Bij de 
indiening van dit verzoek aan het postkantoor 
moet de afzender zijn identiteit bewijzen en, 
wanneer dit te pas komt, het bewijs van ter
postbezorging vertoonen. Nadat het identi
teitsbewijs is geleverd, waarvoor de Admi
nistratie van het land van oorsprong de aan
sprakelijkheid aanvaardt, wordt op de volgende 
wijze $ehandeld : 

a) mdien het verzoek per post moet worden 
overgebracht, wordt het formulier, vergezeld 
van een volmaakt fac-~imi!'3 van den oms1ag 
of van het adres van de zending, rechtstreeks, 
per aangeteekenden brief, aan het kantoor van 
bestemming gezonden ; 

IJ) indien het verzoek lang8 telegrafischen 
weg moet worden gedaan, worrl~ hPt formulier 

overgebracht bij den telegraafdienst, welke i 
belast met de overbrenging van den inhoud 
naar het postkantoor van bestemming. Het 
telegram wordt in de Fransche taal opgesteld. 

2. Betreft het een adresverbetering, dan 
moet het telegrafisch verzoek per eerstvolgende 
postgelegenheid worden bevestigd door een J>er 
post overgebracht verzoek, dat moet z1Jn 
vergezeld van het bovenbedoelde fac-simile. 

3. Bij ontvangst van het formulier J of 
van het telegram, dat daarvoor in de plaats 
treedt, wordt h et aangeduide stuk door het 
kantoor van bestemming opgezocht en geeft dat 
kantoor aan het verzoek het noodige gevolg. 

Indien het echter een verandering van adres 
betreft, welke langs telegrafischen weg is ver
zocht, dan bepaalt het kantoor van bestemming 
zich er toe, het stuk op te houden, en wacht 
met aan het verzoek te voldoen tot de ontvangst 
van het vereischte fac-simile. 

Indien de nasporingen na.ar het stuk vruchte
loos zijn, indien het reeds aan den geadresseerde 
is uitgereikt of indien het telegrafisch verzoek 
niet duidelijk genoeg ;s om met zekerheid de 
zending te onderscheiden, wordt zulks dadelijk 
medegedeeld aan het kantoor van oorsi;>rong, dat 
<l,in belanghebbende er mede in kenms stelt. 

4. Elke Administratie kan, bij een daartoe 
aan het Internationaal Bureel gerichte kennis
geving, vorderen, dat voor zooveel haar betreft, 
de toezending van de verzoeken geschiede door 
tusschenkomst van haar Hoofdbestuur of van 
een bepaaldelijk daartoe aangewezen kantoor. 

Wanneer de verzending van de verzoeken 
geschiedt door tusschenkomst van de Hoofd
besturen, dan moet met de aanvragen, welke 
rechtstreeks door de kantoren van oorsprong 
iian die van bestemming worden gezonden in 
zoover rekening worden gehouden, dat de he
t.rekkelijke_ stukken tot de ontvangst van het 
verzoek van het Hoofdbestuur va-n uitreiking 
worden uitgesloten. 

De Administratii'n, die van de bij het eerste 
lid van deze paragraaf bedoelde bevoegdheid 
gebruik maken, nemen voor haar rekening de 
kosten, welke mochten voortvloeien uit de 
overbrenging in haar binnenlandschen dienst, 
per post of per telegraaf, van de met het kan
toor van bestemming te wisselen berichten. 

Het gebruik van de telegraaf is verplicht, 
als de afzender zelf daarvan gebruik heeft 
gemaakt en het ka-ntoor van bestemming per 
post niflt tijdig kan worden gewaarschuwd. 

Eenvoudige adresverbetering. 
42. E en eenvoudige verbetering van het 

adres (zonder wijziging van na.am of hoedarug
heid van den geadresseerde) kan ook recht
streeks door den afzender aan het kantoor 
van bestemming worden gevraagd, cl. w. z. 
zonder de vervulling van de voor eigenlijke 
adreswijziging voorgeschreven formaliteiten. 

Navragen. Gewone stukken. 
43. 1. Elke navraag betreffende een ge

wone zending wor-:lt op de volgende wijze 
hehandeld: 

a) dPgene, die de navraag doet, moet van 
een formulier, gelijk aan het hierbiigevoegd 
model H, het gedeelte, dat hem aanga.at, in
vullen; 

b) het kantoor, wa11,r de navraag is gedaan, 
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zendt het formulier rechtstreeks naar het andere 
betrokken kantoor. Die toezenrling geschiedt 
ambtshalve en zonder begeleidend schrijven ; 

c) laatstbedoeld kantoor doet het formulier 
aan den $eadresseerde of aan den afzender, naar 
<>mstandigheden, voorleggen, ten einde de be
noodigde inlichtingen te verkrijgen overeen
komstig de aanwijzigingen van het formulier ; 

d) nadat het formulier behoorlijk is aange
vuld, wordt het ambtshalve teruggezonden aan 
het kantoor, dat het heeft opgemaakt ; 

e) indien de klacht gegrond wordt bevon
den, wordt zij toegezonden aan het Hoofd
bestuur om te dienen als grondslag voor verder 
-Onderzoek. 

2. Elke Administratie kan, bij een daartoe 
aan het Internationaal Bureel gerichte kennis
geving, vorderen, dat de navragen, welke op 
haren dienst betrekking hebben, worden toe
gezonden aan haar Hoofdbestuur of aan een 
daartoe bepaaldelijk aangewezen kantoor. 

Na vragen. Aangeteekende stukken. 
44. 1. Voor elke navraag betreffende een 

aangeteekend stuk wordt een formulier, inge
richt als of overeenkomende met het hierbij
gevoegd model I, ingevuld ; dit formulier wordt, 
als algemeene regel, door het kantoor van 
oorsprong rechtstreeks aan het kantoor van 
bestemming gezonden. 

2. De Administratiën van oorsprcmg en van 
bestemming kunnen evenwel in gemeen overleg 
de navraag van kantoor tot, kantoor deen 
verzenden langs denzelfden weg als de zending. 

3. Indien in het hiervoren bij § 1 bedoelde 
geval het kantoor van bestemming afdoende 
inlichtingen kan verschaffen omtrent het lot 
van de zending, vult dit kantoor het formulier 
verder in en zendt het naar het kantoor van 
oorsprong t erug. 

W_anneer het lot van de zending niet onmid
delluk door het kantoor van bestemming kan 
worden vastgesteld, vermeldt het dit feit op 
h et formulier en zendt dit terug aan het kantoor 
van oorsprong na bijvoeging van een verklaring 
van den geadresseèrde, dat hij het stuk niet 
ontvangen heeft. In ait geval vult de Admi
nïstratie van oorsprong het formulier aan met 
de gegevens betreffende de verzending aan de 
eerste Administratie van doorvoer. Zij zendt 
het formulier vervolgens aan laatstgenoemde 
Admm1~tratie, welke het voorziet van hare 
bemerkingen en het zoo noodig doorzendt aan 
<le volgende Administratie. De navraag gaat 
aldus van Administrati.ejtot Administratie, tot
dat is gebleken, wat van het stuk, waarop de 
navraag betrekking heeft, geworden is. De 
Administratie, die het stuk aan den geadres
seerde heeft doen uitreiken, of die in voor
komende gevallen noch de uit-reiking, noch de 
regelmatige doorzending aan een andere Admi
nistratie kan aantoonen, vermeldt deze om
standigheid op het formulier en zendt dit terug 
aan de Administratie van oorsprong. 

4. In het gev11!, bedoeld bij § 2 hiervoren, 
worden de nasporingen voortgezet van de 
Administratie van oorsprong af tot aan die van 
bes temming. Elke Admini~tratie vermeldt op 
het formulier de gegevens betreffende de door
zending aan de volgende Administratie en zendt 
het. vervolgens aan deze toe. De Administrat ie, 
die het stuk aan den geadresseerde heeft doen 

uitreiken of die eventueel noch de uitreiking, 
noch de regelmatige doorzending aan een andere 
Administratie kan aantoonen, maakt van deze 
omstandigheid eveneens melding op het formu
li er en zendt dit terug aan de Administratie 
van oorsprong. 

5. Het formulier I moet het volledig adres 
van den geadresseerde weergeven en zooveel 
mogelijk vergezeld gaan van een fac-simile van 
den omslag of van het adres van de zending. 
H et wordt ambtshalve, zonder begeleidend 
schrijven, onder gesloten omslag verzonden. 

6. Iedere Administratie kan l ,ij een aan het 
Internationaal Bureel gerichte kennisgeving 
verlangen, dat de op haren dienst betrekking 
hebbende navragen worden toegezonden, hetzij 
aan haar H oofdbestuur, hetzij aan een bepaalde
ljjk daartoe aangewezen kantoor, of, indien zij 
alleen als land van doorvoer bij _e zaak is be
trokken, aan het kantoor van uitwisseling, 
waaraan de zending is uitgeleverd. 

H et- formulier I en de bijlagen moeten in elk 
geval aan de Administratie van oorspron~ van 
het vermiste stuk worden teruggezonden bmnen 
een termijn, welke, te rekenen van de dagteeke
ning der navraag, zes maanden n iet, mag te 
boven gaan. Deze termijn wordt in het ver
keer met overzeesche landen gesteld op negen 
maanden. 

7. De vorenstaande bepalingen zijn niet 
van toepassing op gevallen van berooving van 
een brievenmaal, vermissing daarvan of andere 
soortgelijke gevallen, die een meer uitvoerige 
briefwisseling t usschen de Administratiën noo
dig maken. 

Gebruik van vermoedelijk valsche of 
vervalschte postzegels of van nage
maakte afdrukken van frankeerma
chines. 

45. Onder voorbehoud van toepassing van 
de bepalingen, welke de wetgeving in elk land 
vordert, ook waar dit voorbehoud niet uit
drukkelijk in de bepalingen va.n dit artikel is 
opgenomen, wordt voor de vaststelling van het 
voor frankeering gebruik maken van valsche of 
vervalschte postzegels of van nagemaakte af
drukken van frankeermachines op de volgende 
wijze te werk gegaan : 

u) wanneer op een zending de aanwe;.igheid 
van een valsch of vervalscht (nagemaakt of 
reeds voor frankeering gediend hebbend) post
zegel of van nagemaakte afdrukken van fra-n
keermachines bij de afzending wordt opgemerkt 
door een Administratie, door wier wetgeving 
onmiddellijke inbeslagneming van de zending 
niet is voorgeschreven, dan wordt aan het 
bedoelde zegel of aan den afdruk op geenerlei 
wijze iets veranderd en wordt de zending onder 
een aan het kantoor van bestemming geadres
seerden omslag, ambtshalve aangeteekend, 
doorgezonden ; 

b) van deze handeling wordt onverwijld 
aan de Administratif'n van de land en van 
oorsprong en van bestemming kennis gegeven 
door middel van een bericht, gelijk aan het 
hierbij gevoegde model K. Een exemplaar 
van dit bericht wordt bovendien toegezonden 
aan het kantoor van bestemming in den omslag, 
die het stuk bevat ; 

c) de geadresseerde wordt opgeroepen om 
de overtreding vast te stellen. 

De zending wordt hem alleen uitgereikt, ah 
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hij het verschuldigde port betaalt, er in toe
stemt den naam en het adres van den afzender 
mede te deelen en, na van den inhoud t e hebben 
kennis genomen ter beschikking van de poste
rijen te stellen, hetzij het stuk in zijn geheel, 
zqo het niet van het corpus delicti is te scheiden, 
dan wel dat gedeelte van de zending (omslag, 
strook, gedeelte van den brief, enz.), waarop 
het adres en de afdruk of het zegel, waarmede 
misbruik vermoed wordt te zijn begaan, voor
ko1nen; 

cl) van den uitslag van de c-proeping van 
den geadresseerde wordt een proces-verbaal 
gelijk aan het hierbijgevoegde model L opge
maakt, waarin het voorgevallene, zooals niet
verschijning, weiaering om het stuk in ont
vangst, te nemen, 'het te openen of den afzender 
bekend te maken enz., wordt vermeld. Dit 
verbaal wordt door den postambtenaar en den 
geadresseerde onde1·teekend ; indien de laatst
genoemde de onderteekening weigert, dan wordt 
van deze weigering melding gemaakt ter plaatse 
voor de onderteekening bestemd. 

Het proces-verbaal wordt met de bewijs
stukken, ambtshalve aangeteekend, toegezon
den aan de Administratie van het land van 
oorsprong, welke met behulp van deze be
scheiden indien daartoe aanleiding bestaat, de 
zaak verder doet vervolgen overeenkomstig hare 
wetgeving. 

TITEL VI. 

UITWISSELING VAN DE STUKKEN. 

BENIG HOOFDSTUK. 

Adviezen. 
46. 1. De adviezen, welke worden gevoegd 

bij t uRschen twee kantoren gewisselde brieven
malen, zijn ingericht als het hierbij gevoegde 
model E. Zij worden gesloten in blauwe om
slagen met het opschrift. ,,Feuille d'avis" in 
vette letters. 

2. In het hoofd van het advies moeten 
worden vermeld : 

het land van oorsprong en dat van bestem
ming, 
. de naam van het uitwi sselingskantoor van 
bestemming, 

de datum van afz.mding der brievenmaal. 
Op de daarvoor aangewezen plaats moet, een 

afdruk van den dagteekeningstempel worden 
aangebrach t . 

3. De aanwezigheid va.n zendingen, welke 
per expresse zijn te bestellen, wordt aangeduid 
door het afdrukken van den stempel "Exprès" 
in de rubriek 1. 

4. Rubri'è'k II is bestemd voor de vermelding 
van het volgnummer van de brievenmaal, van 
den naam van de paketboot, van den verzen
dingsweg en van het aantal zakken, waaruit de 
zending bestaat. . 

Tenzij anders is overeengekomen voorzien de 
kantoren van afzending de adviezen van een 
volgnummer ; de volgnummers voYmen voor 
elk kantoor van bestemming een gedurende 
een . jaar doorloopende reeks. Ellrn t,rieven
maal moet een afzonderlijk volgnummer dragen, 
zelfs dan, wanneer het een aanvullingsbrieven
maal betreft, voor welke wordt gebruik gemaakt 
van denzelfden verzendingsweg of dezelfde 
boot als voor de gewone brievenmaal. 

Bij de eerste verzending va.n elk jaar moet 
het advies, behalve van het volgnummer van 
de brievenmaal, ook zijn voorzien van dat van 
de laatste brievenmaal van het vorige jaar. 

De naam van de boot, die de brievenmaal 
vervoert, wordt vermeld, indien het kantoor 
van afzending dezen naam kan weten . 

In het aantal zakken, waaruit de brieven
maal bestaat, moeten ook de zakken, inhouden
de terug te zenden ledige zakken, worden be
grepen. 

5. De rubriek III moet vermelden : 
a.) Het, algemeen totaal van de aangetee

kende stukken, ingeschreven in rubriek V en, 
in voorkomende gevallen, op de afzonderlijke 
lijsten. 

Er kan gebru.ik worden gemaakt van een of 
meer afzonderlijke lijsten gelijk aan het hierbij 
gevoegd model Ebis, hetziJ ter vervanging van 
de rubriek V, hetzij om te dienen als vervolg
advies. 

Bij gebruik van meer dan één lijst moeten 
deze van volgnummers worden voorzien. Het 
aant11,l aangeteekende stukken, dat op één lijst 
mag worden ingeschreven, is beperkt tot 60. 

b) Het totaal-aantal van de zendingen met 
aangegeven waarde, ingeschreven op de advies
lijst. 

c) Het aantal zakken en pakketten , voor 
elk afzonderlijk, waarin de aangeteekende 
stukken zijn vervat en, eveneens voor elk af
zonderlijk, het aantal zakken en pakketten, 
inhoudende zendingen met aangegeven waarde. · 

6. In rubriek IV worden, afzonderlijk, in
geschreven, het aantal van de teruggaande 
zakken, behoorende aan de Administratie van 
bestemming, zoomede dat van de zakken. welke 
zijn gebezigd voor het opmaken van de brieven
maal en behooren aan de Administratie van 
afzending, de zakken voor de aangeteekende 
stukken daarin begrepen. Het aantal ledige 
zakken, behoorende aan een andere Ad ministre -
tie dan die, waaraan de brievenmaal is ge
adresseerd, moet afzonderlijk ingeschreven 
worden met vermelding van di e Administratie. 

Bovendien worden in deze rubriek vermeld 
de open ilienstbrieven en de verschillende mede
deelingen of aanbevelingen van het kantoor 
van afzending, welke op den dienst der uitwis
seling betrekking hebben. 

7. De rubriek V is bestemd voor de in
schrijving van de aangeteekende stukken, 
indien niet uitsluitend gebruik wordt gemaakt 
van afzonderlijke lijsten. 

De aangeteekende stukken worden stuks
gewijze omschreven met vermelding van den 
naam van het kantoor van oorsprong en het 
nummer, waaronder het stuk op dat kantoor 
is ingeschreven. 

Indien de brievenmaal geen aangeteekende 
stukken bevat,, wordt de aanwijzing " Néant" 
in de betreffende rubriek van het advies ge
steld. 

8. In rubriek VI worden, volgens de aan
wijzingen van het formulier, de gesloten brieven
malen ingeschreven, welke in de rechtst-reek~che 
zending, waarop het advies betrekking heeft, 
zijn opgenomen. 

9. De Administratiën kunnen onderling 
overeenkomen om andere tabellen of rubrieken 
op het advies aan te brengen. indien zij zulks 
noodig oordeelen. Bepaaldelijk kunnen zij de 
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rubrieken Ven VI inrichten in overeenstemming 
met haar behoeften. 

10. ·wanneer een uitwisselingskantoor geen 
enkel stuk aan een kantoor, waarmede het in 
betrekking staat, heeft uit te leveren, moet het 
niettemin een brievenmaal in den gewonen 
vorm 7.enden, welke alleen een blanco-advies 
bevat. 

ll. Wanneer gesloten brievenmalen door 
een Administrntie aan een andere worden 
uitgeleverd om door middel van koopvaardij
schepen te worden vervoerd, dan moet het 
aantal of het gewicht der brieven en andere 
stukken op het advies en op het adres van die 
brievenmalen worden vermeld, indien de met 
de inscheping belaste Administratie zulks ver-
zoekt. . 

Vervoer van de a.angeteekende stukken. 

47. 1. De aangeteekende stukken en, in 
voorkomende gevallen, de afzonderlijke lijsten, 
bedoeld in § 5 van het vorige artikel. worden 
bijeengevoegd in een of meer afzonderlijke 
pakketten of zakken. welke zoodanig moeten 
zijn ingepakt of ge loten en verzegeld of geplom
beerd, ·dat de inhoud verzekerd zij. De aan
geteekende stukken worden in elk pakket 
gerangschikt in de volgorde hunner inschrijving. 
,vanneer meer dan een afzonderlijke lijst wordt 
gebezigd, moet elke lijst zijn samengebonden 
met de aangeteekende stukken, waarop zij 
betrekking heeft. 

In geen geval mogen de aanget.eekende en 
de gewone stukken door elkander worden ver
zonden. 

2. De afzonderlijke omslag, welke het 
advies bevat, wordt door middel van een 
kruislings gebonden touw bevestigd op de • 
buitenzijde van het pakket met aangeteekende 
stukken . indien de aangeteekende stukken in 
een zak zijn gesloten, bevestigt men genoemden 
omslag aan den hals van dien zak, maar in dat 
geval moeten de stukken, die volgens de bepa
lingen van dit Reglement in den omslag met 
het advies moeten worden gesloten. _in den zak 
worden opgenomen. 

Is er meer dan een pakket of zak met aan
geteekende stukken te verzenden, dan wordt 
elk volgend pakket of elke volgende zak van 
een etiket voorzien, dat den aard van den 
inhoud aanduidt. 

3. De boven omschreven wijze van inpak
king en verzending van de aangeteekende 
stukken is alleen van toepassing op het gewone 
verkeer. Voor het meer belangrijke verkeer 
worden door de betrokken Admirustratiën, 
in gemeen overleg, bijzondere bepalingen 
vastgesteld. In beide gevallen moeten de 
uitwisselingskantoren uitzonderingsmaatrege
len treffen, indien zij aangeteekende stukken 
te verzenden hebben, die door hun aantal, 
hun aard, vorm of inhoud zich niet leenen 
voor insluiting in de brievenmaal met de gewone 
stukken. 

Vervoer van de expresse-stukken. 
48. 1. De gewone expresse-stukken worden 

in een afzonderJ.ijken bundel bijeengevoegd en 
door de uitwisselingskantoren gesloten in den 
omslag met het advies van de brievenmaal. 

Door middel van een in dien bundel op te 
nemen nota wordt, in voorkomende gevallen, 
d e aanwezigheid in de brievenmaal aangegeven 

van stukken, als de hier bedoelde, die wegens 
hun aantal, hun vorm of hun afmetingen niet 
bij bet advies konden worden gevoegd. Deze 
stukken worden b\jeengevoegd in een of meer 
afzonderlijke bundels, voorzien va.n een etiket, 
waarop met vette letters de aanwijzing "Exprès" 
voorkomt ; zij worden opgenomen in den zak, 
welke het advies bevat. 

2. De aangeteekende expresse-stukken wor
den in de gewone volgorde opgenomen onder 
de overige aangeteekende stukken; de aanwij
Zinl) ,,Exprès" wordt in de kolom "Obser
vat,ons" van de adviezen achter elke inschrij
ving gesteld. 

Samenstelling van de brievenmalen. 
49. l. Als algemeene regel geldt, dat de 

stukken worden gerangschikt en afgebundeld 
naar hunnen aard, waarbij de brieven en de 
bri efkaarten in denzelfden bundel worden 
opgenomen en de nieuwsbladen en tijdschriften 
tot afzonderlijke bundels worden vereenigd, 
afgescheiden van die van de gewone gedrukte 
stukken. Brieven, briefkaarten en gedrukte 
stukken van kleine afmetingen moeten worden 
gelegd in de richting van het adres. De 
gefrankeerde stukken worden gescheiden van 
de ongefrankeerde of de ontoereikend gefran
keerde en de etiketten van de bundels met 
ongefrankeerde of ontoereikend gefrankeerde 
stukken worden, zooveel mogelijk, van den 
stempelafdruk T voorzien. 

Brieven, welke sporen dragen van opening, 
bederf of beschadiging, moeten worden voor
zien van een vermelding van het feit en van 
een afdruk van den dagteekeningstempel 
van het kantoor, dat het feit heeft opgemerkt. 

De zonder omslag verzonden postwissels 
worden tot een afzonderlijk pakket vereenigd . 

2. De brievenmalen worden gesloten in 
zakken, welke behoorlijk dichtgemaakt, ver
zegeld of geplombeerd en van een masker 
voorzien worden. 

De maskers van deze brievenmalen moeten 
van linnen, sterk karton of perkament zijn 
of van papier, geplakt, op een plankje. Zjj 
moeten op leesbare wijze het kantoor van 
oorsprong en dat van bestemming aangeven 
en in het verkeer met overzeesche landen, 
den datum van afzending, het nummer van 
de zending en, als de betrokken Administratiën 
het vragen, de haven van ontscheping. In 
het verkeer tusschen aan elkander grenzende 
landen kan van etiketten van stevig papier 
worden gebruik gemaakt. 

De zakken moeten op leesbare wijze het 
kantoor of het land van oorsprong aangeven 
en zooveel mogelijk een nummer dragen. 

3. Tenzij anders is overeengekomen, worden 
de weinig omvangrijke brievenmalen of die, 
welke alleen een advies bevatten, enkel in 
stevig papier gepakt,, zoodanig, dat elke 
beRchadiging van den inhoud wordt voorkomen, 
daarna met touw opgebonden en verzegeld of 
geplombeerd. Zij worden voorzien van een 
gedrukt opschrift, hetwelk in kleine letters 
den naam van het kantoor van afzending en 
in grootere den naam van het kantoor van 
bestemming vermeldt: ,,de . . . pour .... " 

4. Wanneer het aantal of de omvang van 
de zendingen het gebruik van meer dan één 
zak eischt, moeten zooveel mogelijk afzonder
lijke zakken worden gebezigd : 



941 28 S E P T E M B E P.. 1925 

a. voor de brieven en briefkaarten ; 
b. voor de overige stukken. 
Ongeacht het aantal of den omvang van 

-de zendingen, moeten eveneens zooveel moge· 
lijk afzonderlijke zakken worden gebezigd, 
wanneer de Administratie van een land, dat 
zijn tusschenkomst verleent of van het land 
van bestemming zulks verzoekt. 

"\,Vanneer afzonderlijke zakken zijn gebezigd, 
moet elke zak een aanwijzing van den inhoud 
-dragen. 

Het pakket of de zak met aangeteekende 
stukken wordt in een van de zakken met brie
ven opgenomen of in een zak, voorzien van 
een masker, dat overeenkomt met het voor 
de zakken met brieven gebezigde. 

De zak, welke het advies bevat, wordt aan
geduid door de op in het oog vallende wijze op 
het masker aangebrachte letter F. 

5. Het gewicht van elken zak mag 30 
kilogram niet te boven gaan. 

Overgüte van de brievenmalen. 
50. 1. De overgifte van brievenmalen 

tusschen twee met elkander in verbinding 
staande kantoren geschiedt overeenkomstig 
-de bepalingen, die de betrokken Administrat.iën 
daarvoor hebben vastgesteld. 

2. De brievenmalen moeten in goeden staat 
worden uitgeleverd. Nochtans mag een brie
venmaal niet worden geweigerd wegens be
schadiging. 

3. Als een brievenmaal in slechten staat 
wordt ontvangen door een tusschenkantoor, 
moet zij opnieuw worden ingepakt, waarbij 
de oorspronkelijke verpakking moet behouden 
blijven. Het kantoor, dat de brievenmaal 
opnieuw inpakt, moet op het masker, c.q. 
het gedrukt oprchrift een afdruk van zijn 
dagteekeningstempel stellen, voorafgegaan door 
de vermelding : ,,Remballé à ..... " 

Onderzoek van de brievenmalen. 
51. 1. Als een tusschenkantoor moet over

gaan tot het opnieuw inpakken van een brieven
maal, onderzoekt het den inhoud, indien er 
aanleiding is om te veronderstellen, dat deze 
niet ongeschonden is gebleven. 

Het maakt een bericht van bevinding op 
volgens het hierbijgevoegde model G, waarbij 
wordt te werk gegaan overeenkomstig het 
bepaalde bij § 3 hierna. Dit bericht wordt 
gezonden aan het uitwisselingskantoor, van 
hetwelk de brievenmaal is ontvangen ; een 
afschrift wordt gericht aan het kantoor van 
oorsprong en een ander wordt in de opnieuw 
ingepakte brievenmaal gesloten. 

2. Het kantoor van bestemming onder
zoekt of de brievenmaal in haar geheel aanwezig 
1s, zoomede ot de inschrijvingen op het advies 
en. in voorkomende gevallen, op ue afzonder
lijke lijsten van aangeteekende stukken juist 
zijn. In geval van ontbreken van de brieven
maal, van zakken, het advies, een afzonderlijke 
lijst van aangeteekende stukken of indien zich 
eenige andere onregelmatigheid voordoet, wordt 
het feit onmiddellijk gestaafd door twee amb
tenaren. Zij brengen de noodige verbeteringen 
aan op de adviezen of lijsten, waarbij wordt 
zorg gedragen, dat de onjuiste aanwijzingen 
in dier voege met <1e pen worden doorgehaald, 
dat de oorspronkelijke inschrijvingen kunnen 
worden onderkend. 

Het geval van blijkbare vergissing uitgezon
derd, is aan de verbeteringen meer waarde te 
hechten dan aan de oornpronkelijke inschrijving. 

3. De vastgestelde feiten worden met de 
eerstvolgende post door middel van een bericht 
van bevinding ter kennis gebracht van het 
kantoor van oorspong van de brievenmaal 
en, in voorkomende gevallev . van het laatste 
tusschenkantoor. Uit de aanwijzingen van 
dit bericht moet zoo nauwkeurig mogelijk 
blijken, op welken zak, welk pakket of stuk 
het betrekking heeft. 

Een duplicaat van het bericht van bevinding 
wordt, met inachtneming van dezelfde bepalin
gen als voor het oorspronkelijke gelden, gezon
den aan de Administiatie, waaronder het 
kantoor van oor~prong van de brievenmaal 
behoort, indien deze Administratie het eischt. 
De zak of de omslag en het zegel of loo<lje va-n 
het pakket of den zak met aangeteekende 
stukken en, indien dit pakket of die zak niet 
is gevonden, de brievenzak met het touw, het 
masker en het zegel of het loo<lje van dien zak 
worden gevoegd bij het bericht van bevinding. 
In het verkeer met de Administratiiin, die 
toezending van een duplica<it eischen, worden 
de vorenvermelde bewijsstukken bij het dupli-
caat gevoegd. . 

De berichten van bevinding en de duplicaten 
worden per aangeteekenden brief verzonden. 

In de gevallen, bedoeld Lij de § § 1 en 2 van 
dit al'tikel, kan bovendien aan het kantoor 
van oorsprong en, in voorkomende gevallen, 
aan het laatste tusschenkantoor van uitwisse
ling, per telegram worden kennis gegeven op 
kosten van de Administratie, die het telegram 
verzendt. 

4. Wanneer het ontbreken van een brieven
maal het, gevolg is van een gemiste aamluiting 
of het ontbreken op den geleidebrief (pas) 
voldoende is toegelicht, is het opmaken van 
het bericht van bevinding, bedoel<1 in de §§ 1 
en 2, niet noodig, indien de brievenmaal met 
de eerstvolgende post ten kantore van be
stemming a.ankomt. 

De ver,ending van het duplicaat, bedoeld 
in § 3, kan worden uitgesteld, indien men 
vermoedt, dat het ontbreken van de brievenmaal 
vu rtrpruit ~,it een vertraging of een verkeerde 
verzending. 

Zoodra een brievenmaal, welke aan het kan
toor van oorsprong en, in voorkomende ge
vallen, aan het laatste tusschenka.ntoor van 
uitwisseling, als vermist was gemeld, terecht 
komt, behoort aan die kantoren een t}Veede 
bericht van bevinding te worden gezonden, 
waarin de ontvangst van de brievenmaal wordt 
medegedeeld. 

.~. De kantoren, waaraan de in dit artis:el 
l edoelde berichten z~jn geadresseerd, zenden 
dern zoo spoedig mogelijk terug, na ze te },ebl:.en 
onderzocht en, in voorkomende gevallen, hun 
opmerkingen er op te hebben vermeld. 

6. W'anneer een ontvangend kantoor, op 
hetwelk de verplichting tot het, onderzoeken 
van een brievenmaal rustte, niet met de 
eerstvolgende post na het onderzoek aan het 
kantoor van oorsprong en, in voorkomende 
gevallen, aan het laatste tusschenkantoor van 
uitwisseling een bericht heeft doen toekomen, 
waarbij van het bevinden van eenige onregel
matigheid werd kennis gegeven, wol'dt,, zoolang 
het bewijs van het tegendeel niet is geleverd , 
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dit ontvangend kantoor geacht de brievenmaal 
en haar inhoud te hebben ontvangen. Het
zelfde vermoeden bestaat met betrekking tot 
de onregelmatigheden, waarvan de vermelding 
is achterwege gelaten of welke op onvolledige 
wijze bij het l,ericht van bevinding zijn mede
gedeeld. 
Terugzending van de ledige zakken. 

52. 1. De zakken moeten per keerende 
post ledig aan het land van oorsprong worden 
teruggezonden, tenzij t usschen de met elkander 
in verbinding staandP Administratiën anders 
is overeengekomen ; het aant11I zakken , dat 
met elke brievenmaal wordt teruggezonden, 
moet op het advies w0rden ingeschreven in de 
rubriek "1ndications de service". 

De terugzending geschient tusschen de 
uitwisselingskantoren, die daarvoor zijn aan
gewezen. 

De ledige zakken moeten opgerold en in 
behoorlijke pakken worden samengebonden ; 
in voorkomende gevallen mceten de voor de 
adresstrooken bestemde plankjes in de 2akken 
worden gedaan. Indien de pakken worden 
teruggezonden door tusschenkomst van een 
ander uit,vissclingskantoor dan dat, waarvan 
de zakken zijn ontvangen, behooren zij t-e 
worden voorzien van een etiket, aanwijzende 
aen naam van la-atstbedoeld kantoor. 

Indien de terug te zenden ledige zakken 
niet te talrijk zijn, kunnen zij worden opge
nomen in de zakken met Lrieven of andere 
stukken ; in het tegenovergestelde geval moeten 
zij afzonderlijk worden opgenomen in verze
gelde zakken, welke zijn te adres eeren aan de 
betrokken uitwisselingskantoren. De maskers 
moeten de aanwijzing "sacs vides" dragen. 

2. Met behulp van de inschrijvingen in de 
rubriek Indications de service" van de advie
zen, ka; elke Administratie in haar dienst 
toezicht uitoefenen op de terugzending van 
de zakken, die baar toebehooren. In geval 
deze contröle zou uitwijzen, dat l.0 % van het 
totaal-aantal van de gedurende een jaar voor 
de samenstelling va-n brievenmalen gebezigde 
zakken niet zijn terug~~~ndeo véé,r het einde 
van dat Jaar, is de A · ·stratie, die de terug
zending van de ledige zakken niet kan bewijzen, 
gehouden aan de Administratie van afzending 
de waarde Vd,ll de ontbrekende zakken te 
vergoeden. Deze vergoeding moet eveneens 
worden betaald, als het aantal ontbrekende 
zakken de 10 % niet bereikt, doch 50 st,uks 
te boven gaat. 

Elke Administratie stelt op geregeld terug
keerende tijdstippen als waarde van de zakken, 
die door haar uitwisselingskantoren worden 
gebruikt, een voor alle soorten zakken gelijk, 
gemiddeld, bedrag in franken vast en deelt 
dit door tusschenkomst van het Internationaal 
Bureel aan de betrokken Administratiën mede, 

TITEL VII. 
BEPALINGEN BETREFFENDE DE TRANSIT· EN 

OPSLAGKOSTEN. 

HOOFDSTUK I . 
Statistiek-wer kzaarnheden. 

Statistiek van de transitkosten, 
53. 1. De wegens transitkosten ingevolge 

de artikelen 70 en volgende van het Verdrag 

te vorderen bedragen worden vastgesteld op 
den grondslag van statistieken, die eenmaal 
in de vijf jaar worden gehouden, beurtelings 
gedurende cl<, eerste 28 dagen v!l.n de maand 
MPi of gedurend e de 28 dagen, welke volgen 
op 14 October. 

De statistiek van October- November 1924 
zal van toepassing zijn op do jaren 1924 tot 
en met 1928, met dien verstande, dat tot den 
l sten October 1925, den datum van het m 
werking treden van bet Verdrag. van ~tock 
holm, de vergoedingen, bedoeld m artikel 4 
van het Verdrag van Madrid zullen bh_1ven 
gelden. . 

De statistiek van Mei 1929 zal van toepassmg 
zijn op de jaren 1929 tot en met 1933 en zoo 
vervolgens. 

2. In het geval dat een land met . een be
langrij k postverkeer tot de Vereemgmg_ toe
treedt kunnen de landen van de Vereemgmg, 
van ,;elke de belangen, wat de betaling va_n 
de transitkosten betreft, teng"volge van che 
toetrerling een wijziging mochten ondergaan, 
een afzonderlijke statistiek verlangen, welke 
uitsluitend op het nienw toegetreden land 
betrekking heeft, .. 

3. I ndien het verkeer een belangnJke 
wijziging ondergaat- en voor zooveel deze 
wijziging een of meer tijdvakken van te zarrien 
ten minste twaalf maanoen betreft, verstaan 
de daarbij betrokken Administratiën zich 
met elka.nder inzake herziening van haar 
rekeningen wegens transitkosten. In dat geval 
worden de door de Aaministratiën van afzen
ding te betalen bed~agen vermeerde~d, .er
minderd of verdeeld m overeenstemmrng met 
de diensten, die in werkelijkheid voor ~en 
doorvoer zijn gebezigd, maar de totaal-gew10h
ten, die den grondslag voor de meuwe reke
ningen vormen, moeten m normale gevallen 
dezelfde zijn als die van de bnevenlllalen, 
welke gedurende het in § l genoemde tijdvak 
der statistiek zijn verzonden. Zoo nood1g 
kan een afzonderlijke statistiek worden opge
maakt om de verdeeliog van die gewichten 
tusschen de verschillende diensten, van welke 
gebruik wordt gemaakt, te regelen. Ge~n 
,vijziging in het verkeer wordt als belangrijk 
aangemerkt, dan wanneer zij voo_r een bedrag 
van meer dan 5000 franken per Jaar de rPke
ningen tusschen twee Administratiën beïn
vloedt, elk transitland afzonderlijk g!'lnomen. 

Ook kan bij uitzondering e_en bijzondere 
stati, tische opname worden geëlscht voor het 
vaststellen van nieuwe totaal-gewichten, welke 
als grondslag voor de nieuwe reke~ingen 
moeten dienen, wanneer de totaal;gew1chten 
van het betrokken vervoer tenmmste met 
honderd percent vermeerderd of met vi_iftig 
percent zijn verminderd en nieuwe rekeningen 
daardoor een wijziging van meer dan 5000 
franken per jaar zouden ondergaan. 

Opmaken van de gesloten brievenma-
len gedurende het statisticktijdvak. 

54. 1. Gedurende elk statistiekt.ijdvak zijn 
bij de uitwisseling van brieven en andere 
stukken in gesloten brievenmalen ~u?schen 
twee Administratiën van de Vereemgmg of 
tusschen een Administratie van de Vereeniging 
en een niet daartoe behoorende Administratie 
over het grondgebied of door middel van de 
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diensten van een of meer andere Administrat,iën 
afzonderlijke zakken of pakketten te bezigen 
voor de "brieven en briefkaarten" en voor de 
"overige stukken". Deze zakken of pakketten 
moeten respectievelijk van een etiket "L.C'." 
en "A.O." worden voorzien. vVannen de 
omvang van de brievenmalen dit toelaat, 
kunnen de afzonderlijke zakken of pakketten 
worden sa.mengevoegd in een enkelen verzamel
zak, welke moet zijn voorzien van een etiket ,,s.c ,,. 

2. Met afwijking van het, bepaalde bij de 
artikelen 47 en 48 hiervoren is elke Admini
stratie bevoegd om gedurende het tijdvak 
van de statistiek andere aangetcekende en 
expressestukken dan brieven en briefkaarten 
op te nemen in een der voor de "overige stuk
ken" bestemde zakken of pakketten met 
vermelding van deze omstandigheid OJJ het 
advies; indien echter in overeenstemming 
met evengenoemde artikelen 47 en 48 deze 
stukken zijn opgenomen in een zak of pakket 
met brieven, dan worden zij voor de gewichts
statistiek beschouwd deel uit te maken van de 
zending brieven. 

3. Gedurende bet statistiektijdvak moeten 
de etiketten van de over zee te vervoeren 
brievenmalen op in het oog vallende wijze 
de aanduiding "Statistique" dragen. 

Vaststelling van het gewicht van de 
gesloten brievenmalen. 

55. 1. Voor zooveel de brievenmalen van 
een land van de Vereeniging voor een ander 
land der Vereeniging betreft, vermeldt het 
afzendend uitwisselingskantoor op het advies 
voor het uitwi&selingskantoor van bestemming 
der brievenmaal het bruto-gewicht van de 
brieven en briefkaartén en dat van de overige 
stukken, onverschillig vanwaar zij afkomstig 
of wa.arbeen zij bestemd zijn. 

In het bruto-gewich t is begrepen het gewirht 
van de verpakking, maar niet dat : 

a) van de ledige zakken, welke in afzonder
lijke zakken zijn verpakt; 

b) van de zakken, die alleen stukken bevatten, 
vrij van alle kosten van transit (art. 72- van 
het Verdrag); 

c) van de brievenmalen, welke alleen een 
blanco advies bevatten (art. 46, § 10, hiervoren); 

d) van de verzamelzakken, vermeld in het 
vorige artikel. 

2. Geen rekening wordt gehouden met 
gewicbtsgedeelten van 500 grarn of minder; 
gewichtsgedeelten van meer dan 500 gram 
worden afgerond tot een kilogram. 

3. Ingeval nocb het bruto-gewicht van de 
brieven en briefkaarten, noch dat der overige 
stukken 500 gram te boven gaat, is aan het 
hoofd van het advies de aanwijzing "Poids 
brut ne dépasse pas 500 grammes" te stellen. 

4. Deze aanwijzingen worden geveri fieerd 
door het uitwisselingskantoor van bestemming. 
Indien dit kantoor vaststelt, dat het werkelijke 
gewicht van de stukken meer dan 600 gram 
verschilt van het op het advies ingeschreven 
gewicht, verbetert het dit advies en meldt de 
vergissing onmiddellijk aan het, uitwisselings
kantoor van afzending door middel van een 
bericht van bevinding. Indien de bevonden 
gewichtsverschillen binnen de evengenoemde 
grenzen blijven, worden de aanwijzingen van 

het kantoor van afzending als geldig aange
merkt. 
Opmaken van de staten Jlf der gesloten 
brievenmalen. 

56. 1. Zoodra mogelijk na afloop van de 
statistische opnamen makën de kantoren van 
bestemming staten op, gelijk aan het hierbijge
voegde model M, in evenveel exemplaren als 
het getal der betrokken Administratiën, die 
van de plaats van afzending daaronder begre
pen ; zij zenden deze staten aan de uitwisselings
kantoren van de Administ,ratie van afzending 
teneinde te worden voorzien van hun bewijs 
van goedkeuring. Na goedkeuring zenden 
laatstbedoelde kantoren de staten aan het 
Hoofdbestuur, waaronder deze kantoren be
hooren, teneinde door dit H oofdbestuur over 
de betrokken Administratiën te worden ver
deeld. 

2. Indien de staten l\'[ binnen een tijdsver
loop van vier maanden /zes maanden in het 
verkeer met overzeesche landen), te rekenen 
van den dag van afzending van de laatste 
in de statistiek op te nemen brievenmaal, 
niet of niet in voldoend aantal door de uitwis
selingskantoren van de Administratie van 
afzending zijn ontvangen, maken deze kantoren 
zelf de bedoelde staten in voldoend aantal 
en naar hun eigen gegevens op ; zij stellen als
dan op elk der staten de aanwijziging : ,,Les 
relevés M du bureau destinataire ne sont pas 
parvenus dans le délai rPglementaire". Ver
volgens zenden zij de stat en aan het Hoofd
bestuur , waaronder zij behooren, voor de 
verdeeling over de betrokken Administratiën. 

Gesloten brievenmalen, uitgewisseld 
met met tot de Vereeniging behoorende 
landen. 

57. Met betrekking tot de gesloten brieven
malen, welke tusschen een land van de Ver
eeniging en een niet daartoe behoorend land 
door t usschenkomst van een of meer Admi
nistratiën der Vereeniging worden gewiss<)ld, 
maken de uitwisselingskantoren van het eerste 
van die landen voor de verzonden of ontvangen 
brievenmalen een staat l\'[ op, welken zij toe
zenden aan de Administratie van het land, 
waar de brievenmalen de Vereeniging verlaten 
of binnenkomen. Deze Administratie stelt 
na afloop van het tijdvak van de statistiek 
een algemeenen staat samen in zooveel exem
plaren, als er Administratiën van de Vereeni
ging bij betrokken zijn , zichzelf en de Admini
stratie, die te betalen heeft, inbegrepen. Een 
exemplaar van dezen algemeenen staat wordt 
toegezonden aan laatstbedoelde Administratie, 
alsmede aan elk der Administratiën, die hebben 
deelgenomen aan het vervoer van de brieven
malen. 
Lijst van door tusschenkomst van 
andere administratiën uitgewisselde 
gesloten brievenmalen. 

58. 1. Zoo spoedig mogelijk en in ieder 
geval binnen een tijdsverloop van zes maanden 
na elk statistiektijdvak doen de Administ,ratiën, 
die door tusscbenkomst van andere Admi
nistratiën brievenmalen hebben verzonden, de 
lijst hiervan toekomen aan de verschillende 
Administratiën, van welker tusschenkomst zij 
hebben gebruik gemaakt. 

2. Indien deze lijst transit-brievenmalen 
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bevat, welke volgens het bepaalde bij artikel 
-55 hiervoren geen aanleiding geven tot het 
opmaken van een staat M, wordt dat toegelicht 
doar een aanwijzing als b.v. ,.Sacs vides", 

Dépêches se composant uniquement d'une 
J!euille d'avis négative", ,,Rebuts" of "Poids 
ne dépasse pas 500 grammes". 

3. De gesloten brievenmalen, afkomstig 
van verder gelegen landen, welke, ingeschreven 
in de rubriek VI van het advies, in de transit
brievenmalen worden doorgezonden, worden 
vermeld in een afzonderlijke rubriek van de 
lijst. 

Gesloten brievenmalen, uitgewisseld 
met oorlogsschepen. 

59. Op de Administratiën van de landen, 
waartoe oorlogsschepen behooren, rust de 
verplichting om staten M op te maken be
treffende de brievenmalen, welke door die 
schepen zijn verzonden of ontvangen. 

De brievenmalen, welke gedurende het tijd
vak van de statistiek aan het adres van oorlogs
schepen worden verzonden, moeten zijn voor
zien van etiketten met den da.turn van afzen
ding. 

Wanneer deze brievenmalen worden nage
zonden, geeft de Administratie, welke nazendt, 
hiervan kennis aan de Administratie van het 
land, waartoe het schip behoort. 

Transitnota. 
60. Wanneer de te volgen verzendingsweg 

en de te bezigen vervoerdiensten voor de 
gedurende het tijdvak van de statistiek te 
verzenden brievenmalen onbekend of onzeker 
zijn, moet de Administratie van oorsprong op 
verzoek van die van bestemming voor elke 
brievenmaal een nota opmaken, gelijk aan 
het hierbijgevoegde model T. Deze nota 
moet achtereenvolgens, onverwijld, worden 
doorgezonden aan de verschillende diensten, 
die aan het vervoer van de brievenmalen 
deelnemen; deze diensten vermelden er achter
een'Volgens de op den doorvoer betrekking 
hebbende inlichtingen op. Het laatste kantoor 
van doorvoer moet de nota T aan het kantoor 
van bestemming doen toekom6n. De nota 
wordt door de Administratie van bestemming 
aan die van oorsprong teruggezonden als 
bijlage van den staat M. 
Statistiek van de stuksgewijs uitge
wisselde stukken. 

61 . 1. De gewone en aangeteekende stuk
ken, alsmede de brieven en doosjes met aange
geven waarde afkomstig uit het land zelf of 
uit verder gelegen landen, welke gedurende 
een statistiektijdvak stuksgewijs worden uitge
wisseld, worden door het uit,visselingskantoor, 
dat ze verzendt, op het arlvies (in de Fransche 
taal) ingeschreven in den navolgenden vorm : 

Stuksgewijs uitgeleverde stukken. \ Aantal. 

Brieven. 

J3riefkaarten 

-Overige stukken . 

De stukken, welke volgens het bepaalde 
bij artikel 72 van het Verdrag van alle kosten 

wegens transit zijn vrijgesteld, worden niet 
in deze cijfers begrepen. 

Om het veri.fieeren te vergemakkelijken moet 
het uitwisselingskantoor van afzending de 
gewone stukken, die op het advies zijn inge
schreven, opnemen in afzonderlijke bundels, 
voorzien van de aanduiding "Correspondances 
à découvert". 

Zoo noodig moeten de brieven, de brief
kaarten en de overige stukken afzonderlijk 
worden afgebundeld. 

2. Bij gebreke van stuksgewijs uit te wisse
len stukken vermeldt het kantoor van afzen
ding in het hoofd van het advies : ,,Pas de 
correspondances à découvert". 

3. De inschrijvingen op de adviezen worden 
door h et u;twisselingskantoor van b estemming 
onderzocht. Indien dit kantoor, voor een 
soort stukken, verschillen van meer dan 
vijf stuks opmerkt, verbetert het de bedoelde 
inschrijvin~en en meldt het de vergissing 
onmiddellijk door Iniddel van een bericht van 
bevinding aan het kantoor van afzending. 
Indien het bevonden verschil binnen de ge
noemde grens blijft, worden de inschrijvingen 
van het kantoor van afzending als geldig 
aangemerkt. 

4. Na afloop van de statistische opnamen 
maakt het uitwisselingskantoor van bestem
Ining staten (het hierbijgevoegd model 0) 
in enkelvoud op en zendt deze onverwijld aan 
het Hoofdbestuur, waaronder het behoort. 

Statistiek van de in opslag genomen 
brievenmalen. 

62. Voor de brievenmalen, waarvoor wegens 
het in opslag nemen in een havenplaats volgens 
het bepaalde Lij ntikel 71 van het Verdrag 
aan de daarmede belaste Administratie een 
vergoeding iu verschuldigd, maakt deze Admi
nistratie, vcor elk land van oorsprong afzon
derlijk, een dagetaat op gelijk aan het hierb~j
gevoegde model Pbis. Deze bevat de 11,anwij-
1.ingen betreffende ,:e brievenmalen, welke 
van het betrokken land gedurende het tijdvak 
van 28 dagen van de statistiek der tran~it
kosten zijtÏ ontvangen, waarbij de data van 
afzending en doorzending van de bedoelde 
l rievenmalen buit-en beschouwing blijven. 

De op de dagstaten vermelde gegevens 
worden voor elk land van oorsprong verzameld 
op een staat, gelijk aan het hierbij gevoegd~ 
model Pter, welke, vergezeld van de daarb1J 
behoorende staten model Pbis, wordt gezonden 
aan het Hoofdbestuur van het bedoelde 
land. 

De verzamelstaat Pter wordt, na te zijn goed
gekeurd door de Administratie van het la.nd 
van afzending, met de staten model Pbis 
toegezonoen ean het Hoofdbestuur van de 
Administratie, waa.ronrler de opslagplaats be
hoort. 

Buitengewone diensten. 

63. Behalve het vervoer met luchtdiensten 
wordt uitsluitend beschouwd als een buiten
gewone dienst, welke aanleiding geeft tot 
bijzondere transitkosten, de dienst, clie voor 
het bespoedigd vervoer over land van de 
zoogenaamde Indische Mail wordt onder
houden. 
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HOOFDSTUK II. 
1 

Comptabiliteit. Afsl,,.itinq van de rel min1eri . • 1 

Rekening van de transitkosten. 
~4. 1. De gewichten van de gesloten 

brievenmalen, de aa1üallen stuksgewijs uitge
wisselde stukken en, m voorkomende gevallen, 
de aantallen in een havenrlaats in opslag 
genomen zakken worden vermenigvuldiga met 
13 en de aldus verkregen producten dienen tot 
grondslag van bijzondere rekeningen, w1>lke 
in franken en centiemen de jaarHjksche transit
kosten aangeven, die aan elke Administratie 
toekomen. 

De zorg voor het opmaken van deze rekenin
gen rust op de Adininistratie, die te vorderen 
hePft : dPze doet ze toekomen aan de Admi
nistratie, die moet betalen. 

Voor het geval, dat het vermenigvuldigings
cijfer J 3 niet in overeenstemming is mèt de 
periodieke uitvoering van den dienst of indien 
gedurende het tijdvak der statistiek buiten
gewone verzendingen hebben plaats gevonden, 
wordt door de betrokken Administratiën in 
gElmeen overleg een ander vermenigvuldigings
CIJfer vastgesteld, hetwelk gelrlt voor de 
jaren, waarvoor de statistiek van kracht, is. 

2. Ten einde rekening te houden met het 
gewicht van de zakken en de verpakking, als
mede met de soorten van Btukken, die over
eenkomstig het bepaalde bij artikel 72 van het 
Verdrag zjjn vrijgesteld van alle kosten wegens 
transit, wordt van het totaalbedrag van de 
rekening der gesloten brievenmalen tien percent 
afgetrokken. 

3. De bijzondere rekeningen worden uit 
de gegevens van de staten M. 0 en Phi.s in 
tweevoud opgemaakt op formulieren N, P 
en Pter. Zij worden zooclra mogelijk en uiter
lijk binnen een tijdsverloop van 12 maanden 
na het einde van het statistiektijdvak toege
zonden aan de Administratie van afzending. 

4. Indien de Administratie, welke de bij 
zondere rekening heeft toegezonden, binnen 
een tijdsverloop van 6 maanden na de verzen
ding geenerlei opmerking tot verbetering heeft 
ontvangen, wordt de rekening beschouwd als 
rechtens te zjjn aangenomen. 

Algemcene jaarlijksche afrekening . 
Tusschenkomst van het Internationaal 
Bureel. 

65. 1. Tenzij daaromtrent tusschen de 
betrokken AdministratiëTJ. anders is overeenge
komen, wordt de algemeene afrekening wegens 
de transit- en de opslagkosten jaarlijks opge
maakt door het Internationaal Bureel. 

2. Zoodra de bijzondere rekeningen tusschen 
twee Administratiën zijn goedgekeurd of worden 
beschouwd als rechtens te zijn a?np:enomen 
(§ 4 van het vorige artikel) zendt el k van deze 
Admini~t.ratiën onverwijld aan het Irter
nationaal Bureel een staat (het hierbijgevoegd 
model Q), aan!,evencle de totaal-l:,edragen 
,an ctie rekeningen. Bij de ontvangst van 
een staat, van een Administratie, geeft het 
Internationaal Bureel hiervan kennis aan de 
andere betrokken Administratie. In geval 
van verschil t usschen de overeenk< mstige 
opgaven, welke door twee Administratiën zijn 
verstrekt, noodigt het, Internationaal Bureel 
deze Administratiën uit, zich met elkaar te 
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verstaan en de ten slotte vastgestelde bedragen 
aan het Bureel mede te deelen. 

Indien slecht~ een van de Administratiën 
den staat Q heeft verst.rekt, worden de gege
vens van cleze Aclininistratie als j nist aange
nomen, tenzij de overeenkomstige staat van de 
Administratie, die dezen te laat inzond, nog 
tijdig voor het opmaken van de eerstvolgende 
algemeene jaarlijksche afrekening mocht zijn 
ontvangen. 

In het geval, bedoeld bij § 4 vAn het vooraf
gaande artikel, moeten de staten zijn voorzien 
van de aanwijzing "Aucune observation de 
l'Office débiteur n'e~t parvenue dans le délai 
réglementaire". 

Indien twee Administratiën overeenkomen 
een bijzondere regeling te treffen, draaen haar 
staten Q de aanwijzing "Compte ié'llé à part 
- il. ti•re d'information" ; deze staten worden 
niet, opgenomen in de jaarliiksche algemP-ene 
afrekening. " 

De bedoelde aanwijzing wordt weggelaten 
in het geval, bedoeld bij § 3 van artikel 75 
van het Verdrag. 

In laatstbedoeld geval zorgt het Internatio
naal Bureel voor de noodige vrijstellingen en 
geeft daarvan kennis aan de betrokken Admi
nistratiën. 

3. Het Internationaal Bureel maakt aan 
het einde van elk jaar uit de staten, welke 
het tot op dat oogenblik heeft ontvangen en 
die worden beschouwd als rechtens t.e zijn 
aangenomen, een algemeene jaarlijksche afre
kening op van de transitkosten. Deze afreke
ning wijst aan : 

a) het debet en het credit van elke Admi
nistratie; 
b) het door elke Administratie te betalen 

of te ontvangen ~aldo, uitmakende het verschil 
tusschen het debet en het credit ; 

c) de bedragen, verschuldigd door de Ad
ministratiën, die te betalen hebben ; 

d) de bedragen, te ontvangen door de Admi
nistratiën,. die hebben te vorderen. 

Het Internationaal Bureel verricht het 
noodige om het- aantal betalingen, dat door 
de betrokken Administratiën moet, worden 
gedaan, zooveel mogelijk te beperken. 

4. De algemeene jaarlijksche afrekeningen 
moeten zoo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór 
het einde van het eerste kwartaal van het jaar, 
volgende op dat, waarin de afrekeningen 
worden opgemaakt, door het Internationaal 
Bureel aan de Administratiën van de Vereeni
ging worden toegezonden. 

Verev·ening van de transitkosten. 
66. I. Tenzij daaromtrent anders is over

eengekomen, wordt het <aldo van de algemeene 
jaarlijksche afrekening van het Internationaal 
Bmeel of van de bijzondere regelingen door 
de Administratie, die te betalen beeft, aan de 
Administratie, welke heeft te vorderen, uitbe
taald in goud of door middel van wissels, 
betaalbaar op zicht, op de hoofdstad of op een 
handelsstad van het land, dat te vorderen heeft. 

Indien de betaling geschiedt door middel 
van wissels, worden deze uitgedrukt in de 
munt van het land, dat te vorderen heeft, 
tot een zoodanig bedrag als op den dag van 
aankoop met de waarde van het in franken 
uitgedrukte saldo overeenkomt. De op de 
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betaling vallende kosten worden gedragen 
door de Administratie, die te betalen heeft. 

Deze wissels kunnen ook op een ander land 
worden getrokken, mits· zij dezelfde overeen
komstige waarde vertegenwoordigen en de 
disconto-kosten worden~ gedragen door de 
Administratie, welke heeft te betalen. 

2. De betaling van het vorenvermeld saldo 
moet binnen den kortst mogel(jken tijd plaats 
vinden en voor de landen in Europa uiterlijk 
binnen een tijdsverloop van 4 maanden en 
voor de overige landen binnen een t ijdsverloop 
van 5 maanden, te rekenen van den dag van 
verzending van de afrekening door het Inter
nationaal Bureel of van de uitnoodiging tot 
betaling, die door de Administratie, welke te 
vorderen heeft, wordt !!Czonden aan de Admi
nistratie welke te betalen heeft, wanneer het 
betreft een rekening, welke afzonderlijk wordt 
,,fgerekend. 

Na het verstrijken van die termijnen is 
wegens de te l,etalen sommen een rente ver
schuldigd van zeven ten honderd per jaar, te 
rekent'n van den aag, w&.arop de bedoelde 
termi,inen zijn verstreken. 

TITEL VIII. 

VERSCIULLENnE BEPALJNGEN. 

EENIG HOOFDSTUK. 

Antwoord-coupons. 
67. l. De antwoord-coupons zijn gelijk 

aan het hierbijgevoegd model A en worden 
door de zorgen van het Internationaal Bureel 
gedrukt op papier, dat in watermerk is voor .-.ien 
van de woorden : 
40 c. Uruon postale universelle. 40 c. 

2. Iedere Administratie is bevoegd : 
a) de antwoord-coupons van een onder-

scheidend perforatiemerk te voorzien, dat het 
' zen van den tekst niet bemoeilijkt en niet 

van zoodanigen aard is, dat het onderzoek van 
deze waarden worctt belemmerd : 

b) met de hand of langs werktuigelijken weg 
wijziging te brengen in den op de coupons 
aangegeven verkoopprijs. 

3. Het Internationaal Bureel verstrekt de 
coupons tegen den kostenden prijs. 

4. Tenzij daaromtrent tusschen de betrok
ken Administratiën anders is overeengekomen, 
worden de ingewisselde coupons eenmaal per 
jaar toegezonden aan de Administratiën, die 
ze hebben uitgegeven, met vermelding van 
haar totaal-aantal en het totaal-bedrag van de 
waarde. 

5. Zoodra twee Adrninistratiën ten opzichte 
van het aantal in haar wederzijdsche betrek
kingen ingewisselde coupons tot overeenstem
ming z11n gekomen, wordt door elk dier twee 
Adrninistratiën een staat (het hierbijgevoegd 
model U), welke het verschuldigde of te vorde
ren saldo aanwijst, opgemaakt en toegezonden 
aan het Internationaal Bureel. 

Indien twee Admirustratiën binnen een 
tijdsverloop van zes maanden niet tot over
eenstemming komen, maakt de Administ1atie, 
die ~e vo1deren heeft, haar afrekening op en 
zendt deze aan het Jr,ternationaal Bureel. 
Voor het opmaken van dezen staat wordt de 
waarde van de coupon berekend op 40 centie-

men per stuk. Het Internationaal Bureel 
neemt het saldo op in een jaarlijksche afreke
ning. 

Ingeval slechts een van de Administratiën 
den staat (model U) inzendt, worden de gege
vens van deze Admirustratie als juist aange
merkt. 

6. Indien in de betrekkingen tusschen 
twee Administratiën het jaarlijksch saldo niet 
meer bedraagt dan 25 franken, is de Admini
stratie, die te betalen heeft, vrijgesteld van 
elke betaling en wordt de staat niet op$emaakt. 

7. Ingeval twee Administratiën zijn over
eengekomen een bijzondere regeling te treffen, 
zenden zij geen lijst aan het Internationa.al 
Bureel. 

8. De betaling van de saldo's geschiedt met 
inachtneming van het bepaalde bij artikel 66. 
I dendi tei tskaarten. 

68. J. De Administratiën wijzen de post
kantoren of de takken van den postdienst aan, 
die de identiteitskaarten ujtgeven. 

2. Deze kaarten worden opgemaakt op 
formulieren gelijk aan het hierbij gevoegde 
model F. Bedoelde formulieren worden tegen 
den kostenden prijs door het Internationaal 
Bureel verstrekt. 

3. Bij de aanvraag legt de aanvrager zijn 
portret over en bewijst zijn identiteit. De 
Administratiën vaardigen de noodige voor
schriften uit opdat geen kaarten worden 
uitgegeven dan na Pen zeer zorgvuldig onderzoek 
van de identiteit van den aanvrager. 

De ambtenaar schrjjft deze aanvraag in een 
register, vult overeenkomstig de aanwijzingen 
van het formulier voor de identiteitskaart 
daarop alle gegevens met inkt in latijnsche 
letters in, plakt het portret op de daarvoor 
aangewezen plaats van de kaart, hecht voorts, 
half op dit portret en half op de kaart, een 
postzegel ter verant,woording van het geheven 
recht en maakt dit zegel door een zeer duidelij
ken afdruk van den dagteekeningstempel 
onbruikbaar. 

Vervolgens brengt hij opnieuw een afdruk 
van dezen stempel of van zijn ambtszegel aan, 
zoodanig, dat h.ij zoowel op het bovendeel 
van het portret als op de kaart komt, stelt 
daarna dezen afdruk nog op de voorzijde van 
de kaart, onderteekent ze en reikt haar aan 
den belanghebbende .uit, nadat deze zijn 
handteekening er op heeft gesteld. 

4. Indien bi-t uiterlijk van den houder 
zoodanig is veranderd, dat het niet meer over
eenkomt met het portret of de persoonsbe
schrijving, dan moet de kaart worden vernieuwd. 

5. Elk land behoudt de bevoegdheid om 
de identiteitskaarten voor den internationalen 
dienst uit te geven in overeenstemming met 
de regelen, welke worden toegepast op de in 
zijn binnenlandschen dienst in gebruik zijnde 
kaarten. 
UitwisseHng van brievenmalen met 
oorlogsschepen. 

69. l. Van de uitwisseling van gesloten 
brievenmalen tusschen een Postadmini~tratie 
van de Vereeruging en eskaders of oorlogssche
pen van dezelfde nationaliteit of t usscben 
eskaders of oorlogsechepen van dezelfde na
tionaliteit onderling, moet, zoo mogelijk vooraf, 
worden kennis gegeven aan de Administratiën, 
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welke voor het vervoer haar tusschenkomst 
verleenen. 

2. Het adres van deze brievenmalen wordt 
ingericht als volgt (in de fransche taal) : 

Van het kantoor te .... ... ... . ... . ... .... . 

{

het (nationaliteit) eskader van (aanwij -
A zing van het eskader) te .. .. ......... . 

an het (nationaliteit) oorlogsschip de (naam 
van het sch.ip) te .... . ... . .... (Land). 

of 
Van het /nationaliteit) eskader van (aanwij-

zing van het eskader) te ........ .. ... . ... . 
Van het (nationaliteit) oorlogs~chip de (naam 

van het schip) te . . .. .. . .. ... . .. ........ . 
Aan het kantoor te . . . . . .. . . .. . . ... (Land). 

of 
Van bet (nationaliteit) eskader van (aanwij-

zing van het eslmder) te ...... .. . . .. ... . . . 
Van het (nationaliteit) oorlogsschip de (naam 

van het schip) te .... ... .......... .. ..... . 

{ 

het (nationaliteit) eskader van (aamV1.·Ó· 
Aan zing van het eskader) te . . ......... . 

het (nationaliteit) oorlogsschip de (naam 
van het schip) te . . . . . . . . . . (Land) 

3. De brievenmalen, welke zijn bestemd voe,r 
of afkomstig van eskaders of oorlogsschepen, 
worden, tenzij op het adres een bijzondere 
verzendingsweg is aangegevel' , verzonden langs 
den snelsten weg en op denzelfden voet als de 
t usschen postkantoren gewisselde brievenmalen. 

De kapitein van een paketboot , die aan een 
eskader of een oorlogsschip gerichte brieven
malen vervoert,, houdt ze ter beschikking van 
den commandant van het eskader of van 
het schip, waarvoor zij zijn bestemd, voor het 
geval deze hem onderweg aflevering van die 
brievenmalen zou komen vragen. 

4. Als de schepen zich niet op de plaats 
van bestemming bevinden op het oogenblik 
van aankomst van de aan hen gerichte brie,en
malen, worden zij op het postkantoor bewaard, 
iP afwachting, dat zij door den geadresseerde 
afgehaald of naar een ander punt opgezonden 
worden. De opzending kan verzocht worden, 
hetzij door de Postadministratie van oorsprong, 
hetzij door den commandant van het eskader 
of het schip, waarvoor de brievenmaa l bestemd 
is, dan wel door een Ce,nsul van dezelfde 
nationaliteit. 

5. Brievenmalen, als · de bedoelde, welke 
zijn voorzien van de aanwijzing ,.Aux soins du 
Consul de .......... " worden afgege, en aan 
het Consulaat van het land van oors.Prong. 
Op verzoek van den Consul kunnen ziJ later 
weder in den postdienst worden opgenomen 
en worden opgezonden naar de plaats van 
afzending of naar een nadere bestemming. 

6. De voor een oorlogsschip 1estemde 
brievenmalen worden, tot op het oogenLlik 
van de uitreiking aan den commandant van 
dat schip, beschouwd als transitbrievenmalen, 
ook al zouden zij oorspronkelijk zijn gea dres
seerd aan een postkantoor of aan een Consul, 
wien de zorg voor de verderzending i~ opgedra
gen. Zij worden dus niet be cbouwd als aan 
haar adres te zijn bezorgd, zoolang zij niet zijn 
afgeleverd aan het oorlogsschip, . waarvoor zij 
bestemd zijn. 

Formulieren ten gebruike van het 
publiek. 

70. Voor de toepassing van het bepaalde 

bij artikel 31, § 2, van het Verdrag, worden 
beschouwd als formulieren ten gebrufäe van 
het publiek :. 

de formulieren C. (Bericht van ontvangst) ; 
Dbis (internationale verrekeningspostwissel); 
Dter en Dq1,ate1· (Douane-etiketten) ; 
F. (Iden titeitskaart); H . (Te verstrekken 

inlichtingen in geval van navraag naar eene 
gewone zending); T. (Navraag naar een aan
geteekende zending) en J. (Verzoek om terug
zending of om wijziging van ,i,dres). 
Termijn van bewaring van de dienst-
bescheiden. 

71 . De bescheiden betreffende den inter
nationalen dienst moeten worden bewaard 
~ednrende een termijn van ten minste twee 
iaar. 

TITEL IX. 
INTERNATIONAAL BUREEL. 

EENIG HOOFDSTUK 
Congressen en conferentiën. 

72. Het Internationaal Bureel bereidt de 
werkzaamheden van de Congressen of Confe
rentiën voor. Het- zorgt voor het drukken van 
de stukken en voor liet ronddeelen van de 
noodige bescheiden. 

De Directeur van dit Bureel woont de 
zittingen van de Congressen of Conferentiën 
bij en neemt deel aan de beraadslagingen; bij 
is echter niet stemgerechtigd. 

Inlichtingen. Verzoeken om wijziging 
van de Akten. 

73. Het Intern,i,tionaál Bureel moet zich 
t e allen tijde ter beschikking houden van de 
leden der Vereeniging tot het verstrekken 
van de inlichtingen over dienstaangelegenheden, 
welke zij mochten behoeven. 

Het stelt een voorbereidend onderzoek in 
met betrekking tot aanvragen om wijziging 
of uitlegging van de voor de Vereeniging 
geldende bepalingen en geeft kennis van den 
uitslag van zoodanig onderzoek. 

Uitgaven. 
74. 1. H et Internationaal Bureel stelt, 

met behulp van de te zijner beschikking gestelde 
gegevens; een afzonderlijk tijdschrift samen in 
de Duitsche, Engelsche, Spaansche en Franscbe 
talen. 

2. Het geeft een officieele verzameling uit 
van alle mededeelingen van algemeen belang 
betreffende de uitvoering van het Verdrag en 
van het Reglement in elk land van de Vereeni
ging, naar de inlichtingen, welke worden ver
strekt ingevolge het bepaalde bij artikel 82 
hierna. Latere wijzigingen worden in half. 
jaarlijksche aanvullingsbladen opgenomen. 
Wanneer echter, in spoedeischende gevallen, 
een Administratie het uitdrukkelijk vraa~t, 
geschiedt de bekendmaking bij een afzonderlijk 
rondschrijven. 

Soortgelijke verzamelingen, betreffende de 
uitvoering van de Overeenkomsten van de 
Vereeniging, worden uitgegeven op verzoek 
van de Administratiën, die aan deze Overeen
komsten deelnemen. 

3. De door het Internationaal Bureel uit 
te geven stukken worden aan de Administratiën 
van de Vereeniging rondgedeeld naar even-
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redigheid van het aantal eenheden, dat bij 
artikel 24 van het Verdrag aan elk harer is 
toegewezen voor de bijdragen in de kosten. 

De boven het bedoelde aantal door de Ad
ministratiën aangevraagde exemplaren en be
scheiden worden afzonderlijk, naar den kosten
den prijs, betaald. 

4. H et Internationaal Bureel is belast 
met de uitgave van een alphabetische naamlijst 
van alle postkantoren der wereld ; de kantoren, 
welke belast z ijn met nog niet algemeen inge
voerde di ensten, worden in deze lijst afzonder
lijk aangeduid. De naamlij st wordt bijge
houden door middel van aanvullingsbladen 
of op eenige andere door het Internationaal 
Bureel doelmatig geoordeelde wijze. 

De naamljjst wordt aan de Administratiën 
van de Vereeniging rondgedeeld naar reden 
van 10 exemplaren voor iedere eenheid, die 
aan elk harer bij artikel 24 van het Verdrag is 
toegewezen voor de bijdragen in de kosten 
van het Internationaal Bureel. De exempla
ren, die daarboven door de Administratiën 
worden aangevraagd, worden afzonderlijk, 
naar den kostenden prijs, betaald. 

J aarverslag. 
75. Het Internationaal Bureel brengt over 

zijn beheer een jaarlijksch verslag uit, dat aan 
alle Administratiën van de Vereeniging word t 
toegezonden. 

Officieele tnnl van het Internationaal 
Bureel. 

76. De officieele t aal van het Internationaal 
Bureel is de Fransche taal. 

Antwoord-coupons. Identiteitskaar-
ten. Tabel der aequivalenten. 

77. Het Internationaal Bureel is belast : 
a) met den aanmaak en met de verstrekking 

van de antwoord-coupons, evenals met het 
verevenen van de rekeningen betreffende dezen 
dienst; 

b) met den aanmaak en met de verstrekking 
van identiteitskaarten, alsmede met het 
opmaken en verstrekken van de tabel der 
aequivalenten, bedoeld bij artikel 4 hiervoren. 

Vaststelli11g van de sald os en vereve-
niug van de rekeningen. 

78. l. Het Internationaal Bureel is belast 
met het vaststellen van de saldo's en met de 
verevening van de afrekeningen van allerlei 
aard betreffende den internationalen post
dienst tusschen de Administratiën, die ver
klaren van zijn tusschenkomst gebruik te 
willen maken. Deze Administratiën plegen 
daartoe overleg, zoowel onderling als met dit 
Bureel. 

2. Op verzoek van de betrokken Admini
stratiën kunnen de afrekeningen wegens den 
telegraafdienst ook aan het Internationaal 
Bureel worden opgegeven, om in de verrekening 
van de saldo's t e worden opgenomen. 

3. Elke Administratie behoudt het recht 
om, naar eigen keuze, voor verschillende takken 
van haren dienst afzonderlijke afrekeningen te 
doen plaats hebben en de afdoening daarvan 
met hare correspondenten naar iioedvinden te 
regelen, zonder van de tusschenkomst van 
het Internationaal Bureel gebruik te maken. 
Zij bepaalt zich tot de mededeeling aan het 

In ternationaal Bureel voor welke takken van 
dienst en voor welke landen zij zijn diensten 
verlangt. 

4. De Administratiën, die gebruik maken 
van de tusschenkomst van het Internationaal 
Bureel voor het vaststellen van de saldo's en 
de afdoening der rekeningen kunnen hiermede 
ophouden, drie maanden nadat zij van het 
voornemen daartoe hebben kennis gegeven. 
Opmaken van de rekeningen. 

79. 1. Als de afzonderlijke rekeningen 
behandeld en in gemeen overleg vastgesteld 
zijn, doen de Administratiën, die moeten 
betalen aan de Administratiën, die t,e vorderen 
hebben, voor elke soort vàn verrichtingen een 
schuldbekentenis in franken en centiemen 
toekomen tot een bedrag, gelijkstaande met 
het verschil der beide afzonderlijke rekeningen, 
met aanduiding van het onderwerp van de 
vordering en het tijdvak, waarop zij betrekking 
heeft. 

Tenzij anders is overeengekomen, moet de 
Administratie, die ten behoeve van haar 
binnenlandsche comptabiliteit algemeene reke
ningen mocht verlangen, deze zelf opmaken en 
aan de goedkeuring van de andere betrokken 
Administratie onderwerpen. 

De Administratiën kunnen overeenkomen 
om in haar onderling verkeer een ander stelsel 
toe t-e passen. 

2. Elke Administratie zendt maandelijks 
of, als bijzondere omstandigheden zulks wen
schelijk maken, driemaandelijks aan het 
Internationaal Bureel een staat, aangevende 
haar Credit wegens de bijzondere afrekeningen, 
alsmede het gezamenlijk bedrag der sommen, 
welke zij van elk der contracteerende Admini 
stratiën te vorderen heeft ; elke op dezen staat 
voorkomende vordering moet zijn belegd met 
een schuldbekentenis van de Administratie, 
die te betalen heeft. 

Deze staat moet uiterljjk den 19den van elke 
maand of van de eerste maand van elk kwartaal 
bij het Internationaal Bureel inkomen. Ge
beurt dit niet, dan worden de gegevens eerst 
begrepen in de afrekening van de volgende 
maand of van het volgend kwartaal. 

3. H et, Internationaal Bureel onderzoekt 
de juistheid van de taten door vergelijking 
met de schuldbekentenissen. Elim noodige 
verbetering wordt ter kennis van de betrokken 
Administratie gebracht. 

Het Debet van elke Administratie aan een 
andere wordt op een verzamehtaat overge: 
bracht ; om het gezamenlijk bedrag, dat elke 
Administratie moet betalen, te verluijgen, is 
het voldoende de verschillende kolommen van 
dezen verzamelstaat op te tellen. 
Algemeene balans. 

80. 1. Het Internationaal Bureel maakt 
uit de bijzondere staten en de verzamelstaten 
een algemeene balans op, aanwijzende : de 
verschuldigde bedragen een rente verschuldigd 
van zeven van elke Admini0 tratie ; 

b) het nadeelig of het voordeelig saldo van 
elke Administratie, vertegenwoordigende het 
verschil tusschen het Debet en het Credit ; 

c) de bedragen, door een deel van de leden 
der Vereeniging aan een Administratie te 
betalen of omgekeerd de door deze laatste te 
betalen bedragen. 
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Het draagt zooveel mogelijk zorg dat elke 
Administratie, om hare schuld te kwij ten, 
slechts een of twee afzonderlijke betalingen 
heeft te doen. 

Echter heeft een Administratie, die in den 
regel van een andere Administratie een hooger 
bedrag dan 50,000 frank te vorderen heeft., 
het recht betaling bij voorschot te eischen. 
Deze voorschotbetalingen worden, zoowel door 
de Administratie, die te vorderen heeft, als door 
de Administratie, die betalen moet, ingeschre
ven aan den voet van de bij het Internationaal 
Bureel in te dienen ~taten . 

2. De echuldbekenten'ssen, die met de 
staten aan het Internationaal Bureel zijn 
ingezonden, worden voor elke Administratie 
bijeengevoegd. 

Zij dienen tot grondslag voor het opmaken 
van de eindafrekening van elk der betrokken 
Administratiën. In deze eindafrekening moe-
ten voorkomen : ~ 

a) de bedra~en, voortvloeiende uit de bij
zondere rekenmgen wegens de verschillende 
verzenilingen ; 

b) het gezamenlijk bedrag van de sommen, 
voortvloeiende uit alle bijzondere rekeningen 
met elk van de betrokken Administratiën ; 

c) de totalen van de sommen, aan alle 
Administrat iën, die te vorderen hebben, wegens 
elken tak van dienst verschuldigd, alsmede 
het gezamenlijk bedrag van die totalen. 

Dit gezamenlijk bedrag moet gelijk zijn aan 
het totaal van het Debet, dat op den verza
melstaat voorkomt. 

Aan den voet van de eind-afrekening wordt 
het verschil vastgesteld t usschen het Dehe/. 
en het Credit volgens de staten, welke door d e 
Administ,ratiën aan het Internationaal Bureel 
zijn gezonden. Het zuivere bedrag van het 
Debet of het Gredi• moet gelijk zijn aan het 
nadeelig of voordeelig saldo, voorkomendP op 
de algemcene balans. Bovendien geeft de 
eindafrekening de Administratiën aan, aan wie 
de betaling door de Administratie, die in schuld 
is, moet geschieden. 

De eind-afrekeningen moeten door het 
Internationaal Bureel uiterlijk den 22sten 
van elke maand aan de t etrokken Admini
stratiën worden toegezonden . 

Betaling. 
81 . De betaling van de wegens een eind

afrekening door een Administratie aan een 
andere verschuldigde bedragen moet zoo spoedig 
mogelijk geschieden en uiterlijk veertien dagen 
na de ontvangst van de eind-afrekening door 
de Administratie, ilie te betalen heeft. Voor 
de overige voorwaarden van betaling zijn de 
bepalingen van § l van artikel 66 van toe
passing. H et bepaalde bij § 2 van genoemd 
artikel geldt bij niet-betaling van het saldo 
binnen den vastgestelden termijn. De nadeeli
ge of voordeelige saldo's, welke het bedrag van 
500 frank niet te boven gaan, kunnen op de 
eind-afrekening van de volgende maand 
worden overgebracht, echter alleen, als de 
betrokken Administratiën maandelijks met het 
Internationaal Bureel in verbinding staan. 
Deze overbrenging wordt vermeld op de 
verzamelstaten en in de eind-afrekeningen 
voor de Administratiën, welke te ontvangen 
hebben en voor die, welke moeten betalen . 

De Administratie, die te betalen heeft, zendt, 
in voorkomende gevallen, aan de Administratie, 
die te vorderen beeft, een schuldbekentenis tot 
bet verscbuliligde bedrag ter opneming in den 
eerstvolgenden staat. 

Mededeelingen aan het Internationaal 
Bureel. 

82. 1. De Administratiën moeten elkander 
door tusscbenkomst van het Internationaal 
Bureel bepaaldelijk doen toekomen : 

a) d e opgave van de verhoogde porten, die 
zij als kosten van vervoer met buitengewone 
middelen heffen krachtens de artikelen 38 en 
73 van het Verdrag, alsmede de lijst van 
de landen, ten opzichte waarvan deze ver
hoogde porten van toepassing zijn en, eventueel, 
de aanwijzing van de diensten, die tot de heffing 
ervan tanleiding geven ; 

' b) een verzameling van haar postzegels en 
model-afdruk.ken van baar fra nkeermachines, 
in drievoud, met vermeliling van den dag, 
te rekenen waarvan de postzegels der vroegere 
uitgiften mochten ophouden geldig te zijn; 

c) de mededecling van haar besl issing met 
betrekking tot de bevoegdheid om sommige 
algemeene bepalingen van het Verdrag en van 
het Reglement al of n iet toe te passen ; 

d) de mededeeling van de verlaagde tarieven, 
welke zij krachtens artikel 5 van het Verdrag 
hebben ingevoerd, en de opgaaf van het ver
keer, waarop die tarieven van toepassing zjjn ; 

e) de lijst van de postkantoren, ilie zij be
heeren in landen, welke niet tot, de Vereeniging 
beboorPn; 

/) de lijst van de "'oonverpen , waarvan de 
in- of de doorvoer vertoden is en van die, 
waarvan het vervoer in baar respectievelijlrn 
iliensten voorwaardelijk is toegelaten ; 

g) de lijst van alle paketvaartlijnen, welke 
van haar haven uitgaan en voor het vervoer 
van brievenmalen gebruikt worden, met aan
wijzing van de vaartroute, van de afstanden en 
den duur van d e vaar t tusscben de havens, 
ilie worden aangedaa11, van de dienstregeling 
en van d e landen aan welke, indien van de 
paketbooten gebruik wordt gemaakt, de kosten 
wegens zeetransit moeten worden betaald; 

h) de mededeeling van haar telegramadres
sen · i/ de mededeeling, dat zij in de tegen het 
tarief der brieven gefrankeerde zenilingen aan 
douanerechten onderworpen goederen toelaten. 

2. Van elke wijziging, welke tei, opzichte 
van een of ander der bovengenoemde punten 
intreedt, moet onverwijld kennis worden ge
geven. 

3. De Administratiën moeten aan het 
Internationaal Bureel twee exemplaren ver
strekken van de bescheiden , ilie zij uitgeven, 
zoowel die betreffende den binnenlandschen 
dienst als die, welke op den internationalen 
ilienst betrekking hebben .. 

L ijst van de niet tot de Vereeniging 
behoorende landen. 

83. De Administratiën van de Vereeniging, 
welke betrekkingen onderhouden met bui ten 
de Vereeniging staande landen, verschaffen 
aan de andere Administratiën een opgaaf van 
die landen. Deze opgaaf omvat de navolgende 
gegevens : 
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a) kosten wegens zeetransit of landtransit , 
van toepassing op het vervoer buiten de grenzen 
van de Vereeniging; 

b) Ol)gave van de stukken, welke ter verzen
ding zijn toegelaten ; 

c) verplichte of vrijwillige frankeering ; 
d) voor elke soort van stukken, de grens 

van de geldigheid der frankeering (tot de 
plaats van bestemming, tot de haven van 
ontscheping, en.) ; 

e) de mate van d e geldelijke aansprakelijk
heid voor aangeteekende stukken ; 

/) al of niet toelaten van berichten van 
ontvangst; 

g) het tarief van frankeering, dat in het 
land buiten de Vereeniging van krn.cht is met 
betrekking tot de landen der Vereenjging. 

Algemeene statistiek. 
84. 1. Het Internationaal Bureel maakt 

voor elk jaar een algemeene statistiek op. 
Te dien einde doen de Administratiën aan 

het Bureel een zoo volledig mogelijke verza
meling van statistische gegevens toekomen in 
den vorm van tabellen, gelijk aan de hierhjj 
gevoegde modellen R en S. De tabel R 
wordt toe$ezonden aan het einde van de 
maand Juh van elk jaar, maar de opgaven, 
vervat in de ged~lten I , II en IV van die 
tabel, worden slechts éénmaal in de drie jaar 
verstrekt ; de tabel S wordt eveneens eenmaal 
in de drie jaar, op hetzelfde tijdstip, ingezonden. 
De verstrekte opgaven hebben steeds betrek
king op het voorafgaande jaar. 

2. Van diensthandelingen, welke in registers 
worden aangeteekend, worden volgens die 
aanteekeningen periodieke staten bijgehouden. 

3. Voor zooveel de overige handelingen 
betreh, wordt elk jaar een telling gehouden 
van de gezamenlijke stukken van allerlei aard, 
zonder dat onderscheid wordt gemaakt tusschen 
brieven, briefkaarten, gedrukte stukken, akten 
en monsters van /rnopwaren, en ten minste 
om de dri e jaar een telling van d e stukken, 
gesplitst naar de verschillende soorten. 

4. Voor de dagelijks voorkomende verzen
dingen vinden de ~tatistische opnamen plaats 
gedurende een week en voor d e niet dagelijks 
voorkomende verzendingen gedurende vier 
weken . Elke Administratie is bevoegd om 
deze statistieken te houden gedurende de 
tijdvakken, waarin haar postverkeer het 
meest den gemiddelden omvang daarvan nadert. 

5. In den tijd, welke verloopt t usschen de 
bijzondere statistische opnamen, vindt de 
vaststelling van het aantal stukken, voor d e 
verschillende soorten afzonderlijk, plaats vol
gens verhoudingscijfers, ontleend aan de 
voorafgaande bijzondere statistiek. 

6. H et Internationaal Bureel laat de statis
tiek-formulieren, die door elke Administratie 
zijn in te vullen, drukken en d eelt deze rond. 
H et verstrekt aan de Administratiën, die dit 
verzoeken, alle noodige aanwijzingen nopen 
de te volgen regelen, ten einde de eenheid in 
de statistische opnamen te verzekeren. 

Uitgaven van het Internationaal 
Bureel. 

85. 1. De gewone uitgaven van het lnter
nationaal Bureel mogen, per jaar, de som van 
300,000 Zwitsersche Franken niet te boven gaan . 

2. De Zw:i tsersche Postadministratie houdt 
toezicht op de uitgaven van het Internationaal 
Bureel, doet de noodige voor chotten en stel t 
de jaarlijksche rekening vast; deze wordt aan 
de andere Administratiën medegedeeld. 

3. De bedragen, die door de Zwitsersche 
Postadministratie overeenkomstig § 2 van dit 
artikel zijn voorgeschoten, moeten door de 
Administratiën, ten laste van welke zij komen, 
zoo spoedig mogelijk en uiterlijk vóór den 3lsten 
December van het jaar, waarin de rekening 
is toegezonden, worden terugbetaald. Na 
afloop van dit tijdvak en te rekenen van 
den dag, waarop bedoeld tijdvak is verstreken, 
is wegens de verschuldigde bedragen een rente 
verschuldigd van zeven ten honderd per jaar 
ten voordeele van de Zwitsers.che Postadmi
nistratie. 

4. Voor de verdeeling van de kosten worden 
de landen van de Vereeniging als volgt gerang
schikt: 

l ste klas e~ de nie van Zuid-Afrika, Dnitsch
land, de Vereenigde Staten van Amerika, de 
Argentijnsche Republiek, de Australische Bond 
(Gemeenebest Australië), Canada, China, Frank
rijk, Groot-Britannië, Britsch-Indië, de Vrije 
Staat Ierland, Italië, Japan, Nieuw-Zeeland, 
Turkije, de Vereenigde Socialistische Republie
ken der Sovjets ; 

2de klasse : Spanje, Mexico ; 
3de klasse : België, Brazilië, Egypte, Grie

kenland, Hongarije, Nederland, Polen, R oe
menië, het Koninkrijk der erviërs, Kroaten 
en Slovenen, Zweden, Zwitserland, Tsjecho
slowakije, Algerië, de Fransche koloniën en 
protectoraten in Indo-China, de gezamenlijke 
overige Fransche koloniën, de gezamenlijke 
eilanden in het bezit van de Vereenigde Staten 
van Amerika behalve de Philippijnen, Jeder
landsch-Indië; 

4de klasse : Chosen, Denemarken, Finland, 
Noorwegen, Portugal, de Portugeesche kolo
niën in Afrika, de P ortugeesche koloniën in 
Azië en Oceanië ; 

5de klasse : Bulgarij e, Chili , Columbia, 
E stland, Letland, Marokko (met uitzondering 
van de Spaansche Zone), Marokko (Spaansche 
Zone), P eru, Tunis ; 

6de klasse : Albanië, Bolivia, Costa-Rica, 
Cuba, de Vrije Stad Danzig, de Dominicaansche 
Republiek, E cuador, Ethiopië, Guatemala, 
Haiti, de R epubliek H onduras, Litauen, 
Luxemburg, de Republiek Nicaragua, de 
Republiek P anama, Paraguay, Perzië, de 
R epubliek Salvador, het Saargebied, het 
Koninkrijk Siam, Uru!!uay, Venezuela, de 
Nederlandsche koloniën m Amerika; 

7de klasse : Oostenrijk, de kolonie Belgisch 
Congo, de Spaansche vestigingen aan de Golf 
van Guinea, IJsland, d e gezamenlijke Itali 
aansche koloniën, d e gezamenlijke Japansche 
Onderhoori~heden andere dan Chosen, Liberia, 
de PhilippiJnen, <le Republiek San-Marino. 

SLOTBEPALINGEN. 

In werking treden en duur van het 
Reglement. 

86. Dit R eglement treedt in werking met 
den dag, waarop het Algemeen po tverdrag in 
werking treedt. H et zal voor d enzelfden tijd 
als dat, Verdrag gelden, tenzij het door de 
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belanghebbende partijen. in gemeen overleg, 
mocht worden vernieuwd. 

Gedaan te Stockholm, <len 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

IV. 

SLOT-PROTOCOL VAN HET 
REGLEMENT. 

Overgaande tot de onderteekening van het 
Reglement van uitvoering van het Verdrag, 
door het Wereld-Postcongres van Stockholm 
vastgesteld, zijn de ondergeteekende Gevol
machtigden al~nog het navolgende overeen
gekcmen: 

Afzonderlijke transitstatistiek voor de 
Turksche Republiek. 

I. De Turksche Administratie heeft de 
bevoegdheid gedurende de maanden October/ 
November van het jaar 1925 een afzonderlijke 
statistiek te doen opmaken voor de brieven
malen van en voor Perzië en de Landen gelegen 
ten zuiden van Aziatisch Turkije. Zij zal tot 
grondslag dienen voor de afrekeningen wegens 
transitkosten gedurende het geheele tijdvak, 
bedoeld bij het Verdrag en het Reglement. 
Afzonderlijke transitstatistiek voor de 
Vereenigde Socialistische Republieken 
der Sovjets. 

II. Het staat aan de Vereenigde Socialisti
sche Republieken der Sovjets vrij in October/ 
November van het jaar 1925 een afzonderlijke 
statistiek te doen opmaken van de stukken, 
die in doorvoer langs den TraPssiberischen 
Spoorweg worden verzonden. Deze statistiek 
zal tot grondslag voor de afrekeningen wegens 
transitkosten dienen gedurende het tijdvak 
van 1924-1928. 
Betaling van de saldo's \\'egens transit-
kosten. . 

III. 1. In geval van betaling van het saldo, 
bedoeld bij artikel 66, door middel van wissels, 
worden deze uitgedrukt in de munt van een 
land. waar <l e bankhi.jetten op zicht tegen 
goud inwisselbaar zijn en waar de invoer en 
de ui tvoer van goud vrij zijn. Indien de 
munten van verscheidene landen aan deze 
voorwaarden voldoen, wijst het land, dat te 
vorderen heeft,, de munt aan, die het geschikt 
acht. De herleiding geschiedt volgens de 
pariteit van de gouden munten. 

2. De wissels kunnen ook worden uitgedrukt 
in de munt van het land, dat te vorderen heeft, 
indien de twee landen zulks zijn overeengeko
men, In dat geval wordt het saldo volgens 
de pariteit van de gouden munten herleid in 
de munt van een land, waar de bankbiljetten 
op zicht tegen goud inwisselbaar zijn en waar 
de invoer en de uitvoer vrij zijn. . 

Het verkregen bedrag wordt vervolgens 
herleid in de munt van het land, dat te betalen 
heeft en van deze munt in die van het land, 
dat te vorderen heeft, naar den beurskoers van 
de hoofdstad of van een handelsstad van het 
land, dat te betalen heeft, op den dag van 
afgifte van de order tot aankoop van den 
wissel. 

In oirkonde hiervan hebben de onderstaande 

Gevolmachtigden dit Slot-Protocol opgemaakt, 
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal 
hebben, alsof de bepalingen daarvan waren 
opgenomen in den tekst van het Reglement 
zelf, waarop het betrekking heeft, en hebben 
zij het in enkelvoud onderteekend, zullende dit 
stuk worden bewaard in de archi even van de 
Zweedsche Regeering en in afschrift worden uit
gereikt aan elk der partijen. 

Gedaan te Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteflreningen.) 

v. 
OVEREEJ')l'KOMST, betreffende de brieven en 

de doosies met aangegeven waarde, gesloten 
tusschen Albanië, Duitschland, de Argen
tijnsche Republiek, Oostenrijk, België, de 
Kolonie Belgisch Congo, Bolivia, Brazilië, 
Bitlgarije, C.hili, China, de Republiek Colum
bia, de Republiek Cuba, Denemarken , de Vrije 
Stad Danzig, Egypte, Spanie, de Spaansche 
Koloniën, Estland, Ethiopië, Finland, 
Frankrijk, Algerië, de Fransche Koloniën 
en Protectoraten in I ndo-China, de overige 
Fransche Koloniën, Groot-Britannië en 
verschillende Britsche Koloniën en Protec
toraten, Griekenland, Guatemala, de Repu
bliek Haïti, de Re'[J1tbliek Honduras, Hon
garije, Britsch-Ind·ië, den Vrijstaat Ierland, 
IJsland, Italië, de Italiaansche Koloniën, 
Japan, Choscn, de overige Japansche Dnder
hoorigheden, Letland, de Republiek Liberia, 
Litauen, Luxemburg, Marokko (met uit
zondering van de Spaansche Zone), Marokko 
(de Spaansche Zone), Nicaragua, Noorwegen, 
Nieuw-Zeeland, de Republiek Panama, 
Paraguay, Nederland, Nederlandsch-Indië, 
de Nederlandsche Koloniën in Amerika, 
Peru, Perzië, Polen, Porti,gal, de Portu
geesche Koloniën in Afrika, de Portugeesche 
Koloniën in Azië en Oceanië, Roemenië, 
de Republiek San Marino, Salvador, het 
Saargebied, het Koninlcrijk der Serviërs, 
Kroaten en Slovenen, het Koninlcrijk Siam, 
Zweden, Zwitserland, Tsjechoslowalcije, Tu
nis, Turkiie, de Vereenigde Socialistische 
RepubliekP-n der So11 ,el8 en de Vereenigde 
Staten ' -' f•n Venezuela. 

De ondergeteekenden, Gevolmachtigden v-an 
de hierboven vermelde Landen, gelet op artikel 3 
van het Verdrag, hebben, in gemeen overleg 
en onder voorbehoud van nadere bekrachtiging, 
de navolgende Overeenkomst vastgesteld : 

HOOFDSTUK I. 
.A lgemeene bepalingen. 

Doel van de overeenkomst. 
Art. 1. Er kunnen, onder den naam van 

b1 ieven of doosjes met aangegeven waarde, 
tusschen de contracteerendi, landen worden 
uitgewisseld brieven met geldswaardig papier 
Pn stukken van waarde, zoomcde doo~jes met 
juweelen en kostbaarheden, onder verzekering 
van den inhoud ~ot h"'t bedrag der aangegeven 
waarde. 

In het verkeer tusschen de landen, die 
daaromtrent zijn overeengekomen, mogen 
brieven met aangegeven waarde ook voor
werpen bevatten, welke aan douanerechten 
zijn onderworpen. 
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Derleelnem.ng aan de uitwisseling van doosjes 
mPt aangegeven waarde is beperkt tot diegene 
de.r toege,reden landen, welker Administratiën 
zijn overeengekomen clien dienst in hun onder
ling verkeer in te voeren. 
Maximum-bedrag der aangegeven 
waarde. 

2. De verschillende Admini tratiën hebben 
de bevoegrthe,d ;n haar onderlinge betrekkingen 
voor de aangegeven waarde een maximum te 
bepalen. uat ·, n geen geval minder mag bedragen 
dan 10,000 franken voor elke zending. 
Porten en rechten. 

3. Het port en recht voor de brieven en 
doosjes met aangegeven waarde moet bij 
vooruitbetaling worden voldaan. 

Dit port en recht i~ samen~esteld a is volgt : 
· a) voor de brieven, uit net port en het 

vaste recht verschulcligd voor een aangetceken
den brief van hi-tze'.fde gewicht en voor dezelfde 
bestemming ; 

b) voor doosjes, uit een port van 20 cen
tiemen voor elke 50 gram, met een mimmum 
van 1 frank, en bovenclien het vast-e attnteeken
recht; 

c) voor de brieven en doosjes, uit een 
verzekeringsrecht, dat, onverschillig voor welk 
land de zending bestemd is, 50 centiemen voor 
e,ke 300 franken of gP-deelte van 300 franken 
der aangeg!'ven waarde niet mag te boven gaan. 
"d[s m de landen, die bereid zijn in gcva~ van 
overmacht verantwoordelijkheid t e aanvaarden. 
Algemeene voorwaarden. 

4. l. De brieven en doosjes met aange
geven waarde mogen geen brief, schrifturen of 
document bevatten, gericht aan andere per
sonen dan den geadresseerde van de zending of 
personen, welke met hem samenwonen. 

2. De doosjes met aangegeven waarde 
mogen het gewicht van 1 kilogram niet te 
boven gaan en geen grootere afmetingen hi-hhen 
dan 30 centimeter in lengte, 10 centimeter in 
breedte en 10 centim eter in hoogte. 
Ontvangbewijs. 

5. De a!zena.e1· van een zending met aan
gegeven waarde ontvangt daarvoor, bij de ter
postbe~orging, kosteloos een ontvangbewijs. 

Recht wegens bestelling en wegens 
inklaring en vrijmaking. Recht voor 
poste-restante zendingen. 

6. het land van bestemming mag voor de 
bestelling en voor de inklaring en vrijmaking 
van doosjes mrt aangegeven waarde eeu recht 
van ten hoogste 50 centiemen per zending 
heffen. I ndien het ingevolge zijn wetgeving 
bevoegd is brieven met aangegeven waarde, 
w~lke a.an douanerechten onderworpen voor
werpen bevoi~en, uit te 1eiken, mag het voor 
het inklaren en vrijmaken van die brieven een 
r echt van ten hoogste 50 centiemen per zencling 
heffen. 

Het is eveneens bevoegd voor zenclingen met 
aan~egeven waarde, welke poRte-restante zijn 
geaaresseerd een bijzonder recht te heffen in 
overeenstemming met zijn tPpalingen. 
Dou anerechten en andere niet vanwege 
de posterij en geheven rechten. Co,n-
missie-recht. 

7. l. De doosjes met aangegeven waarde 

zijn onderworpen aan de wetgeving van het 
land van oorsprong of van het land van bestem
ming, voor zooveei betreft, bij den uitvoer : de 
teruggaaf van waarborgrechten, en bij den 
mvoer : de uitoefening van de uiensten van 
toezicht op den waarborg en der douane. 

2. De fiscale rechten en keurloonen, bij den 
invoer verschulcligd, worden van de geadres
seerden ingevorderd bij de uitreiking. Inclien 
een doosje met aangegeven waarde, ten gevolge 
van verandering van woonplaats van den ge
adresseerde, weigering of om eenige andere 
reden wordt, nagezonden naar een i,,nder land, 
dat aan den clienst deelneemt, dan wel wordt 
teruggezonden naar het land van oorsprong, 
worden de hierbedoelde kosten, voor zooveel 
zij bij den wederuitvoer niet terugbetaald wor
den, van den geadresseerde of van den afzender 
ingevorderd. 

3. In het verkeer tusschen Administratiën, 
die zich daaromtrent hebben verEtaan, kunnen 
de afzenders van doosjes met aangegeven waarde 
de douanerechten en andere niet vanwege de 
posterijen geheven wordende rechten, waaraan 
de zending in het land van bestemming mocht 
zijn onderworpen, voor hunne rekening nemen, 
mits zij hiertoe vooraf ten kantore van te1post
bezorging den wensch te kennen geven. In 
dat geval moeten zij de verplichting op zich 
nemen de bedragen, welke door het kantoor 
van bestemming mochten worden gevorderd, 
te betalen. 

De Administratie, clie rechten voorschiet 
voor rekening van den afzender, is bevoegd 
uit clien hoofde een commissierecht te heffen, 
dat 25 centiemen per doosje niet te boven mag 
gaan . Dit recht is onafhankelijk van dat 
wegens inklaring en vrijmaking, bedoeld in het 
vorige artikel. 

Expresse-bestelling. 
8. De afzender van een zending kan ver

langen, dat de uitreiking ten huize van den 
geadresseerde geschiedt dadelijk na . aankomst 
door een bijzonderen bode op de voorwaarden 
vastgesteld bij artikel 40 van het Verdrag. 

De Administratie van bestemming is echter 
bevoegd, in plaats van de zending zelve, een 
bericht van aankomst van de zencling per 
expresse te doen uitreiken, indien hare bepa
lingen zulks medebrengen. 

Aangifte van de waarde. 
9. De aangegeven waarde mag de werkelijke 

waarde van den inhoud der zending niet te 
boven gaan, maar het is geoorloofd slechts 
een gerleelte van die waarde aan te geven. Het 
bedrRg der aang6geven waarde van stukken, 
die een waarde vertcgenwC'ordigen afhankelijk . 
van de aan den aanmaak verbonden kosten, 
mag niet meer bedragen dan de eventuee!e 
vervangingskosten in geval , an verlies. 

. Vals~he ai.ngifte van waarde booger dan de 
werkel!Jke waarde van den inhoud van de 
zending heeft gerechtelijke vervolging, welke 
de wetgeving van het land van oorsp1ong 
mocht medebrengen, tot gevolg. 

V crbodsbepa!ingen . 
10. l. Het iE verboden in b1·ieven met

aangcgcvPn waarde in te slui ten : 
a) de voorwerpen, vermeld in artikel 41, 
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'

§ 1, van het Verdrag, onder de letters a, b, e, 
en g; 
b) levende dieren; 
c) gemunt geld; 
d) voorwerpen, welke aan douanerechten 

zijn onderworpen, met uitzondering van geld~: 
waardig papier en behoudens het bepaalde b1J 
artikel 1; 

e) goud of zilver. al of niet bewerkt, edel
gesteenten, juweelen en andere kostbaarheden. 

2. Het is verboden in doosjes met aan
gegeven waarde in te slui ten : 

a) de voorwerpen, vermeld in artikel 4 1, 
§ 1, van het Verdrag onder de letters a, b, f, g 
en in de voorgaande paragraaf, letter b ; 

b) brieven of schrifturen, welke het karakter 
hebben van briefwis eling over zaken van 
actueelen en persoonlijken aard ; e<-hter is het 
geoorloofd de open factuur, alleen de gewone 
opgaven van een dergelijk stuk bevattende, 
alsook een afschrift van het adres van het 
doosje met vermelding van het adres van den 
afzender, in de zending te sluiten; 

c) gangbare munten ; 
d) baPkbiljette'l of eenigerlei andere waarde 

aan toonder, titels en stukken. behoorende tot 
de categorie akten ; 

e) opium, morfine, co0aïne en andere be
dwelmende middelen. Dit verbod is echter 
niet van toepassing op zoodanige zendingen, 
welke voor medische doeleinden worden ver
zonden, voor de landen, die ze op deze voor
waarde toelaten. 

3. De bepalingen, vervat in de 2de alinea 
van het vorige artikel, zijn van toepassing, 
indien brieven of doosjes met aangegeven 
waarde voorwerpen bevatten, waarvan de in
sluiting verboden is. 

4. De bepalingen van artikel 41, § 2, van het 
Verdrag zijn van toepass.ing op de voorwerpen, 
welke ten onrechte ter verzending zijn toegelaten 
en vallen onder de verbodsbepalingen, vervat 
in hetzelfde artikel onder de letters a), b), e), f) 
en onder letter b) van § 1 hiervoren. 

De andere voorwerpen moeten naar het kan
toor van oorsprong worden teruggezonden, 
tenzij de Administratie van het land van be
stemming volgens hare wetgeving de bevoegd
heid mocht hehben ze aan den geadresseerde 
uit te reiken. 

Ingeval zendingen, welke ten onrechte ter 
verzending zijn toegelaten, niet worden terug
gezonden, noch aan den geadresseerde wor~en 
uitgereikt, moet de Administratie van afzending 
nauwkeurig worden ingelicht omtrent hetgeen 
met die zendingen is geschied . 
Vrijstelling van port en recht. 

11. 1. De brieven met aangegeven waarde 
betreffende den postdienst, welke tusschen de 
Postadministratiën onderling dan wel tusschen 
die Administratiën en het Internationaal Bureel 
worden gewisseld, zijn vrijgesteld van alle hef
fingen vanwege de posterijen. 

2. Hetzelfde geldt voor de brieven en doos
jes met aangegeven waarde, niet bezwaard 
met verrekening, verzonden of ont ,·angen door 
krijgsgevangenen en door de inlichtingsbureelen, 
vermeld in artikel 43, § 2, van het Verdrag. 
Terugvordering. .Adreswijziging. 

12. De afzender van een zending met aan
gegeven waarde kan deze terugvorderen of 

het adres daarvan doen wijûgen ten behoeve 
van nadere verzending, hetzij _binnen h~t land 
van cor~pronkelijke l,estemmmg, hetz1J naar 
een der contracteerende landen, op de voor
waarden. vastgesteld bij artikel 45 van het 
Verdrag. 

Berichten van ontvangst. 
13. De afzender kan een bericht van ont

vangst verkrijgen op de voorwaarden, vast
gesteld bij artikel 49 van het Verdrag. 
Na.zending. Onbestelbaarheid. 

14. De bepalingen van artikel 46 van het 
Verdrag zijn van toepassing op zendingen met 
aangegeven waarde, welke worden nagezonden 
of onstelbaar zijn. 

Navragen. 
15. Met betrekking tot de navragen naar 

brieven en doosjes met aangegeven waard!l, 
handelen de Administratiën overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 47 van het Verdrag. 

HOOFDSTUK II. 

Verantwoordelijkheid. 

Omvang van de verantwoordelijkheid. 
16. 1. Uitgezonderd in de gevallen, bedoeld 

in het volg!)nde artikel, zijn de Administrat!ën 
verantwoordelijk voor het verlies, de beroovmg 
of de beschadiging van zendingen met aange
geven waarde. 

Verantwoordelijkheid wordt ge~_ragen zoowel 
voor zendingen, welke stuksgew1Jze, als voor 
die, welke in gesloten brievenmalen worden 
uitgewisseld. 

De afzender heeft recht op een schade:7_er
goeding overeenkomende met het werkeliJke 
bedrag van het verlies, de berooving of de 
beschadiging, met dien verstande, dat de 
schadevergoeding in geen geval het bedrag der 
aangegeven waarde kan te boven gaan. 

De schadevergoeding wordt aan den geadres 
eserde ujtbetaald, indien deze het verzoek daar
toe doet, nadat hij een beroofde of beschadigde 
zending onder voorbehoud in ontvangst heeft 
genomen of wel aantoont, dat de afzender 
afstand heeft gedaan van zijn rechten ten 
behoeve van den geadres eerde. 

2. Indirecte schade of niet behaalde winsten 
blijven buiten beschouwing. 

3. In geval .van verlies der zending '?f v:an 
algeheele vernjetiging van den inh_oud en md1en 
betaling van de schadevergoeding aan ~en 
afzender plaats vindt, heeft deze bovendien 
recht 'lp terugbetaling van de kosten van 
verzending. . 

Indien een navraag het gevolg 1s van een 
dienstfeil, worden de navraagkosten eveneens 
terugbetaald. _ 

4. H et verzekeringsrecht wordt m alle 
gevallen door de Administratien behouden. 

Uitzonderingen op het beginsel van de 
vemntwoordelijklieid. 

17. De Administratiën zijn ontheven van 
elke verantwoordelijkheid : 

a) in geval van overmacht; de vera~ twoor
deqjkheid blijft echter bestaan_ ten aanzien v:an 
de Administratie van afzendmg, die op zwh 
heeft genomen schadevergoeding te verleenen 
in geval van overmacht (art .. 3, letter c) ; 
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b) indien zij geen rekenschap kunnen geven 
van de zendingen wegens vernietiging van de 
dienstbescheiden al gevolg van overmacht; 

c) indien de schade is veroorzaakt door 
schuld of nalatigheid van den afzender of voort
komt uit den aard van het voorwerp ; 

d) voor zooveel betreft zendingen, waarvan 
de inhoud valt onder een der verbod bepalingen, 
bedoeld in artikel 10 ; 

e) voor zooveel bet.reft zendingen, waarvan 
de waerde vDlschelijk hooger is aangegeven dan 
de werkelijke waarde van den inhoud : 

r) voor zooveel betreft zendingen, waarom
trent geen navraag is ingediend binnen den 
termijn van een jaar, bedoeld in artikel 47 
van het Verdrag : 

g) met, 1:,etrelrking tot hPt zeevervoer, indien 
de Administratiën der toegetreden landen 
hebben te kennen gegeven, dat zij niet in staat 
zijn de verantwoordelijkheid te aanvaarden 
voor de waarden aan boord van de schepen, 
waarvan zij gebruik maken. 

Ophouden van de verantwoordelijk-
heid. 

18. De verantwoordelijkheid der Admini tra
tiën houdt op voor zendingen met, aangegeven 
waarde, waarvan de uitreiking heeft plaats 
gevonden in overeenstemming met haar binnen
landsche bepalingen en welke de rechthobl,on
den in ontvangst hebben genomen zonder het 
voorbehoud te maken, bedoeld in artikel l(l 
hiervoren. 

De verantwoordelijkheid blijft echter bestaan, 
indien de geadresseerde, niettegenstaande de 
regelmatige uitreiking, onmiddellijk een klacht 
indient. 

Betaling van de schadevergoeding. 
Betalingstermijn. · 

19. fot betrekking tot de betaling van de 
schadevergoeding en den betalingstermijn, zijn 
op den dienst der zendingen met aangegeven 
waarde de bepalingen van de artikelen 63 en 64 
van het Verdrag van toepassing. 

Vaststelling van de verantwoordelijkheid. 
20. 1. De verantwoordelijkheid rust op de 

Administratie, die het stuk, zonder aanmerking 
te maken, in ontvangst heeft genomen en, na 
in het bezit te zijn gesteld van alle voorgeschre
ven middelen van onderzoek, noch de uitreiking 
aan cJen geadresseerde, noch, indien het te pas 
komt, de regelmatige doorzending a.a,n de 
volgende Administratie kan bewijzen. 

Zoolang het bewijs van het tegendeel niet is 
geleverd, is de Administratie, die een brief of 
een doosje met aange~even waarde aan een 
andere Administratie heeft uitgeleverd, van 
alle verantwoordelijkheid ten opzichte van 
deze waarden ontheven, wanneer het kantoor 
van uitwisseling, waaraan de brief of het 
doosje is uitgeleverd, niet met de eerstvolgende 
post na het onderzoek aan de afzendencle Ad
mirustratie een proces-verbaal heeft doen toe
komE:n, wegens het ontbreken of de schending, 
hetzJJ van het geheele pakket inhoudende 
zendin$en met aangegeven waarde, hetzij van 
den brief of van het doosje zelf. 

2. Indien het verlies, de berooving of de 
beschadiging heeft JJlaats gehad tijdens het 
vervoer zonder dat het mogelijk is te bepalen 
op het grondgebied of in den dienst van welk 

land het feit is geschied, dan wordt de schade 
door de betrokken Administratiën in gelijke 
deelen gedragen. Is echter de berooving of de 
beschadiging vastgesteld in het land van be
stemming, dan rust op de Administratie van 
dit land de verplichting om te bewijzen, dat 
noch de verpakking, noch de sluiting van het 
stuk eenige zichtbare onregelmatigheid ver
toonde en dat het gewicht n iet afweek van dat, 
hetwelk bij de terpostbezorging werd _vast
gesteld. 

3. Indien het verlies, de berooving of de 
beschadi~ing heeft plaats gehad op het grond
gebied or in den dienst van een Administratie 
van doorzending, welke niet is toegetreden tot 
deze Overeenkomst, wordt de schade door de 
andere Administratiën in gelijke deel en gedragen . 
In dit geval moet de afzender op authentieke 
wijze het be,vijs leveren, dat de inhoud der zen
ding volledig, ongeschonden en zorgvuldig ver
pakt was. 

Hetzelfde geldt in geval van vervoer over 
zee, indien het verlies, de berooving of de 
beschadiging heeft plaats gevonden in den 
dienst van een toegetreden Administratie, die 
geen verantwoordelijkheid aanvaardt(artikel 17, 
letter g). 

4. Door de betaling van de schadevergoeding 
en tot het bedra$ daarvan, treedt de verant
woordelijke Admmistratie in de rechten van 
dengene, die de schadevergoeding heeft ont
vangen, voor elk mogelijk verhaal, hetzij op 
den geadresseerde, hetzij op den afzender of 
op derden. 

Indien echter later een zending, welke als 
verloren was beschouwd, geheel of gedeeltelijk 
wordt teruggevonden, moet degene, aan wien 
de schadevergoeding is uitbetaald, worden in
gelicht, dat hij het gevondene kan in ontvangst 
nemen tegen terugbetaling van het bedrag der 
uitbetaalde schadevergoeding. 

Beperkiug van de verantwoordelijkheid. 
21 . 1. Elke Admirustratie is in alle ge

vallen tegenover de andere Administratiën 
slechts verantwoordelijk tot het maximum
bedrag, dat zij voor de aangegeven waarde 
heeft aangenomen. 

2. Wanneer een brief of een doosje met 
aangegeven waarde is verloren geraakt, beroofd 
of beschadigd ten gevolge van overmacht, is 
de Administratie, op wier gebied of in wier 
dienst het verlies, de berooving of de bescha
diging heeft plaats gehad, daarvoor slechts 
verantwoordelijk tegenover de Administratie 
van afzending, indien beide landen bereid zijn 
tot betaling van schadevergoeding in geval van 
overmacht. 
Terugbetaling van de schadevergoeding 
aan de Adnûnistratie van afzending. 

22. De verantwoordelijke Admi nistratie of 
die, voor welker rekening de betaling is ge
schied, is verplicht om aan de Administratie 
van afzending het bedrag van de door deze 
betaalde schadevergoeding terug te betalen 
binnen een termijn van drie maanden nadat 
van de betaling is kennis gegeven. Deze 
terugbetaling geschiedt zonder kosten voor de 
Administratie, welke te vorderen heeft, hetzij 
door middel van een postwi sel of een wissel 
betaalbaar op zicht, getrokken op de hoofdstad 
of op een handelsplaats van het land, dat te 
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vorderen heeft, hetzij in specie, gangbaar in 
het land, dat te vorderen heeft. Na afloop 
van den bovenbedoelden termijn van drie 
maanden is wegens het verschuldigde bedrag 
rente verschuldigd naar reden van zeven percent 
per jaar, te rekenen van den dag, waarop de 
bedoelde termijn afloopt. 

Wanneer een Administratie, welker verant
woordelijkheid behoorlijk is vastgesteld gewor
den, aanvankelijk de betaling van de schade
vergoeding heeft geweigerd, dan moet die 
Administratie alle bijkomende kosten, welke 
uit de niet gerechtvaardigde vertraging der 
betaling voortspruiten, voor haar rekening 
nemen. 

HOOFDSTUK III. 

Verrekenzendingen. 

Porten en voorwaarden voor toelating. 
23. Brieven en doosjes met aangegeven 

waarde kunnen worden belast met verrekening 
op de voorwaarden vastgesteld bij art. 58 van 
het Verdrag. Op deze stukken zijn van toe
passing de bepalingen inzake de behandeling, 
alsmede de porten en rechten der zendingen 
met aangegeven waarde v~n de soort, wantoe 
zij behooren. 

Opheffing of wijziging van het verre
kenbedrag. 

24. De afzender van een zending met aan
gegeven waarde, belast met verrekening, kan 
geheele of gedeeltelijke opheffing van het ver
rekenbedrag vragen. 

Op de verzoeken van dezén aard zijn dezelfde 
bepalingen van toepassing als op die om terug
vordering of wijziging van adres (art. 45 van 
het Verdrag). 

Verantwoordelijkheid in geval van 
verlies, berooving of beschadiging. 

25. Het verlies, de berooving of de bescha
diging van een brief of doosje met aangegeven 
waarde, belast met verrekening, heeft voor d en 
postdienst een aansprakelijkheid tengevolge, . 
als omschreven in · het voorgaande hoofdstuk. 

Schadevergoeding in geval van niet-
in vordering, invordering van een te 
laa~ bedrag of i11vordering op bedrie-
geliJke wijze. 

26. Indien de zending aan den geadresseerde 
is uitgereikt zonder invordering van het ver
rekenbedrag, heeft de afzender rech t op schade
vergoeding, mits een navraag is ingediend 
binnen den termijn bedoeld in artikel 47, § 2 
van het Verdrag en tenzij de niet-invordering 
aan een fout of nalatigheid zijnerzijds is te 
wijten of de inhoud van de zending valt onder 
een der verbodsbepalingen, bedoeld in de 
artikelen 9 en 10. Hetzelfde geldt, indien het 
van den geadresseerde ingevorderde bedrag 
lager is dan het aangegeven verrekenbedrag of 
indien bedriegelijke invordering heeft plar.ts 
gevonden. 

De schadevergoeding kan in geen j!eval het 
verrekenbedrag te boven gaan. -

Door de betaling van de schadevergoeding 
en tot het bedrag daarvan treedt de vemnt
woordelijkn Administratie in de rechten van den 
afzender voor elk eventueel verhaal op den 
geadresseerde of op derden. 

Het waarborgen van de ingevorderde 
bedra~en. Verplichting tot betaling. 
TermiJ nen en verhaal. Verdeeling van 
de porten en rechten. 

27. De bepalingen van de artikelen 61, 63, 
64, 65, 66, 67 en 68 van het Verdrag zijn van 
toepassing op den dienst der zendingen met 
aangegeven waarde, belast met verrekening. 

HOOFDSTUK IV. 

Toekenninq van ,le porten en .-echten. Transit
k.fJsten. 

Toekenning van de porten en rechten. 
28. Behoudens hetgeen is bepaald in arti 

kel 68 van het Verdrag, worden de vanwege 
de posterijen geheven porten en rechten, be
doeld in deze Overeenkomst, ten volle behouden 
door de Administratie, die ze heeft geheven. 

Transit- en opslagkosten. 
29. De brieven en de doosjes met aange

geven waarde zijn onderworpen aan de transit
en opslagkosten, bedoeld in het Verdrag. 

HOOFDSTUK V. 

Verschillende bepalingen. 

Toe!)assing van de bepalingen van 
het Ver<li-ag. 

30. De bepalingen van het Verdrag en het 
daarbij beboorende Reglement zijn van toe
passing op de zendingen met aangegeven 
waarde ten aanzien van alle onaerwerpen, 
waarin niet uitdrukkelijk is voorzien in deze 
Overeenkomst en het daarbij behoorende 
Reglement. 

De bepalingen van titel II van het Verdrag 
zijn echter al'.een van toepassing onder voorbe
houd van .de navolgende voorschriften: 

a) de ?aendingen met, aangegeven waarde 
kunnen in gesloten -brievenmalen worden 
verzonden over het grondgebied van landen, 
welke niet tot de Overeenkomst betreffende 
deze zendingen zijn toegetreden, alsmede met 
diensten ·voor vervoer over zee van al of niet 
toegetreden landen, voor welke niet de verant
woordelijkheici wordt aanvaa.rd, als geldt voor 
zendingen met aangegeven waarde ; in dat 
geval is de verantwoordelijkheid van deze 
landen beperkt tot die, welke wordt gedragen 
voor aangeteekencle zendingen ; 

b) het verzekering~recht van brieven en 
doosjes met aangegeven waarde wordt geheven 
volgens de tarieven, dil' de landen daarvoor 
hebben vasige~teld en door tusschenkomst 
van de Zwit~ersche Postadministratie aan het 
Internationaal Bureel hebben medegedeeld. 

Kantoren, welke aan den dienst deel-
nemen. 

31. De Administratiën trefren de noodige 
maatregelen, opdat de dienst der hrieven en 
dposjes met an ngegeven waarde zooveel mo
gelijk door alle kantoren in haar landen wordt 
uitgevoerd. 

De Administratiën van de landen buiten 
Europa en de Turksche Administrntie zijn 
echter bevoegd den diensi der zl'ndingen met 
aangegeven waarde tot sommige kantoren te 
beperken. 
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Goedkeuring van voorstellen, aedaa.n 
in den tijd tusschen de bijeenko

0
msten. 

32. Om ten uitvoer te kunnen worden 
gelegd moeten de voorstellen, welke in den 
tijd tusschen de bijeenkomsten worden gedaan 
(art_t .. 18 en 19 van het Verdrag) op zich ver
eerngen: 

a) alle stemmen, wanneer zij een bijvoeging 
van ni enwe bepalingen of een wijziging van de 
bPpalingen van di t artikel Pn van de artikelen 
l t /m 6, 8, 11, 12, 13, 15 t 'm 30 L'n 33 of van 
artikel 17 van het Reglement betreflPn ; 

b) twee derden der stemmen, wanneer zij 
een wijziging betreffen van andere bepalingen 
van deze Overeenkomst dan die, opgenomen 
in de onder a) vermelde artikelen of van 
de a rtikelen 3, 4, 5. 7, 8, 9, 11 en 16 van het 
Reglement; 

c) de eenvoudige volstrekte meerderheid, 
indien zij betreffen een wijziging van de andere 
ar tikelen van het Reglement of de uitlegging 
van de bepalingen van deze Overeenkomst 
of van het Reglement, behoudens het geval 
van geschil, bedoeld in artikel 10 van het 
Verdrag. 

:::: LO'!'t;J.~FAT CNO î-: N. 

In werking treden en duur van de 
overeenkomst. 

33. Deze Overeenkomst treedt in werking 
op den ! sten October 1925 en blijft voor onbe
paalden tijd van kracht. 

I n oirkonde hiervan hebben de Gevolmach
tigden van de hierboven genoemde landen 
deze Overeenkomst in enkelvoud onderteekend, 
zullende dit stuk in de Archieven van de 
Zweedsche R egeering worden bewaard en in 
afschrift aan iedere Partij worden ter hand 
gesteld . 

Gedaan te Stockholm, den 28en Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

VI. 

SLOT-PROTOCOL. 
Overgaande tot de onderteekening van de 

op heden gesloten Overeenkomst betreffende 
de brieven en doosjes met aangegeven waarde, 
zijn de ondergeteekende Gevolmachtigden 
alsnog het navolgende overeer gekomen : 

Eenig artikel. 

Maximum -bedrag der aangegeven waarde. 
Mei afwijking van de bepaling van ar tikel 2 

der Overeenkomst, welke 10,000 franken 
vaststelt als grens, beneden welke het maximum 
van de aan te geven waarde in geen geval mag 
worden bepaald, iA overeengekomen, dat elk 
land dit maximum kan verminderen tot 5,000 
franken of tot het in zijn binnenlandschen 
aiemt aangenomen bedrag, indien dit lager is 
dan 5,000 franken. 

ln oirkonde hiervan hebben de onderstaande 
gevolmachtigden dit Slot-Protocol opgemaakt, 
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal 
hebben, alsof de bepalingen daarvan in de 
Overeenkomst zelve waren opgenomen en 
hebben zij het in enkelvoud onderteekend, 
zullende di t stuk in de archieven van de 

Zweedsche Regeering worden bewaard en 
in afschrift aan iedere Partij worden uitgereikt. 

Gedaan te Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( V algen de onderteekeningen.) 

VII. 

REGLEMENT TER UITVOERING van de 
overeenkomst he1reffende de brieven en de 
doosje8 met aangegeven waarde, gesloten 
tusschen Albanië, D1iitschland, deArgentijn
sche Republiek, Oo tenrij k, België, de Kolonie 
Belgisch Congo, Bolivia, Brazilië, Bulgarije, 
Chili , China, de Republiek Columbia, de 
R epubliek C1iba, Denemarken, de vrije S tad 
Danzig, Egypte, Spanje, de Spaansche 
K oloniiin, E stland, Ethiopië, Finland, Frank
njk, Algerië, de Fran.che K oloniën en pro
tectoraten in Indo-China, de overige Fransche 
K oloniën, GToot-Britannië en verschillende 
Britsche Koloniën en proiectoraten, Grieken
land, Guatemala, de Republiek Haïti, de 
Republiek Honduras, Hongarije, Britsch
I ndië, den Vrijstaat I erland, IJsland, 
I talië, de ltal,iaansche Koloniën, Japan, 
Chosen, de overige J apansche onderhoorig
heden, Letland, de Republiek L iberia, 
Litauen, Luxemburg, Marokko (met uit
zondering van de Spaansche zone), JJ1arokko 
(de Spaansche zone), Nicaragua, Noorwegen, 
Nieuw-Zeeland, de Republiek Panama, 
Paraguay, Nederland, Nederlandsch-I ndië, 
de Nederlandsche Koloniën in Amerika, 
Peru, Perzië, Polen, Portugal, de Portu
geesche K oloniën in Afrika, de Portugeesche 
Koloniën in Azië en Oceanië, Roemenië, 
de Republiek San-]Jfarino, Salvador, het 
Saargebied, Het Koninkrijk der Serviërs, 
K roaten en Slovenen, Het Koninkrijk Siam, 
Zewden, Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, 
Tunis, Turkije, de Vereenigde Socialistische 
Republieken der Sovjets en de Vereenigde 
Staten van Venezuela. 

De ondergeteekenden, gelet op artikel 4 
van het Algemeen Postverdrag, gesloten te 
Stockholm den 28sten Augustus 1924, hebben 
namens hunne Administrntiën, in gemeen 
overleg, ter uitvoering van de Overeenkomst 
betreffende de brieven en de doosjes met aan
gegeven waarde de navolgende maatrege' en 
vastgesteld : 

HOOFDSTUK I . 

Algemeene bepalingen. 

Aan de Administratiën te verstrekken 
inlichtingen. 

Art. 1. 1. De Administratiën, die gere
gelde diensten over zee onderhouden, ter voor
ziening in het vervoer der gewone brieven en 
andere stukken, binnen het gebied der Vereeni
ging, aoen aan de andere Administratiën 
opgave van diegene der bedoelde diensten, 
waarvan voor het vervoer van brieven en doos
jes met aangegeven waarde, onder waarborg 
van verantwoordelijkheid, kan worden gebruik 
gemaakt. 

2. De Administratiën der contracteerende 
landen, die rechtstreeksche betrekkingen on
derhouden, doen elkander, door middel van 
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tabellen, ingericht overeenkomstig het hierbij
gevoegd model A, mededeeling van : 

a) de naamlijst der landen, waarheen brie
van en doosjes met aangegeven waarde door 
haar bemiddeling kunnen worden vervoerd ; 

b) de wegen welke voor het vervoer van de 
bedoelde zendingen, vanaf het komen op haar 
gebied, of door haar diensten, openstaan; 

c) het maximum-bedrag tot hetwelk zij 
aangifte van waarde toelaten ; 

d) het aantal douaneverklaringen, dat bij 
de doosjes met aangegeven waarde gevoegd 
moet worden. 

Verzendingswegen . 
2. Door middel van de tabellen A, welke 

zij van de met haar in betrekking staande 
Adm.in.istratiën heeft ontvangen, bepaalt iedere 
Administratie, welke wegen voor de verzending 
van haar brieven en doo jes met aangegeven 
waarde moeten worden gebruikt. 

Wijze van vervoer. 
3. 1. H et vervoer der zendingen met 

aangegeven waarde t usschen aan elkander 
grenzende of door middel van een rechtstreek
schen dienst over zee met elkander verbonden 
landen, heeft plaats door die uitwisselings
kantoren, welke de betrokken Administratiën 
in gemeen overleg daarvoor aanwijzen . 

2. In het verkeer tusschen landen, die 
door een of meer tusschenliggende diensten 
zijn gescheiden, moeten de brieven en doosjes 
met aangegeven waarde steeds den kortsten 
weg volgen en stuksgewijze aan de eerste Ad
ministratie van doorvoer worden uitgeleverd, 
indien deze Administratie in staat is het vervoer, 
op den voet van het bepaalde bij de artikelen 1 
en 2 hiervoren, te verzekeren. 

3. Aan de Administratiën van afzending 
en bestemming wordt evenwel de bevoegdheid 
toegekend om zich onderling te verstaan 
omtrent een uitwisseling van aangegeven 
waarden in gesloten brievenmalen, door middel 
van de diensten van een of meer tusschen
liggende, al dan niet tot de Overeenkomst 
toegetreden landen. Zij kunnen zich eveneens 
onderling en met de tusschenliggende Admi 
nistratiën verstaan omtrent het verzekeren 
van stuksgewijze verzending langs omwegen 
in geval bij stuksgewij ze verzending langs 
den rechtstreekschen weg de waarborg van de 
verantwoordelijkheid niet over den geheelen 
afstand is verzekerd. 

HOOFDSTUK II. 

Voorwaarden voor de aanneming ter verzending. 

Voorwaarden van verpakkiJ1g. 
4. 1. De brieven met aangegeven waarde 

worden slechts t er verzending toegelaten in 
een omslag, gesloten door middel van in fi jn 
lak afgedrukte onderling volkomen overeen
stemmende zegels, welke op eenigen afstand 
van elkander geplaatst zijn, een bijzr,nder 
kenteeken vertoonen en in voldoend aantal 
zijn aan;iebracht om al de vouwen van den 
omslag voldoende vast te hechten . De om
slagen moeten sterk zijn, ui t ét'n stuk zijn 
vervaardigd en deugdelijke bevestiging van 
de zegels mogelijk maken. 

Het is verboden geheel dQorschijnende om-

slagen of omslagen met gekleurde randen of 
met doorsC'hijnend adresvla l- tf' boz·gen. 

2. füke Lrief moet zoodanig verpakt zijn, 
dat niet aan den inhoud kan worrlen geraakt, 
zonder dPn omslag of de zegels uitwendig 
en op duidelijk zichtbare wijze te schenden: 

3. De voor de frankeering gebezigde post
zegels en de eti,rntten, welke op den po~tdienst 
betrekking hebber, moeten op eenigen afstand 
van elkander worden opgeplakt . oprlat zij niet 
kunnen dienen om schPnding van den omslag 
te verbergen. Zij mogen evenmin over de 
beide zijden van den omslag worden omge
vouwen, zóó dat zij den rand bedekken. Het 
is verboden op d<" brieven met, aangegeven 
waarde andere etiketten te plakken dan die, 
welke op den potitdiePst betrekking hebben. 

4. De juweelen en kostbaarheden moeten 
gesloten ~ijn in bon ten of metalen doosjes 
van volo.oende stevigheid ; de wanden der 
bouten doosjes moeten ten minste 8 millimeter 
dik zijn. 

5. H et boven- en het ondervlak van de 
doosj es mceten met wit papier worden beclekt, 
ten einde daarop het adres en de aangifte der 
waa.rde te vermflld en en de poststempels af ':e 
drukken. Kruislings om clie doosjes moet 
voorts een stevig touw zonder knoopen worden 
gebonden, waarvan de beide uiteinden zijn 
vereenigd onder een in fijn lak afgpo.rnkt 
zegel, dat een bij zonder kenteeken moet 
vertoonen. De doosjeR worden tenslotte aan 
de vier zijvlakken verzegeld met onderling 
volkomen overeenstemmende zegels. 

6. Niet toegelaten zijn brieven en doosjes 
met aa.ngegeven waarde, voorzien van eell' 
adres bestaande uit enkele letters of van een 
met potlood geschreven adres en evenmin die, 
in het adres waA,rvan doorhalingen of over
schrijvingen voorkomen. 

Zoodanige stukken, die ten onrechte ter ver
zending mochten zijn toegelaten, moeten naar het 
kan toor van oorsprong worden teruggezonden. 

Aanduiding van het bedrag der waarde. 
Douaneverklaringen. 

6. l. De aangifte der waarde moet ge 
Rchieden in de munt van het land van oorsprong 
en ooor den afzender op het adres van de 
zending voluit in La~ijnsche letters en in 
Arabische cijfers worden geschreven, zonder 
doorhaling of overschrijving, ook al zijn die 
goedgekeurd. 

2. Het bedrag van de aangegeven waarde 
moet door den afzender of de Administratie 
van oorsprong in gouden franken wo1den 
herleid . De uitkomst van de herleiding moet 
worden vermeld door nieuwe cijfers; geplaatst 
naast of onder die, welke het bedrag van de 
aangifte in de munt van het land van oorsprong 
aangeven. Deze bepaling geldt niet in het 
rechtstreeksch verkeer tusschen landen, die 
eenzelfde munt hebben. 

Het bedrag in gouden franken moet op 
in 't oog vallende w\jze onderstreept worden 
met gekleurd potlood. 

3. De doosjes met aangegeven waarde 
moeten, in het verkeer met de landen, waar 
het gebruik van dergelijke verklaringen noodig 
is, vergezeld zijn van douaneverklaringen, 
gelijk aan of overeenkomende met het hierbij
gevoegd model B. 
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Valsche aangüte. 
4. De Administratiën nemen geenerlei ver

woordelijkheid op zich met betrekking tot de 
douaneverklaringen. 

6. Wanneer omstandigheden, van welken 
aard ook, of klachten van belanghebbenden 
het feit eener valsche aancrifte van een bedrag 
hooger dan dat, hetwelk i~ een brief of in ee~ 
doosje is ingesloten, aan het licht brengen, 
wordt daarvan aan de Administratie van 
oorsprong zoo spoedig mogelijk, en, in voor
komende gevallen, onder toezending van de 
stukken betreffende het onderzoek als bewijs 
mededeeling gedaan. ' 

HOOFDSTUK III. 

Behandeling ten kantore van afzending en bij 
aankomst. 

Aanduiding van het gewicht der zen
~ge~: Dagteekeningstempel. Doos
l es VrtJ van rechten. 

7. 1. Van elken brief of van elk doosje 
met aangegeven waarde wordt door de Admi
nistratie van oorsprong het juiste gewicht, 
in grammen, in den linkerbovenhoek van de 
adreszijde vermeld. 

2. De zending moet door het kantoor van 
oorsprong op de adreszijde worden voorzien 
van een afdruk van den stempel aangevende 
de plaats en de da~teekening van de terpost
bezorgmg. Bovendien moet elke zending 
worden voorzien van een etiket vermeldende 
den naam van het kantoor van terpostbezorging 
in Latijnsche letters en het volgnummer, 
waaronder de zending in het register van dit 
kantoor is ingeschreven, alsmede eventueel 
van een roodgekleurd etiket, hetwelk in vette 
letters de aanwijzing "Valeur déólarée" draagt. 

De Administratiën, wier voorschriften voor 
het binncnlandsch verkeer zich vooralsnog 
tegen het gebruik van etiketten verzetten, 
mogen echter de invoering van dezen maatregel 
uitstellen en eventueel voortgaan met het 
bezigen van bijzondere stempels, welke in haar 
dienst in gebruik zijn voor de aanwijzing van 
brieven of doosjes met aangegeven waarde. 

De Administratiën, die het etiket niet hebben 
ingevoerd, zijn echter verplicht om elken brief 
of elk doosje met aangegeven waarde aan te 
wijzen door een volgnummer. 

Dit nummer moet worden vermeld in den 
linkerbovenhoek van de adreszijde. 

Nazendende Administratiën zijn verplicht 
de zending aan te duiden door middel van het 
oorspronkelijke nummer. 

3. Het kantoor van bestemming drukt, 
Lij ontvangst, zijn dagteekeningstempel op 
de keerzijde af. 

4. De bepalingen van de artikelen 10 en 
32 van het Reglement der postpakketten zijn 
van toepassing op de vrij van rechten uit te 
reiken doosjes, met deze uitzondering, dat 
het franco-advies stevig aan de douaneverkla
ring wordt gehecht. 

Advieslijsten. Samenstelling der pak
ketten. Opneming in de brievenmalen. 

8. 1. De brieven en doosjes met aange
geven waarde worden door het afzendend 
kantoor van uitwisseling stuksgewijs inge-

schreven op afzonderlijke advieslijsten, gelijk 
aan het hierbij gevoegde model C, met vermel
ding van alle bijzonderheden, welke deze 
formulieren aangeven. 

Naast de inschrijving der stukken, waarvan 
expressebestelling wordt verlan~d, moet in de 
kolom "Observations" de aamviJzing "Exprès" 
worden gesteld. 

2. De brieven en doosjes met aangegeven 
waarde maken met de advieslijst of de advies
lijsten een of meer afzonderlijke pakketten 
uit,. welke met touw opgebonden en in stevig 
papier worden ge,vikkeld en daarna uitwendig 
met touw samengebonden en op alle vouwen 
van een afdruk van het zegel, in fijn lak, van 
het afzenden.tl uitwisselingskantoor worden 
voorzien. Deze pakketten dragen tot op
schrift de woorden "valeurs déclarées" of 
"lettres de valeur déclarée" en "boîtes de 
valeur déclarée". 

In plaats van tot een pakket te worden 
vereenigd, kunnen de brieven met aangegeven 
waarde worden opgenomen in een omslag van 
sterk papier, gesloten door middel van zegel-
afdrukken in lak. · 

Indien het aantal of de omvang van de 
brieven en doosjes met aangegeven waarde 
dit noodig maakt, kunnen zij ook worden opge
nomen in een zak, welke behoorlijk gesloten 
en met lak of lood verzegeld moet worden. 

3. Van de aanwezigheid van deze pak
ketten of zakken wordt melding gemaakt op 
het advies, door aanwijzing van het aantal 
daarvan in de daarvoor bestemde rubriek. 
Indien de brievenmaal geen pakketten of 
zakken met aangegeven waarde bevat, wordt 
de aanwijzing "N.'.·ant" in deze rubriek vermeld. 

4. De pakketten of zakken met aangegeven 
waarde worden opgenomen in de pakkett.en 
of zakken, welke de aangeteekende stukken 
bevatten. 

5. Zoo dikwijls een van twee Administratii'n, 
die met elkander in betrekking staan, zulks 
verlangt, moeten de doosjes met aangegeven 
waarde op afzonderlijke formulieren C worden 
ingeschreven en afzonderlijk worden ingepakt. 

Onderzoek der pakketten. Verschil-
lende onregelmatigheden. 

9. 1. Bij ontvangst van een pakket met 
aangegeven waarde onderzoekt het kantoor 
van uit,visseling van bestemming in de eerste 
plaats of het pakket, hetzij wat aangaat zijn 
toestand of uiterlijke samenstelling, hetzij 
wat betreft de vervulling der formaliteiten, 
waaraan het vervoer ingevolge het vorig 
artikel is onderworpen, geenerlei onregelmatig
heid vertoont. 

2. ;Dit kantoor gaat vervolgens over tot 
het b1Jzonder onderzoek der zendingen met 
aangegeven waarde zelve, met vaststelling, 
in voorkomende gevallen, van hetgeen ont
breekt of van andere bevonden onregelmatig
heden en verbetert de advieslijsten, overeen
komstig de regelen bij artikel 51 van het 
Reglement van het Verdrag voor de aange
teekende stukken va tgesteld. 

3. Het ontbreken van een stuk, een ver
andering in de schrifturen of eenig<:l andere 
onregelmatigheid, waarbij de verantwoorde
lijkheid der betrokken Administratiën is ge
moeid, wordt vastgesteld door middel van een 
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proces-verbaal, dat, vergezeld van de omslagen, 
touwen en zegels van het pakket, alsmede 
van den zak, waarin het is verzonden, ambts
halve aangeteekend, aan het Hoofdbestuur van 
het land, waartoe het kantoor van uitwisseling 
van afzending behoort, wordt opgezonden, 
onverminderd de onmiddellijke toezending 
van een bericht van bevinding aan dat kantoor. 

Een dubbel van het proces-verbaal wordt 
tegelijkertijd gezonden aan het Hoofdbestuur, 
waaronder het uitwisselingskantoor van be
stemming behoort, of aan eenig ander door 
dit Hoofdbestuur aangewezen besturend 
lichaam. 

4. Onverminderd de toepassing van de 
bepalingen va,n paragraaf 3, moet het kantoor 
van uitwi~seling, dat van een kantoor, waar
mede het rechtstreeks in betrekking staat, 
een zending ontvangt, welke onvoldoende 
ingepakt of beschadigd is, deze doorzenden, 
na ze, als het te pas komt, opnieuw te hebben 
ingepakt, waarbij de oorspronkelijke verpak
king zooveel mogelijk in haar geheel moet 
worden gelaten. 

Indien de beschadiging van zoodanigen 
aard is, dat ontvreemding van den inhoud 
van de zending mogelijk is geweest, moet het 
kantoor eerst overgaan tot ambtshalve opening 
van de zending en tot het onderzoeken van 
den inhoud daarvan. 

In beide gevallen moet het gewicht van de 
zending vóór en na de nieuwe inpakking 
worden vastgesteld en op den omslag worden 
vermeld. Deze aanduiding moet, worden ge
volgd door de vermelding: ,,Remballé à .... ", 
door een afdruk van den dagteekeningstempel 
en de onderteekening van ae ambtena1en , 
aie de zenoing opnieuw hebben ingepakt. 

Van den :iitslag van het onderzoek van den 
inhoud wordt proces-verbaal opgemaakt, waar
van een afschrift bij de zending wordt gevoegd. 

5. Stukken waarvan het adres bestaat uit 
enkele letters of met potlood is geschreven, 
worden aan de Administratie van oorsprong 
teruggezonden. 

6. Zendingen met aangegeven waarde welke 
niet of ontoereikend gefrankeerd zijn, worden 
portvrij aan de geadresseerden uitgereikt. 

Nazending. Onbestelbare zendingen. 
10. 1. Indien doosjes met aangegeven 

waarde, welke tengevolge van verandering 
van woonplaats van den geadresseerde naar 
een ander land zijn nagezonden of welke 
onbestelbaar zijn met bijkomende kosten 
(fiscale rechten, keurloon, kosten wegens on
derzoek, enz.) zijn belast, die bij de nazending 
niet worden teruggegeven, dan wordt het 
bedrag dier kosten in kolom 6 van het advies 
C ten la~te gebraoht van de Administratie, 
waaraan de toezending geschiedt, met daar
achter in kolom 7 een korte omschrijving 
van den aard dezer kosten (stempelkosten, 
keurloon, enz.), welke van den geadresseerde 
of van den afzender moeten worden inge
vorderd. 

2. Een brief of doosje met aangegeven 
waarde, waarvan de geadresseerde naar een 
niet tot deze Overeenkomst toegetreden land 
is vertrokken, wordt onrmddellijk als onbe
stelbaar naar het land van oorsprong terug
gezonden, om aan den afzender te worden 

teruggegeven, tenzij de Administratie van 
eerste bestemming in staat mocht zijn de 
zending aan den geadresseerde te doen toe
komen. 

3. De zendingen met aangegeven waarde, 
die, om welke reden ook, onbestelbaar zijn, 
moeten zoo spoedig mogelijk en uiterlijk 
binnen de termijnen, vastgesteld in het Verdrag 
(art. 46) worden teruggezonden. 

Deze zendingen worden ingeschreven op 
het advies C en opgenomen in het pakket met 
het opschrift "Valeurs déclarées". 

HOOFDSTUK IV. 

Comptabiliteit. Vaststelling van de rekeningen. 

Transit- en opslagkosten. 
11. De transit- en opslagkosten, welke 

zijn verschuldigd aan de Administratiön, 
welke haar tusschenkomst verleenen, worden 
berekend op de wijze als is voorgeschreven 
in het Verdrag. 

Vaststelling van de rekeningen. 
12. Elke Administratie, die aan den dienst 

der doosjes met aangegeven waarde deelneemt, 
stelt aan het einde van het jaar op een formulier, 
gelijk aan het hier bijgaande model D, een opgaaf 
samen van de bedragen, welke te haren laste 
zijn gebracht in kolom 6 van de advieslijsten, 
wegens niet-postale rechten, die van de ge
adresseerden of ve,n de afzenders van de 
bedoelde doosjes moeten worden ingevorderd. 
Deze opgaaf, vergezeld van de bewijsstukken, 
wordt in dPn loop van de eerste maand van 
het jaar, volgende op dat, waarop zij betrek
lcing heeft, onderworpen aan het onderzoek 
van de andere betrokken Administratie, die 
haar binnen een maand moet terugzenden. 

Tenzij anders mocht zijn overeengekomen, 
wordt het bedrag van den bedoelden staat 
vervolgens, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tusschenkomst van een andere Administratie, 
opgenomen in de eerstvolgende afrekening 
betreffende de postpakketten. De Adminis
tratiën, die geen rechtstreeksch pakketpost
verkeer onderhouden, kunnen verzoeken, dat 
deze rekeningen worden verevend op de wijze, 
als bedoeld in artikel 66 van het R eglement. 
van het Verrlrag. 

Doosjes vrij van rechten. Verevening 
van de rekeningen. 

13. De bepalingen van artikel 46 van het 
Reglement der postpakketten zijn van toepas
sing op de verevening van de rekeningen 
betreffende de vrij van rechten uit te reiken 
doosjes. 

De Administratiön, die verklaren, dat zij 
niet kunnen overgaan tot de wijze van afreke
ning. bedoeld in dat artikel, moeten de bepa
lingen opgeven, welke zij wenschen toe te 
passen. 

HOOFDSTUK V. 

Verschillende bepalingen. 
Berichten van ontvangst. Verreken
zendingen. Expressezendingen. Terug
vordering. Adreswijziging. Navragen. 

14. De volgende bepalingen van het Regle
ment van het Verdrag zijn van toepassing: 
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, a) op de berichten van ontvangst, de artike
len 23 en 24: 

b) op de verrekenzendingen, de artikelen 
25 t'm 35 · 

c) ' op d; expresse-zendingen, de artikelen 
37 en 48; 

d) op terugvordering of wijziging van adres, 
de artikelen 41 en 42 ; 

e) op navragen, artikel 44. 

Formulieren. 
15. Voor de toepassing van de bepalingen 

van artikel 31, ~ 2, van het Verdrag, wordt het 
formulier B (douaneverklaring) beschouwd als 
als een formulier ten gebruike van het publiek. 

Verstekking van bescheiden en inlich-
tingen. 

16. 1. De Administratiën moeten ten 
minste drie maanden voordat zij de Overeen
komst in werking stellen, door tusschenkomst 
van het Internationaal Bureel aan de andere 
Administratii'n toezenden of mededeelen : 

a) het tarief van de rechten van verzekering 
in haar dienst van toepassing op de brieven en 
doosjes met aangegeven waarde, overeenkom
stig artikel 3 van de Overeenkomst ; 

b) in voorkomende gevallen, een afdruk 
van den bijzonderen stempel, welke in haar 
dienst voor zendingen met aangegeven waarde 
wordt gebruikt ; 

c) het max.imum-bedrag tot hetwelk zij 
aangifte van waarde toelaten ; 

d) het aantal douaneverklaringen, dat bij 
doosjes met aangegeven waarde moet worden 
gevoegd; 

e) in voorkomende gevallen, de lijst van haar 
kantoren, waarheen zendingen met aangegeven 
waarde kunnen worden toegelaten (Overeen
komst, art. 31). 

2. Elke latere wijziging ten aanzien van 
de hierboven genoemde punten wordt onver
wijld op dezelfde wijze medegedeeld. 

Slotbepalingen. 

In werking treden en duur van het 
Reglement. 

17. Dit Reglement treedt in werking met 
den dag, waarop de Overeenkomst betretlende 
de brieven en doosjes met aangegeven waarde 
in werking treedt. 

Het zal voor denzelfden tijd als die Overeen
komst gelaen. tenzij het in gemeen overleg 
tusschen de belanghebbende Partijen mocht 
worden vernieuwd. 

Gedaan te Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

VIII. 

OVEREENKOMST betreffende de postpakketten 
gesloten tusschen Albanië, Duitschland, 
de Argentijnsche Republiek, Oostenrijk, 
België, de kolonie Belgisch Congo, Bolivia, 
Brazilië, Bulgarije, Chili, China, de Repu
bliek Columbia, de Republiek Costa-Rica, 
de Republiek Cuba, Denemarken, de vrije 
Stad Danzig, de Dominicaansche republiek, 
Egypte, Ecuador, Spanje, de Spaansche 
koloniën, Estland, Ethiopië, Finland, Frank
rijk, Algerië, de Fransche Koloniën en 

protectoraten in Indo-China, de overige 
Fransche koloniën, Griekenland, Guatemala, 
de Re'[Yubliek Haïti, de Republiek Honduras, 
Hongarije, Britsch-lndië, IJsland, Italië, 
de ltaliaansche koloniën, Japan, Chosen, 
de overige Japansche onderhoorigheden, 
Letland, de Republiek L iberia, Litauen, 
Luxemburg, Marokko (met uitzondering 
van de Spaansche zone), JJfarokko (de Spaan
sche zone), N-icaragua, Noorwegen, de 
Republiek Panama, Paraguay, Nederland, 
Nederlandsch-lndië, de Nederlandsche kolo
niën in Amerika, Peru, Perzië, Polen, 
Portugal, de Portugeesche koloniën in 
Afrika, de Portugeesche koloniën in Azië 
en Oceanië, Roemenië, de Republiek San 
.Marino, Salvador, het Saargebied, het 
Koninkrijk der Serviërs, Kroaten en Slo
venen, he,t Koninkrijk Siam, Zweden, 
Zwitserland, Tsjecho-Slowakije, Tunis, 
Turkije, de Vereenigde Socialistische Repu
blieken der Sovje-ts, Uruguay en de Ver
eenigde Staten van V enezuel,a. 

De ondergeteekenden, GevolmachtigdPn van 
de hierboven vermelde landen, gelet op art. 3 
van het Verdrag, hebben, in gemeen overleg 
en onder voorbehoud van nadere bekrachtiging, 
de navdgende overeenkomst vastge~teld : 

HOOFDSTUK I. 
Doel van de overeenkomst. 

Art. 1. J. Onder de benaming van "post
pak.ketten" kunnen tussch<m de contracteerende 
landen, hetzij rechtstreeks, hetzij door tusschen
komst van een of meer van die landen, pak
ketten word en uitgewi seld het gewicht van 
10 kilogram niet te boven gaande en wel met de 
volgende gewichtsschalen : 

1°. tot 1 kilogram; 
2°. boven 1 kilogram tot 5 kilogram; 
3<. boven 5 kilogram tot 10 kilogram. 
Bij uitzondering beeft elk land de bevoegd

heid niet tol' te laten pakketten, welke het 
gewicht van 5 kilogram te hoven gaan. 

2. De Admioietratiën kunnen O\ereenkomen 
om pakketten, welke zwaarder wegen dan 
10 kilogram. toe te laten op den vopt, der bepa
lingen van de Overeenkomst, behoudens ver
hooging van het port en van de aansprakelijk
heid in geval van verlies, van berooving of van 
beschadiging. 

HOOFDSTUK II. 

Bepalingen geldende voor alle pakketten. 

Frankeering. Porten. 
2. l. De frankeering der pos1,pakketten is 

verplicht. 
2. Het port bestaat uit de rechten, toeko

mende aan elke Administratie, welke aan het 
vervoer over land of over zee deelneemt. Het 
omvat, in voorkomende gevallen, eveneens de 
rechten en verhoogde porten, voorzien in de 
artikelen 5, 6, 7 en 8 hiPrna. 

Recht wegens vervoer over land. 
3. Het recht wegens vervoer over land is, 

voor elk land, vastgesteld op : 
30 centiemen per pakket tot een gewicht 

van 1 kilogram ; 
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50 centiemen per pakket boven 1 kilogram 
tot 5 kilogram ; 

90 centiemen per pakket boven 5 kilogram 
tot 10 kilogram. 

Recht wegens vervoer over zee. 
4. In geval van vervoer over zee wordt 

voor elken dienst, welke aan dat vervoer deel
neemt, een recht geheven, dat is vastgesteld 
als volgt : 

.., ~s 8 S 

.s 8 8 ~f ~ff 
"., +;> 0 go .s """" 

AFSTANDEN. .s !., ~]] ~]~ .., 0 ..s: .... ..!:4 lO..!::: <D:::l 
;l:i..S: 1 CllO 1 ~f~ ~"' ... ~ ..... ., .... 

_g.S ~ _g .S 

Fr. Fr. Fr. 
Tot 500 zeemijlen . 0,15 0,25 0,45 
van 501 tot 1000 zeemijlen . 0,25 0,40 0,75 
van 1001 tot 2000 - . 0,40 0,60 1,10 
van 2001 tot 3000 - 0,50 0,80 1,45 
van 3001 t.ot 4000 - 0,60 · 1,00 l ,80 
van 4001 tot 5000 - 0,70 1,20 2,15 
van 5001 tot 6000 - 0,80 1,40 2,50 
van 6001 tot 7000 - 0,90 1,60 2,85 
van 7001 tot 8000 - 1,00 1,80 3,20 
van 8001 tot 9000 - 1,00 2,00 3,55 
van 9001 tot 10000 - 1,00 2,20 3,90 
en zoo vervolgens, telken; 
met bij voeging voor iedere 
1000 mijlen of gedeelten van 
1000 mijlen van. . . . . . - 0,20 0,35 

In voorkomende gevallen worden de afstan
den vastgesteld naar den gemiddelden afstand 
tusschen de respectieve havens der twee met 
elkaar in betrekking staande landen. 

Het vervoer over zee tusschen twee havens 
van eenzelfde land kan geen aanleiding geven 
tot het heffen van het recht, bedoeld in het 
eerste lid, indien de Administratie van dat land 
voor de vervoerde pakketten reeds de vergoe
ding wegens vervoer over land ontvangt. 

Voor de pakketten tot 1 kilogram zal het 
recht 1 frank per pakket niet te boven gaan. 

Verlaging of verhooging van het recht 
wegens vervoer over land. 

5. De landen, die tot deze Overeenkomst 
zijn toegetreden, hebben de bevoegdheid om 
het recht, hetwelk aan hen als 1and van afzen
ding en als land van bestemming wegens land
vervoer toekomt, gelijktijdig te verla~en of te 
verhoogen, ond<'r voorwaarde, dat ziJ aan de 
Zwitsersche postadministratie daarvan minstens 
drie maanden te voren kennis geven. De 
wijzigingen van :dit recht zullen in werking 
treden op de volgende data: 1 Januari, 1 April, 
1 Juli, 1 October. 

De verlaging of verhooging zal ten minste 
gedurende een termijn van zes maanden gelden. 

De verhooging zal in geen geval het voor 
elke gewichtsschaal vastgestelde recht, bedoeld 
in artikel 3 hierboven, mogen overschrijden. 

Verlaging of verhooging van het recht 
wegens vervoer over zee. 

6. De bevoegdheid tot verlaging of tot 
verhooging met ten hoogste honderd percent, 
bedoeld in het voorgaande artikel, is aan de 
contracteerende landen eveneens gegeven met 

19:l5. 

betrekking tot het recht wegens vervo·er ov.er 
zee, in artikel 4 hiervoren omschreven. 

De wijzigingen van dit recht zullen ten minste 
drie maanden te voren moeten worden bekend 
gemaakt en zullen in werking treden op de 
volgende data: 1 Januari, 1 April, 1 Juli, 
1 October. 

Elke verhooging moet ook worden toegepast 
op de pakketten afkomstig uit het land, waartoe 
de diensten, die het vervoer over zee bewerk
stelligen, behooren, het verkeer tusschen dit 
land en zijne koloniën buiten beschouwing 
gelaten. 

Hinderlijke pakketten. Aanvullings
port,. 

7. 1. Pakketten, welke als hinderlijk wor
den beschouwd, hetzij wegenA bun afmetingen, 
hun vorm of hun omvang, hetzij wegens den 
aard van hun inhoud, zijn alleen toegebten in 
het verkeer met landen, die zich met het vervoer 
van dergelijke pakketten belasten. 

2. Voor deze pakketten wordt het port van 
een gewoon pakket verboogcl met vijftig percent. 
In voorkomende gevallen wordt het naar boven 
afgerond tot een veelvoud van vijf centiemen. 

Verhoogde porten. 
!l. Als maatregel van overgang is elk der con

tracteerende landen bevoegd om de pakketten, 
afkomstig van of bestemd voor zijn kantoren, 
met een aanvullingsrecht van 25 centiemen per 
pakket te belasten. 

Recht voor de bestelliniz en voor de 
inklaring en vrijmaking.-

9. De Administratie van bestemming kan 
voor de bestelling en voor de inklaring en vrij
making een recht befl'en van ten hoogste 50 cen
tiemen per pakket. Tenzij anders is overeen
gekomen, wordt dit recht bij de uitreilring van 
het pakket ingevorderd. Hetzelfde recht kan 
worden geheven voor elken keer, dat het pakket 
aan het verblijf van den geadresseerde wordt 
aangeboden na de eerste aanbieding. 

Betaling van de douane- of andere 
rechten. 

10. De douanerechten of andere, niet van
wege de posterijen gehovet:! rechten, moeten door 
de geadresseerden van de pakketten worden 
voldaan. 

Betaling van de douane- of andere 
rechten door den afzender. Vorderen 
van een waarborgsom. Commissieloon. 

11. Door vooraf den wensch daartoe aan 
het kantoor van afzending te kennen te geven, 
kunnen de afzenders voor hun rekening nemen, 
hetzij het totaal-bedrag van de rechten, waar
mede de pakketten bij de aflevering zijn belast, 
hetzij alleen de douanerechten. 

In beide gevallen moeten de afzenders de 
verplichting op zich nemen, de bedragen, welke 
door het kantoor van bestemming mochten 
worden gevorderd, te betalen en moeten zij 
eventueel een voldoende waarborgsom storten. 

De Administratie, die voor rekening van den 
afzender rechten voorschiet, is bevoegd des
wege een commissieloon te heffen, hetwelk 
25 centiemen per pakket niet te hoven mag 
gaan. Dit loon staat onafhankelijk van het 
recht wegens het inklaren en vrijmaken, be
doeld in artikel 9 hiervoren. 

61 
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Bewaarloon . 
12. H et land van bestemming is bevoegd 

het door zijn wetgeving vastgestelde bewaarloon 
te heffen voor pakketten, welke voorzien zijn 
van d e aanwijzing poste-rest ante, of welke met 
binnen de voorgeschreven t ermijnen auijn af
gehaald . 

Dit recht mag echter niet meer bedragen 
d an 5 frank. 

Expresse-bestelling. 
13. 1. Op verzoek van de afzenders ge

schiedt de best elling van de pakket ten onmid
d ellijk na aankomst door een bijzonderen bode, 
mits de Adm.irustratie van best emming ver
klaard heeft zich met de u; tvoering va n dezen 
dienft t e kunnen Lelasten. 

Deze zendingen, ,,expresse-zendingen " ge
noemd, zijn boven het gewone port onder
worpen aan een bijzonder recht van flO cen
tiemen, hetwelk in zijn geheel door den afzender 
bij vooruit betaling moet worden v01daan, on
verschillig of het pakket, dan wel slechts een 
berich t van aankomst van het pakket per 
expresse bij c1 en geadresseerde kan worden 
bezorgd. 

2. Wanneer de woning van den geadres
seerde is gelegen buiten den kosteloozen bestel
kring van het kantoor van bestemming, mag 
dit kantoor een aanvullingsrecht heffen tot 
het bedrag, dat in het Linnenlandsch verkeer 
voor de expresse-bestelling is vastgesteld, na 
aftrek van het vast e rech t, dat door den afzender 
is betaald, of van het, daarmede gelijkgestelde 
bedrag in d e munt van het land, hetwelk dat 
aanvullingsrech t heft . 

Expresse-bestelling buiten den bestelkring 
van het kantoor van bestemming is met ver
plich t . 

3. In geval van nazending of onbestelbaar
heid van een expresse-pakket blij ft het aanvul
lingsrecht invorderbaar, overeenkomstig de 
bepalingE'll van artikel 45, § 2. 

4. De expresse-best elling of d e toezending, 
per expresse, van et>n bericht van aankomst 
wordt slech ts ,,.:nmaal beproefd . Na een vruch 
telooze poging wordt het pakket verder niet 
meer als expresse-zending beschouwd en ge
schiedt d e bestelling op dezelfde wijze als die 
van de gewone pakketten . 

Verbodsbepalingen. 
14. 1. Tenzij anders mocht 11:ijn overeen 

gekomen, is het verboden in postpakketten t e 
sluiten : 

a) ontplofbare, ontvlambare of gevaarlijke 
st offen. 

De Administratiën zijn echter bevoegd om 
onderling overleg te plegen teneinde het vervoer 
van geladen capsulen en metalen patronen 
voor draagbare vuurwapenen, niet-ont plofbare 
ernstvuurwerken en lucifers toe t e la t en ; 

b) opium, morfine, cocaïne en andere ver-
doovende middelen. . 

Dit verbod is_ echter niet van toepassing op 
zoodamge zendingen welke met geneeskundig 
oogmerk worden verzonden, voor de landen die 
ze op deze voorwa-arde toelaten ; 

c) voorwerpen, welke bij de wetten of 
reglementen op den in- en doorvoer of andere 
m et zijn toegelaten ; 

d) brieven of schrifturen , welke het kenmerk 

dragen van briefwisseling over zaken van 
actueelen en persoonlijken aard, alsmede stuk
ken van allerlei aard , welke van een a nder 
adres zij n voorzien dan dat van dengene aan 
wien het pakket is gerich t . 

Int usschen is het geoorloofd de open factuur, 
alleen d e gewone opgaven van een dergelij k 
stuk bevat tende, alsook een afschrift van het 
adres van het pakket met vermelding van het 
adres van den afzender in de zending te sluiten_ 

2. Levende dieren zijn alleen toegelaten , 
indien het vervoer daarvan is t oegestaan in
gevolge de wett elijke bepalingen van d e be
t rokken landen en indien de bij zondere voor
schriften van het R eglement te dezen opzichte 
in acht worden genomen. 

3. Het is verhoden om muntstukken, goud 
of zilver, al of niet bewerkt en andere kostbaar
heden in pakketten zonder aangegeven waarde 
te verzenden naar landen, clie aangift e van 
waarde toelaten. 

4. De pakketten, welke ten onrechte ter 
verzending mochten zijn aangenomen , moeten 
naar d e Adm.irustratie van oorsprong worden 
teruggezonden, behalve ingeval de Administra
t ie van het land van bestemming krachtens 
hare wetgeving de bevoegdheid mocht hebben 
er anders over te beschikken. In dit laat st e 
geval moet de Administratie van afzencling 
nauwkeurig worden ingelich t omtrent hetgeen 
met het pakket is geschied. 

De insluiting in een pakket van een brief of 
schrift uren, welke het kenmerk dragen van 
briefwisseling over zaken van actueelen en 
persoonlijken aard mag echter in geen geval 
terugzending van het pakket aan den afzender 
tot gevolg hebben . 

5. Ontplofbare, ontvlambare of gevaarlijke 
stoffet1, welke niet zijn toegelaten op grond van 
een buzondere overeenkomst als bedoeld in § 1, 
letter a), 2• lid , hiervoren en voorwerpen van 
onzedelijken aard worden niet aan de Admi
n istratie van oorsprong teruggezonden ; zij 
worden ter plaatse verniet igd door de Admi
nistratie, die ze opmerkt. 
Pakketten voor krijgsgevangenen. 

15. P akketten, met uit zondering van ver
rekenpakketten, bestemd voor of verzonden 
door krijgsgevangenen, zijn vrijgesteld van 
alle porten en rech ten in d eze Overeenkomst 
genoemd, zoowel in de landen van oorsprong 
en van bestemming als in de t usschenliggende 
landen. . Voor ?-eze pakketten worden geen 
vergoedingen mtgekeerd en wordt evenmin 
schadevergoeding betaald in geval van verlies, 
beroovmg of beschadiging. 

Hetzelfde geldt voor postpakketten betref
fende krijgs~ev:angenen, welk~, h ~tzij recht 
streeks, hetzu b1J W1Jze van beimddelmg, worden 
verzonden of ontvangen door inlichtings
bureelen, welke event ueel voor die personen 
mochten worden opgericht in oorlog voerende 
landen of in onzijdige landen, die oorlogvoeren 
d en op hun grondgebied hebben toegelaten. 

Oor!ogvoerenden, die in een onzijdig land 
zijn toegelaten en aldaar zijn geïnterneerd, 
worden voor zooveel betreft de toepassing van 
de bovenstaande bepalingen, met krijgsgevan
genen ge~jkgesteld. 
Terugvordering. Adreswijziging. 

16. De afzender van een pakket kan dit 
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terugvorderen of het adres daarvan doen wij
zigen, op de voorwaarden vastgesteld bij 
artikel 45 van het Verdrag voor de brieven en 
andere stukken, met dien verstande evenwel, 
dat , indien de afzender terugzending of nazen
ding van een pakket verlangt, hij gehouden is 
borg t e blijven voor de betaling van het voor 
de nieuwe verzending verschuldigde port. 
Berichten van ontvangst. 

17. De afzender kan een bericht van 
ontvangst verkrijgen op de voorwaarden vast
gesteld bij artikel 49 van het Verdrag. 

Nazending. 
18. 1. Nazending van een pakket, t en 

gevolge van verandering van woonplaats van 
den geadresseerde binnen het grondgebied van 
het land van bestemming, kan geschieden, 
hetzij op verzoek van den a.fzender of van den 
geadresseerde, hetzij zonder uitdrukkelijk ver
zoek, indien de reglementen van het land van 
bestemming dit medebrengen. 

Nazending van een pakket van het eene 
land naar het andere vindt slechts plaats op 
verzoek van den afzender of den geadresseerde, 
en op voorwaarde, dat het pakket voldoet aan 
de voor het nieuwe vervoer geldende voor
waarden. 

De afzender is bevoegd, door middel van 
een aanteekening op de adreskaart en op het 
pakket, elke nazending te verbieden. 

2. Wegens nazending van pakketten naar 
een ander land, ten gevolge van verand ering 
van woonplaats van de geadresseerden, worden 
opnieuw geheven de porten en rechten, vast 
gesteld bij de ar tikelen 3 tot en met 8 en 33. 
Indien een pakket is nagezonden binnen het 
grondgebied van het land van bestemming, 
kan de Administratie van dat land een rech t 
voor nazending heffen overeenkomstig hare 
binnenlandsche bepalingen. Deze rech ten, 
welke invorderbaar blij ven in geval van latere 
nazending of van terugzending, worden geheven 
van de geadresseerden of in voorkomende 
gevallen van de afzenders, onverminderd de 
betaling van de douanerechten of and ere bij 
zondere kosten, waarvan het land van bestem
ming geen on theffing verleen t. 

Op dezelfde wijze wordt, gehandeld met 
betrekking tot pakketten, waarop een der 
verbodsbepalingen, opgenomen in artikel 14 
van de Overeenkomst , van toepassing is. 

3. Nazending van verkeerd verzonden of 
ten onrechte ter verzending aangenomen pak
ket ten geschiedt overeenkomstig de bepalingen 
van art ikel 33, § § 1 en 2 van het Reglement . 
Onbestelbare pakketten. 

19. 1. De afzenders zijn gehouden op de 
keerzijde van de adreskaart en op het pakket 
aan te geven op welke wijze met hun zendingen 
moet worden gehandeld, ingeval de ui treiking 
niet kan plaats vinden. 

Indien dit voorschrift niet in acht is genomen, 
worden on bes t elbare pakketten naar het kantoor 
van oorsprong teruggezonden na verloop van 
een termijn van 14 dagen of uiterlij k na een 
maand, t e rekenen van den dag volgende op 
dien, waarop zij ter beschikking van de ge
adresseerden zijn gesteld . 

2. Terugzending van een onbestelbaar pakket 
moet onmiddellijk plaats hebben, indien het 

verzoek van den afzender, gesteld op de adres.
kaart en op het pakket,, niet tot de aflevering 
heeft geleid. Hetzelfde geldt, indien niet is 
kunnen worden voldaan aan den wensch, dien 
de afzender heeft t e kennen gegeven in ant
woord op het bericht van onbestelbaarheid, 
bedoeld in ar tikel 34 van het R eglement. H eeft 
de afzender meer dan een verzoek gedaan, dan 
word t het pakket eerst dan teruggezonden, als 
al deze verzoeken zonder gevolg zijn gebleven. 

3. Van den afzender kan op het oogenblik, 
waarop hij do in ar tikel 34 van het R eglement 
genoemde kennisgeving van ·onbestel baarheid 
moet invullen, een rech t worden geheven, het 
welk het dubbele van het port van een brief 
van enkelvoudig gewicht n iet te bovon gaat . 

Indien het kantoor van bestemming binnen 
den t ijd van een maand, t e rekenen van de 
verzending van deze kennisgeving van onbe
stelbaarheid, geen voldoende inlichting heeft 
ontvangen, wordt het pakket naar het kantoor 
van oorsprong teruggezonden. Dit t ijdsver
loop bedraagt vier maanden voor het verkeer 
met overzeesche landen. 

Pakketten, welke op verzoek ter beschikking 
van de geadresseerden worden bewaard, of de 
aanwijzing "poste-restan te" dragen worden als 
onbestelbaar beschouwd na den in de regle
menten van het land van bestemming voor
geschreven bewaringstermijn, met dien ver
stande evenwel, dat die termijn in het verkeer 
met overzeesche landen vier maanden, en in 
het overige verkeer een maand niet mag te boven 
gaan. 

De terugzending naar het land van oorsprong 
moet echter plaats vinden binnen een korter 
tij dsverloop, indien de afzender zu lks door 
middel van een op de adreskaart en op het 
pakket gestelde aanteekening heeft verzocht. 

5. Wegens de t.erugzcnding van onbestel- · 
bare pakkett,en vindt heffing plaats van de 
porten en rechten, bedoeld in § 2 van artikel 18 
hiervoren . 

Verleenen van ontheffing van douane
rechten. 

20. De Administratiën van de cont,ractee
rende landen verbinden zich haar bemiddeling 
te verleenen bij de betrokken Douane-Admi
nistratiën om ontheffing ie verkrijgen van de 
betaling van de douanerechten, waarmede 
pakketten zijn bezwaard, welke naar het land 
van oorsprong teruggezonden zijn. door den 
afzender zijn a.fgestaan, wegens a.Igeheele be
schadiging van den inhoud zijn vernietigd, of 
naar een derde land zijn nagezonden. 

Zij zullen hetzelfde hebben te doen met 
betrekking tot pakketten, welke in haar dienst 
zijn verloren geraak t , beroofd of beschadigd, 
echter met het voorbehoud bedoeld in artikel 41, 
§ 4, hierna. 

Verkoop. Vernietiging. 
21. AlJeen di> goederen, wPlke aan waarde

vermindering of hederf onderhevig zijn, kuruien 
onmiddellijk, ook onderweg bij de heen- of 
terugzending, zonder voorafgaand bericht en 
zonder gerechtelijke formaliteit , t en voordeele 
van den rechthebbende worden verkocht . In
dien om de een of andere reden de verkoop 
onmogelijk is, worden de in waarde verminderde 
of bedorven voorwerpen vernietigd. . 

Al* 
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Pakketten, waarvan afstand is gedaan. 
22. Pakketten, waarvan uitreiking aan de 

geadresseerden niet heeft kunnen plaats vinden 
en waarvan de afzenders afstand hebben gedaan, 
worden door de Administratie van bestemming 
niet teruggezonden, doch behandeld overeen
komstig haar wetgeving. 
Verhalen van de kosten op den afzender. 

23. De afzenders zijn verplicht de kosten 
wegens vervoer en andere kosten, waarvoor de 
Administratiën, ten gevolge van het niet uit
reiken van de pakketten, geen betaling hebben 
verkregen, te vergoeden, zelfs indien van de 
pakketten afstand is gedaan of zij zijn verkocht 
of vernietigd. Deze kosten worden aan de 
Administratie van oorsprong in rekening 
gebracht. 

Navragen. 
24. 1. Wegens elke navraag betreffende 

een pakket of een verrekeningspostwissel kan 
een vast recht van ten hoogste 1 frank geheven 
worden. 

Geen recht wordt geheven, indien de afzender 
reeds het bijzondere recht voor een bericht van 
ontvangst heeft voldaan. 

2. Navragen zijn slechts toegelaten binnen 
een jaar, te rekenen van den dag volgende op 
dien van terpostbezorging. 

Elke Administratie is echter verplicht gevolg 
te geven aan navragen, welke bij haar aanhangig 
worden gemaakt door een andere Administratie 
en welke betrekking hebben op verzendingen, 
die minder dan twee jaar te voren hebben 
plaats gehad. Te dien einde moeten de be
scheiden betreffende den dienst der postpak
ketten gedurende twee jaar bewaard worden. 

3. Is een navraag het gevolg geweest van 
een dienstfeil, dan worden de navraagkosten 
terugbetaald. 

HOOFDSTUK III. 

Pakketten belast met verrekening. 

Port en recht. Voorwaarden. Afrekening. 
25. 1. Er kunnen verrekenpakketten wor

den verzonden in het verkeer met landen, die 
overeenkomen dezen dienst in te voeren. 

Tenzij anders is overeengekomen, wordt het 
verrekenbedrag uitgedrukt in de munt van 
het land van oorsprong van het pakket. Het 
maximum bedrag der verrekening is gelijk aan 
dat, vastgesteld voor de postwissels naar het 
land van oorsprong van het pakket. 

Elke Administratie is verplicht verreken
pakketten in doorvoer toe te laten, zelfs indien 
zij deze zendingen in haar dienst niet toelaat. 

Tusschenliggende landen moeten eveneens 
in doorvoer toelaten pakketten, waarvan het 
verrekenbedrag het maximum, vastgesteld 
voor hun eigen verkeer, te boven gaat. 

2. Verrekenpakketten zijn onderworpen aan 
de behandeling en aan de porten en rechten 
voor gewone pakketten of, in voorkomende 
gevallen, voor pakketten met aangegeven 
waarde. De afzender betaalt bovendien een 
vast recht, hetwelk niet lager mag zijn dan 
20 centiemen en niet hooger dan 50 centiemen, 
zoomede een evenredig recht van ½ percent 
van het verrekenbedrag. 

De Administratie van afzending heeft de 

bevoegdheid deze rechten af te ronden naar de 
eischen van haar muntstelsel. 

3. De afrekening van de ingevorderde ver
rekenbedragen geschiedt door middel van ver
rekeningspostwissels, welke kosteloos worden 
afgegeven. 

De Administratiën kunnen onderling over
eenkomen omtrent een andere wijze van afre
kening van de ingevorderde gelden. 

Bepaaldelijk kunnen- zij zich op daarvoor 
overeen te komen voorwaarden belasten met de 
storting van die sommen op een postrekening 
van het land van bestemming der zending. 

Opheffing of wijziging van het verreken-
bedrag. 

26. De afzender van een verrekenpakket 
kan geheele of gedeeltelijke opheffing van het 
verrekenbedrag verzoeken. 

Verzoeken van dezen aard zijn onderworpen 
aan dezelfde bepalingen als de aanvragen om 
terugzending of wijziging van adres. (Art. 45 
van het Verdrag). 

Verantwoordelijkheid in geval van 
verlies, berooving of beschadiging. 

27. Voor het verlies, de berooving of de 
beschadiging van een verrekenpakket is de 
postdienst verantwoordelijk overeenkomstig de 
bepalingen, vastgesteld in hoofdstuk VI hierna. 

Waarborging van de op regelmatige 
wij ze ingevorderde bedragen. 

28. De op regelmatige wijze van den geadres
seerde ingevorderde bedragen worden den 
afzender gewaarborgd op denzelfden voet als 
in de Overeenkomst betreffende de postwissels 
is bepaald voor de sommen, waarvoor post
wissels zijn afgegeven. 

Schadevergoeding in geval van niet-
invordering, invordering van een te 
laag bedrag of invordering op bedrie-
geluke wijze. 

29. Indien een pakket aan den geadresseerde 
is uitgereikt zonder invordering van het ver
rekenbedrag, beeft de afzender recht op een 
echadevergoeding, mits een aanvraag daartoe 
is ingediend binnen den termijn, bedoeld in 
artikel 24, en tenzij de niet-invordering aan een 
fout of nalatigheid zijnerzijds is te wijten. 

Hetzelfde geldt, indien het van den geadres
seerde ingevorderde bedrag lager is dan het 
aangegeven verrekenbedrag of bedriegelijke 
invordering heeft plaats gevonden. De schade
vergoeding kan in geen geval het verrekenbedrag 
te boven gaan. 

Door betaling van de schadevergoeding en 
tot het bedrag daarvan, treedt de verantwoor
delijke Administratie in de rechten van den 
afzender voor elk mogelijk verhaal op den ge
adresseerde of op derden. 

Vaststelling van de verantwoordelijkheid. 
30. De uitbetaling, door de Administratie 

van afzending, van de op regelmatige wijze 
ingevorderde bedragen of van het bedrag der 
schadevergoeding, bedoeld in artikel 29 bier
voren, geschiedt voor rekening van de Admi
nistratie van bestemming. Deze is verant
woordelijk, tenzij zij kan bewijzen, dat de fout 
is toe te schrijven aan het niet in acht nemen 
van een reglementaire bepaling door de Admi-
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nistratie van afzending of kan aantoonen, dat , 
bij de uitlevering aan haar dienst, het pakket 
en de bijbehoorende adreskaart niet waren 
voorzien van de aanwijzingen, welke bij het 
Reglement voor verrekenpakketten zijn voor
geschreven. 

Toepassing van de bepalingen van het 
Verdrag op de schadevergoedingen en 
de uit te oetalen bedragen. Betalings
termijnen en terugbetàling van voor
geschoten bedragen. 

31. De bepalingen van de artikelen 63 en 66 
van het Verdrag zijn van toepassing op ver
rekenpakketten. 

Verrekeningspostwissels. 
32. Het bedrag van een verrekeningspost

wissel, die om de eene of andere reden niet aan 
den belanghebbende is kunnen worden uit
betaald, wordt niet aan de Administratie van 
afgifte t erugbetaald . H et bedrag wordt door 
de Administratie van afzending van het ver
rekenpakket ter beschikking gehouden van den 
rechthebbende en vervalt voor goed aan deze 
Administratie na afloop van den wettelijken 
termijn van verj aring. 

In alle andere opzichten en behoudens het
geen ter zake in het Reglement is bepaald, zijn 
de verrekeningspostwissels onderworpen aan 
de bepalingen van de Overeenkomst betreffende 
den postwisseldienst. 

HOOFDSTUK IV. 

Pakketten met aangegeven waarde. 

Porten en rechten. Voorwaarden. 
33. 1. De pakketten kunnen met aangifte 

van waarde worden verzonden in het verkeer 
t usschen de landen, welker Administratiën 
zich met dezen dienst belasten. 

2. Ieder land bepaalt voor zichzelf het 
hoogste bedrag der aan te geven waarde, dat 
in geen geval minder dan 1000 franken mag 
bedragen. 

In het verkeer tusschen twee of meer landen, 
die verschlllende maxima hebben aangenomen, 
moet het laagste bedrag over en weder worden 
in acht genomen. 

3. Boven de porten, verschuldigd voor 
gewone pakketten, wordt als verzekeringsrecht 
voor elke 300 franken of gedeelte van 300 fran
ken geheven : 

a) 5 centiemen voor elke Administratie, die 
aan het vervoer over land deelneemt ; 

b) 10 centiemen voor eiken dienst, welke 
voor het vervoer over zee wordt gebezigd. 

4. Als maatregel van overgang kan de 
Administratie van afzending echter een globaal 
recht heffen, hetwelk 50 centiemen per 300 
franken aangegeven waarde niet mag te boven 
gaan. 

5. De landen, die bereid zijn voor pakketten 
met aangegeven waarde schadevergoeding te 
verleenen in geval van overmacht, ziJn bevoegd 
een bijzonder recht te heffen, onder voorbehoud 
dat dit, recht en het verzekeringsrecht te zamen 
het recht bedoeld in ~ 4 hiervoren niet te boven 
ga&.n. 

(i. De Administratie van oorsprong heeft 
de bevoegdheid een verzendingsrecht te heffen, 

hetwek niet meer mag be-dragen dan 50 cen
tiemen per pakket. 

7. De afzenr' er van een pakke!, met aan
gegeven waarde ontvangt daarvoor bij de 
terpostbezorging kosteloos een ontvangbewijs. 
Valsche aangifte. 

34. De aangegeven waarde 'mag de werke
lijke waarde van den inhoud van de zending 
niet te boven gaan, maar het is geoorloofd 
slechts een gedeelte var die waarde aan te 
geven. 

Valsche aangifte van " aarde hooger dan de 
werkelijke waarde van de zending heeft gerech
telijke vervolging, welke de wetgeving van het 
land van oorsprong mocht medebrengen, tot 
gevolg. 

HOOFDSTUK V. 

Dringende vakketten. 

Porten en rechten. Voorwaarden. 
35. l. In de betrekkingen tusschen de 

landen, die daaromtrent z~jn overeengekomen, 
kan de afzender verzoeken, dat een pakket 
zooveel mogelijk met de voor het vervoer van 
de brievenpost gebezigde snelle middelen worde 
vervoerd. 

Deze pakketten, ,,dringende" genaamd, wor
den per expresse bij den geadresseerde bezorgd, 
tenzij zij de aanduiding "poste-restante" dragen. 

2. Voor dringende pakketten worden de 
rechten en aanvullingsrechten, vastgesteld bij 
de artikelen 3 tot en met 8 hiervoren, verdrie
dubbeld. 

De rechten, vastgesteld bij artikel 33, het 
expresse-recht en de andere bijkomende rechten 
worden zonder verhooging toegepast. 

HOOFDSTUK VI. 

VerantwoordelUkheid. 

Omvang van de verantwoordelijkheid. 
36. l. Uitgezonderd in de gevallen bedoeld 

in het volgende artikel, zijn de Administratiën 
verantwoordelijk voor het verlies, de berooving 
of de beschadiging van postpakketten. 

De afzend<>r heeft deswege recht op een 
schadevergoeding ge1ijk~taande met het wer
kelijk bedrag van het verlies, de berooving of 
de schade. Voor gewone pakketten kan deze 
schadevergoeding 10 franken per pakket tot 
een gewicht van 1 kilogram, 25 franken per 
pakket van 1 tot 5 kilogram en 40 franken per 
pakket van 5 tot 10 kilogram niet te boven gaan. 
Voor pakketten met aangegeven waarde kan de 
schadevergoeding het bedrag der aangegeven 
waarde niet te boven gaan. 

De schadevergoeding wordt aan den ge
adresseerde uitbetaald, indien deze zulks ver
zoekt nadat hij voorbehoud heeft gemaakt bij 
het in ontvangst nemen van een beroofd of 
beschadigd pakket of aantoont, dat de afzen
der van het recht op schadevergoeding af
stand heeft gedaan te zijnen behoeve. 

2. Indirecte schade of winstderving blijft 
buiten beschouwing. 

3. De schadevergoeding wordt berekend 
naar de marktprijs van goederen van gelijken 
aard ter plaatse waar en op het tijdstip waarop 
de goederen ter verzending zijn aangenomen. 
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Bij gebreke va.Ii een marktprijs word de schade
vergoeding berekend naar de gew ne waarde 
van de goederen, berekend volge s dezelfde 
grondslagen. 

4. Wanneer een schadevergoe ng is ver
schuldigd wegens het verlies, d algeheele 
vernietiging of berooving van e n pakket, 
dan heeft de 1fizender daarenbove recht op 
terugbetaling van de kosten var vervoer. 
H etzelfde geldt voor de zendin en, welke 
wegens den slechten toestand waa in ze ver
keeren, door de geadresseerden worden gewei
gerd, mits die toestand aan den postdienst is 
te wijten en deze verplicht is de aansprakelijk
heid te aanvaarden. 

5. De P ostadministratiën behouden in 
alle gevallen de voor de verzekering betaalde 
rechten. 

Uitzonderingen op het beginsel van de 
verantwoordelijklieid. 

37. De Administra tiën zijn ontheven van 
elke verantwoordelijkheid : 

a) in geval van overmacht ; de verantwoor
delijkheid bl(jft echter bestaan ten aanzien 
van de Administra tie van afzending, die op 
zich heeft genomen schadevergoeding te 
ver!eenen in geval van overmacht (art. 33, * 5); 

b) indien zij geen rekenschap kunnen geven 
van de pakketten wegens vernietiging van de 
dienstbescheiden als gevolg van overmacht ; 

c) indien de schade is veroorzaakt door 
schuld of nalatigheid van den afzender of 
voortkomt uit den aard van het voorwerp ; 

d) voor pakketten, waarvan de inhoud valt 
onder een der verbodsbepalingen, bedoeld in 
a rt ikel 14; 

e) voor pakketten, waarvan de waarde 
valschelijk hooger is aangegeven dan de wer
kelijke waarde van den inhoud ; 

f) voor zooveel betreft pakketten, waarom
trent geen navraag is ingediend binnen den 
termijn van een jaar, bedoeld in artikel 24. 

Ophouden van de verantwoordelijkheid. 
38. De verantwoordel~jkheid van de Ad 

ministratifn houdt op voor pakketten, waarvan 
de uitreiking heeft p laats gevonden in over
eenstemming met haar binnenlandsche regle
menten en welke de rechthebbenden in ont
vangst hebben genomen zonder daarbij het 
voorbehoud te maken, bedoeld in artikel 
36 hiervoren. 

J3etaling van de schadevergoeding. 
39. De verpi'ichting tot het uitbetalen van 

·de schadevergoeding rust op de Administratie 
van afzending, behalve in de gevallen, bedoeld 
in artikel 36, § I, waarin deze schadevergoe
-ding wordt uitbetaald door de Administratie 
-van be~temming. De Administrat.ie van uit-
betaling behoudt ha.ar recht van verha,al op 
de verantwoord elijke Administratie. 

Betaliogstermij n. 
40. I. De betaling van de schad1wergoe

d ing moet zoo spoedig mogelijk geschieden en 
uiterlijk binnen den tiid van een jaar, t e rekenen 
van den dag volgende op d ien, waarop de 
navraag is "edaan. 

2. De Adminfatratie, aan welke a rtikel 39 
de betaling van de schadevergoeding opdrnagt , 
is bevoegd den rechthebbende schadeloos tE' 

stellen voor rekening van de Admmistratie, 
die na langs regelmatigen weg met de zaak te 
zijn in kennis gesteld, zes maanden heeft laten 
verloopen zonder de aangelegenheid te hebben 
afgedaan; deze t ermijn bedraagt negen maan
den in het verkeer met overzeesche landen. 

3. De Administratie van afzendin~ kan de 
regeling van de schadevergoeding biJ uit zon
dering tot na den termijn va,n een jaar uitstellen. 
indien de kwestie der .verantwoordelijkheid 
door oorzaken vreemd aan den postdienst 
i b. v . overmacht ) niet is kunnen worden 
opgelost. 

Verantwoordelij ke Administratie. 
41. J. TotdaL het bewijs van het tegendeel 

is geleverd, rust de , erantwoordelijkheid op 
de Administratie, die het pakket zonder 
voorbehoud te maken van een andere Admi
nist ratie in ontvangst heeft genomen en na 
in het b6zit t e zijn gesteld van alle reglemen
t aire middelen voor het onrlerzoek, noch de 
aflevering aan den geadresseerde, noch, waar 
dit t e pas komt, de regelmatige overgifte aan 
de volgende Administratie kan bewijzen. 

2. Indien het verlies, de berooving of de 
beschadiging heeft plaats gehad gedurende 
het vervoer zonder dat kan worden uitgemaakt 
op het grondgebied of in den dienst van welk 
land het feit, is geschied of indien, bjj overdracht 
van de gewone pakketten bij het getal, niet 
kan worden uitgema,akt op het grondgebied of 
in den dienst van welk land. een pakket verloren 
geraakt, beroofd of beschadigd is, dan dragen 
cle betrokken Adrninistratiën de schade ieder 
voor een gelijk gedeelte. 

3. W'anneer door overmacht een pakket 
met aangegeven w:iarde is verloren geraakt, 
is beroofd of beschadigd geworden, dan is de 
Administratie op het grondgebied of in den 
dienst waarvan het verlies, de berooving of de 
beschadiging plaats had, daarvoor a!IP.en dan 
verantwoordelijk tegenover de Administ ratie 
van afzending, indien beide landen bereid 
zijn t ot betaling van schadevergoeding in geval 
van overmacht. 

4. De dou'\ne- en andere rechten, waarvan 
geen ontheffing is kunnen worden verkregen, 
komen ten laste van de vervoerders, die ver
antwoordelijk zijn voor het verlies, de berooving 
of de beschadiging. 

5. Door de betaling van schadevergoeding 
en tot het bedrag daarvan treedt de verant
woordelijke Ad ministratie in de rechten van 
dengene, die de schadevergoeding heeft ont
vangen, voor zooveel betreft elk mogelijk 
verhaa l, hetzij op den geadresseerde, hetzij op 
den afzender, hetzij op derden. 

Indien echter later de pakketten, welke al~ 
verloren waren beschouwd, geheel of gedeelte
lijk worden teruggevonden, moet degene, aan 
wien de schadevergoeding is uitbetaald, wor
den ingelicht, dat hij de zending in ontvangst 
kan nemen teien terugbetaling van het bedrag 
der uitbetaalcte sch'l.devergoeding. 

Terugbetaliog van de schadevergoeding 
aan de Administratie van afzendiog. 

42. De verantwoordelijke Administratie of 
die. voor welker rekening de betaling overeen
komstig a rtikel 40 heeft plaats gehad, is 
gehouden het bedrag van de schadevergoeding 
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terug te betalen binnen drie maanden na ken
nisgeving van de betaling. 

Deze terugbetaling geschiedt zonder kosten 
voor de Administratie, die te vorderen heeft, 
hetzij door middel van een postwissel of van 
een wissel, op zicht betaalbaar in de hoofdstad 
of een handelsplaats van het land, dat te 
vorderen heeft, hetzij in gangbare munt van 
dit land. 

Het bedrag van de schadevergoeding kan 
ook ambtshalve aan het verantwoordelijke 
land worden aangerekend, hetzij rechtstreeks, 
hetzij door tusschenkomst van de eerst" 
Administratie van doorvoer, welke op haar 
beurt het bedrag aan de volgende Admini
stratie in rekening brengt en zoo vervolgens 
totdat het betaalde bedrag ten laste van de 
verantwoordelijke Administratie is gebracht. 
Na den bovenbedoelden termijn van drie 
maanden wordt, te rekenen van den dag, waarop 
die termijn is verloopen, voor het verschul
digde bedrag een rente van zeven percent 
's jaars berekend. 

De Administratie, welker verantwoordelijk
heid behoorlijk is vastgesteld en welke oor
spronkelijk de betaling der schadevergoeding 
heeft geweigerd, moet alle bijkomende kosten, 
voortspruitende uit de niet gerechtvaardi~de 
vertraging van de betaling, voor haar rekemng 
nemen. 

HOOFDSTUK VII. 

Toekenning van de '[!Orten en rechten. 

Vergoedingen wegens het vervoer. 
43. De Administratie van afzending ver

goedt voor elk pakket : 
a) aan de Administratie van bestemming 

de rechten, welke haar toekomen op grond 
van de bepalingen van de artikelen 3 tot en 
met 8 en 35; 

b) in voorkomende gevallen, aan elke Ad
ministratie, die haar tusschenkomst verleent, 
de rechten vastgesteld bij de artikelen 3, 4, 
6, 7 en 35. 

Aanrekening in geval van na- of terug
zending. 

44. In geval van na- of terugzending van 
een :pakket, brengt de na- of terugzendende 
Admmistratie het haar toekomende aandeel 
aan de volgende Administratie in rekening en, 
in voorkomende gevallen : 

a) het recht voor de bestelling en voor de 
inklaring en vrijmaking, bedoeld in artikel 9 ; 

b) het bedrag van het bewaarloon, bedoeld 
in artikel 12 ; 

c) het recht wegens nazending, bedoeld in 
artikel 18 § 2 · 

d) de r~chten,' waarvoor zij ongedekt is. 
Dezelfde wijze van handelen wordt gevolgd 

door elke tusschenkomst verleenende Admini
stratie, zooals is omschreven in artikel 33 van 
het Reglement. 

Bijzonder- en aan vu llingsreoht voor 
expresse-zendingen. 

45. 1. Het bijzondere recht wegens ex
presse-bestelling, bedoeld in artikel 13, § 1, 
maakt deel uit van de aan de Administratie 
van bestemming uit te keeren vergoedingen. 

Indien een expresse-pakket naar een ander 
land wordt nagezonden, zonder dat de bestelling 

er van werd beproefd, wordt dit recht aan het 
nieuwe land van bestemming te goed gedaan, 
Indien dit laatste zich niet met expresse
bestelling belast, wordt het recht door de 
Administratie van het land van eerste bestem
ming behouden ; hetzelfde geldt voor een 
on bestel baar expresse-pakket. 

2. In geval van na- of terugzending van 
een expresse-pakket wordt hetaanvullingsrecht, 
bedoeld in artikel 13, § § 2 en 3, door de Admi
nistratie, die de bestelling heeft beproefd, aan 
de volgende Administratie aangerekend, be
halve wanneer haar dit recht bij de aanbieding 
ten huize van den geadresseerde is voldaan. 

Recht wegens nazending binnen het 
land van bestemming. 

46. Het recht wegens nazending, bedoeld 
in artikel 18, § 2, blijft, in geval van latere 
nazending of van terugzending, invorderbaar 
ten bate van het land, binnen welks grenzen 
de nazending heeft plaats gehad. 

Verschillende rechten. 
47. 1. Door de Administratie, die ze 

heeft ingevorderd, worden ten volle behouden : 
a) het vaste recht geldende voor de berichten 

van ontvangst (art. 17); 
b) het recht wegens een onbestelbaar pakket 

(art. 19, § 3); 
c) het recht verschuldigd voor navragen 

(art. 24, § 1); · 
d) het verzendingsrecht voor pakketten met 

aangegeven waarde (art. 33, § 6). 
2. Het recht voor de bestelling en voor de 

inklaring en vrijmaking (art. 9) wordt behouden 
door de Administratie van bestemming. 

Het commissieloon ( art. 11) wordt door deze 
Administratie in rekening gebracht. 

Recht wegens verrekening. 
48. De rechten, bedoeld in artikel 25, ~ 2, 

worden tusschen de Administratie van het 
land van oorsprong en die van het land van 
bestemming gelijkelijk verdeeld op de wijze als 
is voorgeschreven in het Reglement. 

Verzekeringsrecht. 
49. Voor pakketten met aangegeven waarde 

is de Administratie van oorgprong aan ieder 
der Administratiën, wier diensten aan het 
vervoer deelnemen en, in voorkomende gevallen, 
voor ieder van die diensten, een aandeel in het 
verzekeringsrecht verschuldigd, dat voor elke 
300 franken of gedeelte van 300 franken op 
5 centiemen wegens vervoer over land en op 
10 centiemen wegens vervoer over zee is bepaald. 

HOOFDSTUK VIII. 

Verschillende bepalingen. 

Toepassing van de bepalingen van 
algemeenen aard van het Verdrag. 

50. De bepalingen van aluemeenen aard, 
voorkomende m de titels I en 'h van het Ver
drag. zijn van t,oepassing op de uitwisseling 
van pakketten, behoudens het navolgende : 
De Administratiën van de tot deze Overeen
kom~t toegetreden landen, die een uitwisseling 
van postpakketten onderhouden met niet 
contracteerende landen, staan aan ~]Ie overige 
deelnemende Administratiën toe gebruik te 
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maken van deze betrekkingen voor de uitwis
seling van postpakketten met de laatstbedoelde 
landen. 

Indien een land, dai; tot deze Overeenkomst 
wenscht toe te treden, de bevoegdheid verlangt 
om een aanvullingsrecht van meer dan 25 
centiemen per pakket te heffen, dan wordt 
de aanvrage om toetreding door de Regeering 
van den Zwitserschen Bond aan alle con
tracteerende landen onderworpen. Die aan
vrage wordt geacht te zijn toegestaan, indien 
binnen een termijn van zes maanden niet meer 
dan een derde van de tot de Overeenkomst 
toegetreclPn Aclministratiën zich tegen het 
verwek uitspreken. 

Goedkeuring van de voorstellen. gedaan 
in het tijdsverloop tusschen de bijeen. 
komsten. 

51 . Om ten uitvoer te kunnen worden 
gelogd, moeten de voorstellen, welke in het 
tijdsverloop tusschm de bijeenkomsten worden 
gedaan (artikelen 18 en 19 van het Verdrag) 
op zich vereenigen: 

a) alle stemmen, wanneer het betreft een 
bijvoeging van nieuwe bepalingen of een 
wijziging van de bepalingen van de artikelen 
1 tot en met 19, 24 tot en met 45, 47, 48, 49, 
51 en 52 van deze Overeenkomst en van artikel 
-19 van het bijbehoorende Reglement; 

/1) twee derden der stemmen, wanneer het 
een wijziging bekeft van andere bepalingen 
dan die, vermeld in de vorige alinea ; 

c) de volstrekte meerderheid, wanneer het 
de uitlegging van de bepalingen van deze 
Overeenkomst en van het bijbehoorende 
Reglement betreft, behoudens het geval van 
geschil, dat aan arbitrage, als bedoeld in 
artikel 10 van het Verdrag, is te onderwerpen. 

SLOTBEPALINGEN. 

In werking treden en duur van de 
overeenkomst. 

52. Deze Overeenkomst treedt in werking 
op den lsten October 1925 en blijft voor 
t.nbepaalden tijd van kracht. 

In oirkonde hiervan hebben de Gevolmach
tigden van de hierboven genoemde landen 
deze Overeenkomst in enkelvoud onderteekend, 
zullende dit stuk in de Archieven van de 
Zweedsche Regeering worden bewaard en in 
afschrift aan iedere Partij worden ter hand 
gesteld. 

Geda,i.n te Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de ünde•·.eekening•n.) 

IX. 

SLOT-PROTOCOL VAN DE 
OVEREENKOMST. 

Overgaande tot de onderteekening van de 
op heden gesloten Overeenkomst,, bet,reffonde 
de postpakketten, zijn de ondergeteekenden, 
Gevolmachtigden, ?.!snog het navolgende over
eengekomen : 

Uitvoering van den dienst door onder
nemingen van vervoer. 

I . Ceder 1and, waar _de post op dit oogenblik 
niet is belast met het vervoer van postpakketten, 
en dat tot de bovenvermelde Overeenkomst is 

toegetrerlen, zal de bevoegdheid hebben om 
de uitvoering van de bepalmgen daarvan op 
te dragen aan de spoorweg- en scheepvaart
ondernemingen. Het zal dien dienst ook kun
nen beperken tot de pq,kketten, afkomstig u~t 
of bestemd voor plaatsen, welke door die 
ondernemingen worden bediend. 

De Postadministratie van dat land zal ûch 
met de spoorweg- t>n scheepvaartondernemingen 
hebben te verstaan, ter verzekering van de 
volledige uitvoering door deze laatsten, van 
alle bepalingen van de Overeenkomst, in het 
bijzonder wat betreft de regeling van den 
dien~t der uitwisseling. 

Zij zal haar tusschenkomst verleenen voor 
de behandeling van alle zaken met de Post
administratiën van de andere contracteerende 
landen en met het Internat.ionaal Bureel. 

Vervoer in transit. 
II. Voorloopig wordt aan Perzië, aan de 

Portulfeesche Koloniën in Afrika en aan de 
Kolome Belgisch Congo de bevoegdheid ver
leend. zich niet te belasten met het vervoer 
in transit over hun grondgebied van post
pakketten. 

Deze bepaling is echter niet van tot>passing 
op pakketten afkomstig van of bestemd voor 
de Fransche KoloniPn Tchad, Ou bangui-Chari 
en Midden-Congo. 

Verhoogd recht wegens vervoer in transit. 
III. Als uitzondering op de bepalingen van 

artikel 3 van de OvereenkomRt, 
a\ mag het recht wegens landtransit voor

loopig worden vastgesteld op . 
1 frank door Brazilië, de R epubliek Columbia, 

Ecuador. Peru en de Vereenigde Staten van 
Venezuela; 

1 frank 25 centiemen door China, ; 
2 irank 50 centiemen door Aziatisch Turkije; 

dit verhoogd recht mag gebracht worden op 
4 frank voor pakketten uit en voor Perzië, 
welke worden doorgevoerd langs den weg 
Trt>bizonde-Erzeroem-Bayezid; 

b) mag een aanvullingsrecht van 50 cen
tiemen worden geheven door de Republiek 
Panama voor het vervoer van pakketten door 
de landengte ; 

r, ) mag door de Argentijnsche Administratie 
wegens landtransit voor pakketten, die met 
den spoorweg over de Andes moeten worden 
vervoerd. t>en aanvullingsrecht van 3 frank 
60 centiemen per pakket worden geheven ; 

d) heeft Egypte (voor den Soudan) de 
bevoegdheid het recht wegens vervoer over 
land voor door den Soedan te vervoeren pak
ketten, aikomstig van en bestemd voor Belgisch 
Congo, vast te stellen op 1 frank 20 centiemen 
voor de gewichtsschaal gaande tot l K.G. 
en op 4 frank 40 centiemen voor de gewichts
schaal gaande tot 5 K .G. ; 

e) heeft de Belgische Congo de bevoegdheid, 
het recht wegens vervoer over land voor 
pakketten afkomstig van of bestemd voor de 
Fransche koloniê'n Tchad, Oubangui-Chari 
en Middt>n-Congo vast te ~tellen op respec
tievelijk 60 r.entiemen, 2 franken en 4 franken, 
naar gelang van de gewichtsschaal. 

Dit recht kan in onderling overleg tusschen 
de twee betrokken AdministratiPn worden 
gewijzigd; 
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1) hebben de Vereenigde Socialistische Re
publieken der Sovjets de bevoegdheid, het 
recht wegens transit vast te stellen op 2 franken 
per pakket voor het vervoer over het Euro
peesch gedeelte en op 2 franken per pakket, 
voor het vervoer over het AziA.t,iscb gedeelte 
van de Vereenigde Socialistische Repubheken 
<ler Sovjets ; 

g) mag door de Cbileensche Administratie 
wegens landtransit voor pakketten, die met 
den spoorweg over de Andes moeten worden 
vervoerd, een aanvullingsrech~ van 1 frank 
25 per pakket worden geheven. 

Verhoogde eind-taksen. 
IV. Het aanvullingsrecht, bedoeld in arti

kel 8, mag bij wijze van uitzondering voor
loopig worden verhoogd tot : 

40 centiemen door de Dominicaansche 
Republiek; 

50 centiemen door Bulgarije, de Republiek 
Haïti en IJsland; hoogstens 75 centiemen door 
ieder van de volgende Administratiën : de 

· Ar~entijnsche Republiek, Oostenrijk, Chili, 
Chma, Finland, Griekenland, Guatemala, In
dochina (voor bepaalde ver afgelegen kantoren), 
Britsch-Indië, Nicaragua, Noorwegen, de Re
publiek Panama, Polen, Salvador, Siam, 
Zweden, Aziatisch Turkije, Uruguay ; 

het aanvullingsrecht van O fr. 75, toegestaan 
aan Aziatisch Turkije, mag gebracht worden 
op 2 franken voor pakketten, bestemd voor 
kantoren, die van de spoorwegen en de kust 
verwijderd zijn gelegen en door postboden 
naar het binnenland worden vervoerd ; 

1 frank door Egypte (voor zooveel betreft 
de kantoren van den Soudan) en door het 
Europeesche en het Aziatische gedeelte van 
de Vereenigde Socialistische Republieken der 
Sovjets, elk afzonderlijk ; 

1 frank 25 centiemen door Brazilië, Ecuador, 
Peru, de Vereenigde Staten van Venezuela 
en door de Argentijnsche kantoren van Costa 
del Sur, Tierra del Fuego en aangrenzende 
ei landen; 

1 frank 50 centiemen door de Nederlandsche 
Koloniën. 

Bolivia heeft de bevoegdheid voor pakketten 
van elk der 3 gewichtsschalen, afkomstig van 
of bestemd voor andere plaatsen dan La 
Paz en Oruro, voorloopiS, een aanvullingsrecht 
t e heffen van respectievelijk 3 franken, 7 franken 
en 14 franken. 

De Republiek Columbia heeft voorloopig 
de bevoegdheid, de navolgende aanvullings
rechten te heffen : 1 frank 25 centiemen voor 
elk pakket bestemd voor een zeehaven en een 
frank per kilogram of gedeelte van een kilogram 
voor pakketten met bestemming naar andere 
plaatsen. 

Ethiopië heeft de bevoegdheid voorloopig 
aanvullingsrechten te heffen van respectievelijk 
40 centiemen, 1 frank 25 centiemen en 1 frank 
70 centiemen voor pakketten van elk der drie 
gewichtsschalen. 

De Kolonie Belgisch Congo, Perzië en de 
Portugeesche Koloniën Angola en Mozambique 
zijn bevoegd voor het vervoer van postpakketten 
verder dan haar uitwisselingskantoren een 
aanvullingsrecht te heffen, dat het op de 
pakketten van haar binnenlandschen dienst 
toegepaste tarief niet mag te boven gaan. 

Bijzondere verhoogcle rechten. 
V. l. Voor het vervoer tusschen het 

vasteland van Frankrijk, ter eene, en Algerië 
en Corsica ter andere zijde, wordt een aanvul
lingsrecht, geheven gelijk aan het recht weg".ns 
vervoer over zee over een afstand van met 
meer dan 500 zeemijlen. 

2. De Spaanscbe Administr:\t.ie is bevoegd 
een aanvullingsrecht te beffen van 25 centiemen 
voor het vervoer tusschen het vitsteland van 
Spanje eenerzijds en de Baleariscbe eilanden, 
de Spaansche bezittingen in het noorden van 
Afrika en de kantoren in de 'paansche zöne 
van Marokko anderzijds, en van 50 centiemen 
voor het vervoer tussCJhen het vasteland van 
Spanje en de CR.nltriscbe eilanden. 

3. De Portugeesche Administratie is be
voegd een aanvullingsrecht van l frank 50 
centiemen per pakket, een gewicht- van 5 K.G. 
niet te boven gaande, te beffen voor het vervoer 
tusschen het vasteland van Portugal en de 
eilanden Madeira en de Azoren. 

4. Voor het vervoer tusscben Indochina, 
ter eene, en het Kouang-'.lchéou-Wangebied 
ter andere zijdi-, wordt éen aanvullingsrecht 
geheven gelijk aan het recht wegens vervoer 
over zee over een afstand v11,n niet meer dan 
500 zeemijlen. 

Bijzonclere tarieven. 
VI. Britscb-Indië is bevoegd op de post

pakketten afkomstig van dit. land met bestem
ming naar andere landen een opklimmend 
tarief naar versrbillende gewichtsschalen toe 
te passen, onder voorwaarde, dat het $emiddelde 
der porten het gewone, met inbegrip van het 
verhoogd port, waarop het recht zou hebben, 
niet t e' boven ga. 

Deze laatste bevoegdheid wordt eveneens 
toegestaan aan de landen, die tot de Overeen
komst toetreden in den tijd, welke er verloopt 
tot het volgend Congres. 

Pakketten met aangegeven waarcle. 
VII. In afwijking van de bepalingen van 

artikel 33 : 
a) is de Kolonie Belgisch Congo bevoegd 

het hoogste bedrag voor aangegeven waarde 
tot 500 franken te beperken ; 

b) is de Argentijnsche Administratie bevoegd 
een aanvullingsrecht, van 10 centiemen per 
300 franken of gedeelte van 300 franken te 
beffen voor pakketten met aangegeven waarde, 
afkomstig van of bestemd voor de ka,ntoren 
van Costa del Sur, Tierra del FuPgo en aan
grenzende eilanden ; 

c) wordt voor het vervoer tusscben het 
vasteland van Frankrijk, ter eene, en Algerië 
en Corsica ter andere zijde, ten laste van den 
afzender, voor pakketten met aangegeven 
waarde een aanvullingsrecht van verzekering 
geheven van l O centiemen per 300 franken of 
ged<lelte van 300 franken ; 

d) is de Indocbineescbe Administratie be
voegd voor pakketten met aangegeven waarde, 
afkomstig van of bestemd voor de kantoren 
van het Kouang-Tchéou-Wan-gehied een aan
vullingsrecht van verzekering te heffen van 
10 centiemen per 300 franken of gedeelte van 
300 franken ; 

e) is de postadministratie van de Vereenigde 
Socialistische Republieken der Sovjet~ bevoegd 
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voor pakketten mot aangegeven waarde, met 
bestemming naar het Aziatisch gedeelte van 
de Vereenigde Socialistische Republieken der 
Sovjets, van den afzender een aanvullingsrecht 
van verzekering te heffen van 15 centiemen 
per 300 franken of gedeelte van 300 franken. 

Voor elk pakket met aangegeven waarde, 
-afkomstig van of bestemd voor Corsica en 
Algerië wordt, ten Jaste van den afzender, 
wegens vervoer over land op Corsica of in 
Algerië, een aanvullingsrecht van verzekering 
geheven van 5 l'entiemen per 300 franken of 
gedeelte van :{00 franken. 

Afmetingen en inhoud. 
VIII. Griekenland, Tunis en . Aziatisch 

Tllrlcije zijn bevoegd voorloopig niet toe te 
laten · pakketten, waarvan de afmetingen of 
,de inhoud het bij het Reglement van uitvoering 
voor de diensten over zee toegestaan maximum 
mochten te boven gaan. 

Uitzonderingen op de bepalingen be-
treffende de heffing van het verreken-
recht en het opmaken van de afreke-
1iingen. 

IX. Als maatregel van overgang, kunnen 
in het verkeer met de landen, waar de dienst, 
der postpakketten niet wordt uitgevoerd door 
de postadministratie, de bepalingen van het 
Verdrag van Madrid betreffende den dienst 
-der postpakketten worden toegepast op de 
heffing van het recht- wegens verrekening en 
-op het opmaken van de afrekeningen. 

Jn oirkonde hiervan hebben de hieronder 
vermelde Gevolmachtigden dit Protocol opge
maakt, dat dezelfde kracht en dezelfde waarde 
zal hebben, als wanneer de oopalingen daar
van in den tekst van de Overeenkomst, waarop 
het betrekking heeft, waren opgenomen, en 
hebben zij het in enkelvoud onderteekend, 
zullende dit stuk in de archieven van de 
Zweedsche Re~eering worden bewaard en in 
afschrift aan iedere Partij worden ter hand 
gesteld. 

Gedaan te Stockholm, den 28st<'n Augu,tus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

X. 

REGLEMENT ter uitvoering van de overeen. 
komst betreffende de postpakketten, gesloten 
tusschen Albanië, Diiitschland, de Argen
tijnsche Republiek, Oostenrijk, België, de 
Kolonie Belgisch Congo, Bolivia, Brazilië, 
Bulgarije, Chili, China, de Republiek 
Columbia, de Repu.bliek Costa-Rica, de 
Republiek Cuba, Denemarken, de vrije Stad 
Danzig, de Dominicaansche Republiek, 
Egypte, Ecuador, Spanie, de Spaansche 
Koloniën, Estland, Ethiopië, Finland, Frank
rijk, Algerië, de Fransche Koloniën en 
Protectoraten in Indo-China, de overige 
Fransche Koloniën, Griekenland. Guate
mala, de Republiek Haïti, de Republiek 
Honduras, Hongarije, Rrilsch-Indië, Ysland, 
Italië, de Italiaansche Koloniën, Japan, 
Chosen, de overige .Japansche o,ulerlworig
heden, Letland, de Republiek Liberia, 
Litauen. Luxemburg, JJfarokko (met uit
zondering van de Spaansche zone), Marokko 
(de Spaanachc zone), Nicaragua, Noorwe-

gen, de Republiek Panama, Paraguay, 
Nederland, Nederlandsch- I ndië, de Neder
landsche Koloniën in Amerika, Peru, 
Perzië, Polen, Portugal, de Portugeesche 
Koloniënin Afrika, dePortugeescheKoloniën 
in A zië en Oceanië, Roe,nenii', de Republiek 
San-Marino, Salvador, het Saargebied, 
het Koninkrijk der Servi ;rs, Kroaten en 
Slovenen, het Koninkrijk Siam, Zwedm, 
Zwitserland, Tsiechoslowakije, Tunis, Tur
ki:ie, de Vereenigde Socialistische Republieken 
der Sov!ete, Uruguay en de Vereenigde 
Staten 1,an Venezuela. 

De ondergeteekenden, gelet op artikel 4 van 
het Algemeen Postverdrag, gesloten te Stock
holm den 28sten Augustus 1924, hebben namens 
hun Administratiën, in gemeen overleg, ter 
uitvoering van de Overeenkomst betreffende 
de postpakketten, de navolgende bepalingen 
vastgesteld : 

HOOFDSTUK I. 

A lgemeene bepnlingen. 

Doorzending. 
Art. 1. 1. Iedere Administratie is ver

plicht de postpak.ketten, welke haar voor door 
voer over haar gebied worden toegezonden, 
met dezelfde gelegenheden en middelen te 
vervoeren, welke zij voor haar Eigen pakketten 
bezigt. 

2. Verkeerd gezonden pakketten worden 
naar hun juiste bestemming verzonden langs 
den kortsten weg. waarover de nazendende 
Administratie kan beschikken. 

Wijze van ver~encling. 
2. 1. De uitwisseling van de pakketten 

tusschen aan elkander grenzende of door 
middel van een rechtstreekschen dienst over 
zee met elkander verbonden landen, geschiedt 
door de kantoren en in de plaatsen, welke door 
de betrokken Administratiën daartoe zijn 
aangewezen. 

2. Tn het verkeer tusschen niet aan elkaar 
grenzende landen worden de pakketten stuks
gewijze uitgewisseld, tenzij daaromtrent anders 
JS overeengekomen. 

De betrokken Administratiën kunnen zich 
met elkaar verstaan omtrent de uitwisseling 
in zakken, manden of afgesloten afdeelingen 
van wagons met rechtstreeksche adviezen : 
in dit geval stellen deze Administratiën in 
gemeen overleg de noodige maatregelen vast. 

3. Het vormen van gesloten zendingen 
is echter verplicht, indien het aantal pakketten 
van dien aard is, dat de werkzaamheden van 
een tusschenkomst verleenende Administratie, 
volgens haar verklaring, daardoor worden 
belemmerd. De zakken, manden enz. moeten, 
duidelijk leesbaar, de aanduiding van het 
kantoor van oorsprong en een volgnummer 
dragen. Hun gewicht mag niet meer bedragen 
dan 60 K G., mdien het zakken en 80 KG., 
indien het manden, enz. betreft. Zij moeten 
met de eerstvolgende gelegenheid ledig aan de 
Administratie van afzending worden terugge
zonden. 

De Administratie, die de zakken, manden enz. 
terugzendt, moet de nummers daarvan op de 
adviezen vermelden en is aansprakelijk vo0r 
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h et verlies, indien zij de terugzending niet- ka n 
bewijzen. 

De manden. zakken en soortgelijke verzen 
dingsmiddelen, benoodigd voor de uitwisseling 
van pak ket ten, komen voor gelijke declen t en 
laste van de Administra tiën, die er zich in 
haar wederzij dsch verkeer van bedienen. 

4. In het verkeer tu schen landen, die door 
•etn of meer tusschenliggende landen zijn 
_gescheiden, moeten de pakketten de wegen 
volgen, wa3,romtrent tusschen de bela ng
he bbende Adminlstat iën is overeengPkomen. 

5. Wanneer pakketten tijdens de verzending 
ambtsha lve worden aangehouden, hetzij door 
de post, het zij door de douane, dan moet de 
afzender per bericht van onbestelbaarheid 
worden uitgenoodigd nadere opdracht te 
~even. Deze ma.atregel is echter met verplicht 
rn gevallen van overmacht. 

Aan de Ad min istre.tiën te verstrekken 
inlichtingen. 

3. 1. De Administratiën , die geregelde 
diensten over zee onderhouden, geven aan de 
anrlere Administ ratiën op, welke van die 
diensten voor het vervoer van postpakketten 
kunnen worden gebezigd, met vermelding 
van de afstanden . 

2. De Administratiön, die rechtstreeksche 
betrekkingen onderhouden, doen elkander 
over en weder, door middel van tabellen, gelijk 
aan het hierbij gevoegd model A, mede<leeling 
van: 

a) de naamlijst der landen, wa.arheen zij 
pakket ten k unnen verzenden, die aan haar 
worden uitgeleverd ; 

b) de wegen, welke voor het vervoer van de 
bedoelde pakket ten vanaf het binnenkomen 
op haar gebied of met haar diensten openstaan ; 

r.) het gezamPnlijk bedrag der kosten, welke 
voor elke bestemming aan haar moeten worden 
vergoed ; 

d) het aan tal douaneverkla ringen, waarvan 
elk pakket vergezeld moet gaan. 

3. Iedere Administratie moet bovendien 
rechtstreeks aan de eerste Ad ministratie, welke 
haar tusschenkomst verleent, mededeelen, voor 
welke landen zij voornemens is, aan die Admi
nistra tie postpakketten uit t e leveren. 

Verzendingswegen en porten. 
4. Door middel der van de correspon

deerende Administratiën ontvangen ta bellen A 
bepaalt iedere Administratie de wegen, welke 
voor de verzending van haar pakket ten m oeten 
worden gebruikt , en de porten, welke van de 
a fzenders zijn te heffen , in verba nd met de 
voorwaarden waarop het vervoer plaats heeft . 

Vaststelling va.n de e.equivalenten. 
5. 1. De Administra tiën heffen haar porten 

volgens de aequivalenten, welke zij overeen
k omstig de aanwijzingen van de betreffende 
t abel (het hierbijgevoegde model 0) hebben 
bepaald, en welke zij door tusschenkomst van 
de Zwitschersche Postadministrat ie aan het 
Internationaal Bureel moeten medodeelen. 

2. Bij verandering va n muntstelsel in 
eon dër bovengenoemde l,i.ndPn. moet de Ad
ministratie van da t land voor de wijziging van 
de aequivalenten in overleg treden met de 
Zwitschersche Postadministrat ie. Laat stge
noemde Ad ministratie stel t , <l oor tusschen
komst van het Inte rnationaal Bureel , a lle 

andere Administratiën der Vereeniging met 
die wij ziging in kennis. 

3. Iedere Administratie heeft de bevoegdheid 
om, bij bela ngrijke wijziging in de waarde van 
haar munt , indien zij zulks noodig oordeelt , 
over te gaan tot het plegen van het in de 
voorafgaande paragraaf bedoelde overleg. 

HOOFDSTUK II. 

B epalingen, geldende voor alle pakketten. 

Hinderlij ke pakketten. 
6. 1. Als hinderlij k worden beschouwd : 
a) pakketten, waa rvan een der afm etingen 

1,50 M. te boven gaat of waarvan de som van 
de lengte en den grootst en omtrek, gemeten 
niet in de richting van de lengte, 3 M. t e boven 
gaat. 

b) pakkett en, welke door hun vorm, hun 
omvang of hun broosheid zich niet gemakkelijk 
leenen tot het verladen met andere pakketten, 
of welke bijzondere voorzorgen vereischen , 
zooals planten en heesters in manden, ledige 
kooien of kooien welke levende dieren bevatten , 
bijeengepakte ledige sigarenkistjes of andere 
kistj es of doozen, meubelen, mandewerk, 
bloementafels, kinderwagens, spinnewielen, rij 
wielen, enz. 

2. De Administratiën, die dienst en over 
zee onderhouden, zijn bevoegd als hinderlijk 
aan te merken elk pakket, dat met die diensten 
moet worden vervoerd en waarvan de inhoud 
55 kubieke decimeters, of een der afmetingen 
1,25 M. te boven gaat. 

3. Behoudens klaarblijkelij ke verg1ssmg, 
moet, met betrekking tot de juisto berekening 
van den inhoud, het gewicht of de afmetingen 
der postpakketten , de zienswijze van het 
kantoor van afzending als beslissend worden 
aangemerkt. 

Wijze van verpakking, enz. 
7. Om Le r verzending t e worden toegelaten, 

moet elk pakket: 
a ) voorzien z\jn van een na uwkeurig adres 

in la tijnsche let ters. Met potlood geschreven 
adressen zijn niet t oegelat en. E chter zijn 
t oegelaten pakketten, waarvan het adres met 
inktpotlood op een vooraf bevocht igde plaats 
is geschreven. H et adres moet o:p het pakket 
zelf zijn geschreven , of op een etiket d at zoo 
stevig aan het pakket bevestigd is, dat het 
niet kan losraken . H et verdient aanbeveling 
in de zending een a fschrift van het adres te 
sluiten met vermelding van het adres van den 
afzender; 

b) ingepakt zijn op een wijze, welke rekening 
houdt met den duur van het vervoer en waar
door de inhoud zoo afdoende wordt beveiligd, 
dat het onmogelijk is aan den inhoud te raken 
zonder dat er duidelijke sporen van schending 
overblijven. · 

E chter worden onverpakt aangenomen d e 
voorwerpen , welke in elkaar kunnen worden 
geschoven of kunnen worden samengevoegd 
en bijeengehouden door een sterk touw, vON · 
zien van zegels in lood of lak, zooda t 7. ij één 
pa kket vormen en niet van elka nder kunnen 
losraken. Evenmin wordt verpakking geëischt 
van pakketten, uit één stuk bestaande, zooa.ls 
stukken hout, metaal , enz., welke volgens 
handelsgebruik niet worden verpakt . · 
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Voorwerpen, welke verwonding van de 
postambtena ren kunnen teweegbrengen of 
schade kunnen ve roorzaken aan andere zen
dingen, moeten zoodanig zijn ingepakt, dat 
elk gevaar is we~genomen ; 

c) verzegeld zijn door middel van met 
elkander overenstemmende zegels in Jak, van 
loodjes of van eenig ander middel, een bijzonder 
en eenvormig kenteeken van den afzender 
vertoonende. 

Bijzondere verpakkingen. 

8. l. De verpakking van postpakket ten, 
bestemd voor overzeesche landen, moet bijzon
der stevig en goed verzorgd zijn met het oog 
op de vele overladingen en handelingen welke 
die zendingen m oet en on dergaan ; v oora l 
wanneer de inhoud besta.at uit edele metalen, 
metalen voorwerpen of zware goederen, is 
het een vereischte, voor de verpakking stevige 
metalen doozen of houten k isten van minstens 
een centimeter dikte t e gebruiken. 

2. Vloeistoffen en zelfstancligheden, welke 
Jicht vloeibaar worden, moeten worden ver
zonden in een dubbel omhulsel. 

Tusschen het eerste (flesch, pot, doos, enz.) 
en het tweede (doos van metaal, van taai hout 
of van gegolfd karton van stevige hoedanigheid) 
wordt, zoo mogelijk, eenige ruimte gelaten, 
welke met zaagsel, zemelen of een andere 
opslorpende of beschermende stof moet worden 
aangevuld. 

Deze laatste voorwaarde is verplicht, indien 
het eerste omhulsel bij zonder breekbaar is. 

Kleurstoffen, zooals aniline, enz. worden 
slechts toegelaten in doozen van sterk blik, 
welke zelve in houten doozen zijn gevat , terwijl 
de ruimte tusschen de twee verpakkingen 1s 
opgevuld met zaagsel ; droge, geen kleur 
afgevende poeders moeten zijn gepakt in meta
len, houten of kartonnen doozen ; deze doozen 
zelve behooren in een linnen of perkamenten 
zak te worden gesloten. 

3. Indien ziJ worden toegelaten door de 
verschillende Administratiën, welke aan het 
vervoer zullen deelnemen, moeten pakket ten, 
welke lucifers, geladen capsulen en metalen 
patronen voor draagbare vuurwapenen, alsmede 
nietontJ?lofbare ernstvuurwerken inhouden, 
zoowel m- als uitwendig stevig worden verpakt 
in kisten of vaatjes. Bovendien moet de 
inhoud zoowel op de adreskaart als op de 
zending zel~e worden vermeld. 

Adreskaarten en douaneverklaringen. 

9. 1. Elk pakket moet vergezeld zijn van 
een adreskaart van stevig karton en van 
douaneverklaringen, gelijk aan of overeen
komende met de hierbijgevoegde modellen B 
en C ; de douaneverkla ringen moeten ntevig 
aan de adreskaart bevestigd worden. 

De afzender m!lg de strook van de adreskaart 
bezigen voor mededeelingen de zending be
treffende. Hij moet bovendien op de ach ter
zijde van de adreskaart de wijze aan geven, 
waarop hij over het pakket wensrht t e be
schikken, ingev9.l de uitreiking niet kan plaats 
hebben. Deze aanteekening, welke in het 
Fransrh of in ee.n in het land van bestemming 
bekende taal moet zijn gesteld, wordt op het 
pakket zelf herhaald. 

Al leen de navolgende besrhikkingen zijn 
toegelaten : 

a) dat het pakket onmiddellijk worde terug
gezonden; 

b) dat het pakket worde nagezonden aan 
denzelfden geadresseerde in een andere plaats ; 

c. ) dat het pakket aan een anderen geadres
seerde worde uitgereikt (eventueel zonder 
invordering van het verrekenbedrag of tegen 
betaling van een lager bedrag dan het oor
spronkelijk aangegevene); 

d) dat van de onbestelbaarheid van het 
pakket kennis worde gegeven ; 

e) dat het pakket worde verkocht voor 
rekening en op kosten van den afzender of als 
af!!:estaan worde behandeld. 

2. Een zelfde adreskaar t en een zelfde doua
neverklaring kunnen voor meerdere gewone 
pakketten - doch ten hoogste drie - worden 
gebezigd, indien de pakket ten van denzelfden 
afzender afkomstig, aan hetzelfde port onder
worpen, en voor denzelfden persoon bestemd 
zijn. Deze bepaling is niet van t oepassing op 
pakketten belast met verrekening, pakket ten 
met aangegeven waarde en die, welke vrij van 
alle rechten dan wel alleen vrij van rlouant>
rechten aan de geadresseerden moeten worden 
uitgereikt. Voor deze pakketten zijn gemeen 
schappelijke adreskaarten C'n douaneverkla
ringen niet toegelaten. 

Ieder land kan echter voor elk pakket een 
afzonderlijke adreskaart en afzonderlijke doua
neverklaring vorderen. 

3. De Administ ratii'n nemen ten aanzien 
van de douaneverklaringen geenerlei verant 
woordelijkheid op zich. 

Pakketten vrij van rechten. 

10. 1. De pakket ten vrij van alle rechten 
of all een vrij van douanerechten aan de ge
adresseerden uit t e reiken worden, evenals de 
daarbij behoorende adreskaarten, voorzien 
van een geel gekleurd etiket , met de (\anwij zing 
"Franc de tous droits" of "Franc de droits de 
douane seulement" in vette let ters. Dezelfde 
aanduiding moet door de afzenders op de 
adreskaarten worden geschreven. 

2. E lk pakket, dat "franc de droits" wordt 
verzonden. gaat vergezeld van een advies 
wegens franco-uitreiking gelijk aan het hierbij 
gevoegde model E, van geelkleurig karton, 
waarvan de voorzijde door het kantoor van 
afzending volge_ns de aanwij zingen van het 
fo rmulier word t ingevuld. Het franco-advit>s 
wordt stevig aan de adreskaa.rt bevestigd. 

Berichten van ontvangst. 

11. 1. Pakl<etten, waarvan de afzenders 
een bericht van ontvangst rerlangen, moeten 
op in het, oog springende wij ze 7,1jn voorzien 
van het opschrift "Avis de réreption " of van 
den afdruk van een stempel " A. R. " Dezelfde 
aanwijzing moet op de adreskaarten wordeu 
gesteld. 

2. Deze zendingen ga.an vergezeld van een 
formulier gelijk aan of overeenkomende met 
het model C gevoegd bij het R eglement van 
het Verdrag; dit formulier wordt opgemaakt 
door het kantoor van oorsprong of door eenig 
ander, door de Administratie van afzending 
aan te wijzen kantoor; het wordt gehecht aan 
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<le adreskaart van het pakket, waarop het 
betrekking heeft . 

Indien het formulier het kantoor van be
stemming niet bereikt, maakt dit ambtshalve 
een nieuw bericht van ontvangst op. 

3. H et kantoor van bestemming zendt het 
formulier C, na het behoorlijk te hebben inge
vuld, zonder omslag en portvrij terug aan het 
adres van den afzender van het pakket. 

4. Indien de afzender navraag doet naar 
een bericht van ontvangst, dat hem niet binnen 
een redelijken t.ijd heeft bereikt, wordt gehan
deld overeenkomstig de in het volgende artikel 
aansegeven regelen. In dit geval wordt niet 
opmeuw recht geheven en stelt het kantoor 
van oorsprong in het hoofd va-n het formulier 
C de aanwijzing "Duplical;a de l 'llvis de r,<cep
tion, etc." 

Berichten van ontvangst gevraagd na 
de terpostbezorging. 

12. Indien de afzender na de terpostbezor
ging van een pakket een bericht van ont
vangst verzoekt, vult het kantoor van oorsprong 
een formulier C in en hecht dit vervolgens aan 
een navraagformulier (het hierbij gevoegde 
model N), betwelk vooraf is voorzien van 
frankeerzegels, het recht vertegenwoordigende, 
bedoeld in artikel 49 van het Verdrag. Het 
navraagformulier, vergezeld van het formulier 
C, wordt behandeld overeenk0.mstig de voor
schriften van het hiernavolgend artikel 39, 
op deze uitzondering na, dat, in geval van 
regelmatige aflevering van het pakket, het 
kantoor van bestemming het formul ier N 
achterhoudt en het formulier C terugzendt op 
de wijze als is voorgeschreven in paragraaf 3 
van het vorige artikel. 

Echter wordt in de landen. waa r de dienst 
der pakketpost niet wordt uitgevoerd door dE
postadministratie, ten bewijze, dat het ver
schuldigde reeht is geheven, op het formulier N 
een bijzonder zegel gehecht of het bedrag van 
het geheven recht daarop vermeld. -

HOOFDSTUK III. 

r akketten, belast met rerrekening. 

Aanduiding van het verrekenbedrag. 
13. 1. De verrekenpakketten en de daarbij 

behoorende adreskaarten moeten op de adres
zijde, zeer duidelijk geschreven of gedrukt, 
het woord ,.Remboursement"' dragen, gevolgd 
door het verrekenbedrag, hetwelk moPt zijn 
aan~eduid in latijnsche letters, voluit en in 
Arabische cijfers, zonder doorhaling of over 
schrijving, ook al zijn die goedgekeurd. 

2. De afzender moet bovendien, eveneens 
in latijnsehe letters, op het pakket en op de 
voorzijde van de adreskaart, zijn naam en 
adres vermelden. 

Etiket. 
14. De verrekenpakketten, evenals de bij

behoorende adreskaarten, moeten van een 
oranjekleurig etiket worden voorzien, gelijk 
aan het model D gevoegd bij het Reglement 
van het Vc-rdrag, 

Verrekeningspostwissel (formulier H). 
15. Elk verrekenpakket gaat vergezeld 

van een formulier voor verrekeningspostwjssel 

gelijk aan of overeenkomende met het hierbij 
gevoegd model H. Dit formulier, hetwelk 
aan de adreskaart wordt vastgehecht, moet 
de aanwijzing dragen van het verrekenbedrag 
in de munt van het land van oorsprong en, 
als algemeene regel, den afzender van het 
pakket als den geadresseerde van den wiesel 
aangeven. 

E chter is iedere Administratie vrij de post
wissels betreffende zendingen uit haren dienst 
afkomstig, te doen adresseeren aan de kantoren 
van oor prang der pakketten of aan andere 
van haar kantoren. 

De strook van den verrekeningswissel moet 
den naam en het adres van den geadresseerde 
van het pakket, alsmede de plaats en den 
datum van terpostbezorging van die zending 
vermelden. 

Herleiding van het verrekenbedrag. 
16. Tenzij daaromtrent anders is overeen

\lekomen, worden de verrekenbedragen herleid 
m de munt van bet land van bestemming 
door de zorg van de Administr.i,tie van dat 
land, volgens den koers van herleiding gebezigd 
voor de herleiding van postwissels bestemd 
voor het land van oorsprong der pakketten. 

Betalingstermijn. 
17. Het verrekenbedrag moet worden be

taald binnen den termijn van 7 dagen te rekenen 
van den dag volgende op dien van aankomst 
van het pakket ten kantore van bestemming. 

Deze t,ermijn bedraagt 14 dagen in het. 
verkeer tusschen landen van Europa en landen 
buiten Europa en tusschen deze laatste landen 
onderl ing. 

De tPrmijnen kunll'ln tot ten boog~te 28 
dagen worden verlengd door de Administratiën, 
wier wetgeving daartoe de verplichting oplegt. 

Na afloop van deze termijnen wordt het 
pakket als onbestelbaar behandeld, overeen
komstig de bepalingen van artikel 34 hierna. 
De afzender beeft e~hter de bevoegdheid 
de onmiddellijke terugzending van het pakket 
aan ZÁjn adres te vragen, indien de geadres
seerde bij de eerste aan bieding weigert het 
verrekenbedrag te betalen. 

Dit verzoek moet voorkomen op hPt pakket 
en op de aehterzijde van de ad reskaart. Het 
moet gesteld zijn in het Fransch of in een in 
het land van bestemming bekende taal. 

Verlaging of opheffing van het verre-
kenbedrag. 

18. Op de verzoeken om opheffing of ver
laging van het verrekenbedrag zijn de bij 
artikel 41 van het Reglement van het Verdrag 
voorgeschreven regelen en formalit9iten van 
toepassing. 

Élk verzoek om verla.ging van het verreken
bedrag moet vergezeld zijn van een nieuw for
mulier voor verrekeningspostwissel, waarop 
het verbeterde bedrag is aangegeven. 

Nazending. 
19. Verrekenpakketten kunnen worden na

gezonden, indien het land van nieuwe bestem
ming met dat van oorsprong een dienst van dit 
soort pakketten onderhoudt. 

De pakketten gaan in dat geval vergezeld 
van de verrekeningspostwisselformulieren, op 
gemaakt doo den dienst van oorsprong der 
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pakketten. De Administratie van nieuwe 
bestemming handelt ten opzichte van de 
afrekening van de verrekenbedragen alsof de 
pakketten haar rechtstreeks waren toegezonden. 

Afgifte van den verrekeningspost,l'issel. 
20. Onmiddellijk na invordering van het 

verrekenbedrag vult het kantoor van bestem
ming, of eenig ander daartoe door de Admi
nistratie van bestemming aangewezen kantoor 
het gedeelte "Indications de service" van den 
verrekeningspostwissel in en zendt dien wissel, 
na daarop den dagteekeningstempel te hebben 
afgedrukt, zonder heffing v1tn recht. naar 
het kantoor . van terpostbezorging van het 
pakket of naar het kantoor, dat door de Ad
ministratie van oorsprong uitdrukkelijk op 
den wissel zelf is aa.nge~even. 

De verrekeningspostw1ssels worden aan de 
afzenders van de pakketten uitbetaald over 
eenkomstig de door elke Administratie vastge
stelde bepalingen. 

Intrekking of vervanging van verre
keningspostwisselform n lieren . 

21. 1. De ingetrokken of vervangen ver
rekeningspostwisselformulieren worden door 
de zorgen van de Administratie van be~temming 
van de p!tkketten vernietigd. 

2. De formulieren, behoorende bij verreken 
pakketten, welke om de een of andere reden 
naar het kantoor van oorsprong worden terug
gezonden, moeten, door de zorgen van de 
terugzendende Administratie, worden on
bruikbaar gemaakt. 

3. Wanneer de formulieren, behoorende 
bij verrekenpakketten vóór de invordering van 
het verrekenbedrag in het ongereede of ver
loren zijn geraakt of vernietigd zijn, maakt 
het kantoor van bestemming duplicatE>n op, 
waarop het de aanwijzingen stelt, die het kan
toor van afzending er op zou hebben a1tnge
braoht. 

V errekenings postwissels. 
22. 1. De n<t de invordering van het 

verrekenbedrag in het ongereede of verloren 
geraakte of vernietigde verrekeningspostwissels 
worden vervangen door duplicaten of mach
tigingen tot uitbetalin~, nadat door de betrok
ken Administrati''n 1s vastgesteld, dat de 
postwissels noch uitbetaa,d, noch terugbetaald 
zijn. 

2. De verrekeningspostwissels, waarvan de 
geadresseerden het bedrag niet binnen den 
termijn van geldigheid, vastgesteld bij het 
Reglement der postwissels hebben opgevorderd 
en die, welke niet aan de rechthebbenden zijn 
kunnen worden uitgereikt, worden behandeld 
overeenkomstig de bepalingen van artikel 34 
van het Reglement van het Verdrag. 

HOOFDSTUK IV. 

Pakkeiten met aangege,:en waarde. 

Aandniding van het bedrag der aange
geven waarde. 

23. De pakketten met aangegeven waarde 
en de bijbehoorende adreskaarten moeten 
voorzien zijn van de aanduiding van het bedrag 
der aangegeven waarde in de munt van het 
land van oorsprong. 

Deze aanduiding moet gesteld zijn in Latijn-

sche letters, volu it, en in Arabische cijfe rs, 
zonder doorhaling of overschrijving, ook al 
zijn die goedgekeurd. Daarenboven moet 
het bedrag van de aangifte door den afzender 
of door de Administratie van oorsprong in 
gouden franken worden herleid. Het a ldus 
verkregen bedrag moet in cijfers worden 
vermeld naast of onder die, welke het aange
geven bedrag in_ de munt van het land van 
oorsprong n,andu,den. 

Eet b~drag in ;(Ouden franken moet duidelijk 
onderstreept worden met gekleurd potlood. 

Etiketten en postzegels. 
24. De pakketten met aangegeven waarde 

moeten, evenals de daarop betrekking hebbende 
adreskaarten. zijn voorzien van een rood etiket~ 
met de aanwijzing "Valeur déclarée" in Latijn
sche letters. 

Indien de pakket.t.en muntstukken, gouden 
of zilveren voorwerpen of andere kostbaarheden 
bevatten, moeten de zegels, zoowel als de 
etiketten van allerlei aard en, in voorkomende 
gevallen, de op de pakketten gehechte post
zegels, op eenigen afstand van elkaar bevestigd 
worden, opdat zij beschadiging val' den omslag 
niet kunnen verbergen. 

De etiketten en, in voorkomende gevallen, 
de postzegels mogen evenmin over twee zijden 
van den omslag worden gevouwen, zoo dat zij 
den rand bedekken. 

Afdruk van het zegelmerk. 
25. De adreskaart behoorende bij een pak

ket met aangegeven waarde moet, behalve 
van de aanduiding van de aangegeven waarde, 
als voorgeschreven in artikel 23, voorzien 
zijn van een nauwkeurige weergave van het 
bjj artikel 7, letter c, bedoelde zegel of het 
bijzondere kenteeken van den afzender. 

Vermelding van het gewicht. 
26. Het juiste gewicht in grammen van 

elk pakket met aangegeven waarde wordt 
door de Administratie van oorsprong vermeld : 

a) op het adres van het pakket; 
b) op de adreskaart, op de daarvoor bestem 

de plaats. 

HOOFDSTUK V. 

Dr·in1ende pakketten. 
Etiket. 

27. De dringende pakketten en de daarop 
betrekking hebbende adreskaarten moeten 
zijn voorzien van een etiket met de zeer in 
het oog vallende aanwijzing: ,,T; rgent" . 

Verzending en comptabiliteit. 
28. De Administratiën, die zich belagten 

met de uitwisseling van dringende pakketten, 
treffen in onderling overlag maatregelen voCJr 
een vlugge en zooveel mogelijk rechtstrceksch_e 
verzending van die pak.ketten; deze Admm 1-
stratiën stelien eveneens in gemeen overleg de 
noodige maatregelen voor de afrekening vaet. 

HOOFDSTUK VI. 
Verru;htingen b# de I er,ending en ',ii d, ontrtinqst. 
Nummer van inschrijving en plaats 
van terpostbezorging. 

29. Elk pakket wordt, evenals de daarop 
betrekking hebbende adrf"skaart, voorzien 
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Yan een etiket, gelijk aan het hierbij gevoegd 
model D, Yermeldende het nummn Yan m
schrijving en den naam van het kantoor van 
terpostbezorging. 

Hetzelfde lrnntoor Yan oorsprong m:ig niet 
gelijktijdig twee of meer reeksen etiketten 
gebruiken, · t enz~j de reeksen zijn aangevuld 
met een onderschddend teeken . 

Stempeling met den dagteekening-
stempel. 

30. De adreskaart wordt door het kantoor 
van oorsprong aan de adreszijde yoorzien van 
eên afdruk nn den stempel, aanwijzende de 
plaats en den · datum van de t erpostbezorging. 

Het kantoor van oorsprong moet bovendien 
de'gewichtsschaal of het gewicht in kilogrammen 
van het pakket vermelden. 

Expresse-pakketten. 
31. De per expresse te bestellen pakketten 

worden, evenals de he11:eleidende adreskaart, 
door middel van een stempel of van een etiket, 
voorû en van het woord "Expr l>s" in vette 
letters. 

Terugzending Yan de franco-adviezen. 
Terugbekomen van de voorgeschoten 
rechten. 

32. l. Na de aflevering aan den geadres
~eerde van een pakket "vrij van rechten· •, 
vult het kantoor, dat de douanerechten of 
andere reC'hten heeft voorgeschoten, voor 
zooveel dit kantoor betreft, verder de aanwij
zingen in, die op de achterzijde van het franco
advies voorkomen, en zendt dit met de bewijs
stukken, onder gesloten omslag, zonder aan
juiding van den inhoud, aan het kantoor Yan 
oorsprong van het p<t,kket. 

Iedere Administratie heeft echter het recht 
de terugzending van de franco-adYiezen, die 
met kosten bezwaard zijn, door bijzonder 
aangewezen kantoren te doen geschieden en 
t e verlangen, dat de adviezen aan een bepaald 
kantoor worden geri<'ht. ·1n dit laatste geval 
wordt de naam van het kantoor, wa'.l.raan de 
adviezen moet,en worden teruggezonden, door 
het kantoor Yan afzending van het pakket op 
de voorzijde van het franco -adYies vermeld. 

2. Wanneer een pakket, voorzien van een 
etiket .,franc de tous droits" of . .franc de droits 
de douane seulement", den dienst va.n het 
land van bestemming bereikt zonder franco
advies, dan maakt het met de inklaring en 
vrijmaking belaste kan · oor een duplicaat op 
van het . adYies, daarbij zorgdragend den 
naam yan het, land Yan oorsprong van de 
zending in de plaats te stellen Yan dien van de 
Admimstratie, waartoe bedoeld kantoor zelf 
behoort. Wanneer het franco-advies na afie
vering van het pakket is Yer!oren geraakt, 
dan wordt naar dezelfde regelen een duplicaat 
opgemaakt. 

3. De franco-adYiezen, betrekking hebbende 
op pakketten, welke om de een of andere reden 
worden t eruggezonden, moeten door de zorg 
van de Administratie, die de terugzending 
bewerkstelligt, onbruikbaar worden gemaakt 
en aan de adreskaarten worden gehecht. 

4. Na ontvangst van een franco-advies, 
a.angevende de door den dienst va.n het land 
van-bestemming voorgeschoten ko~ten, herleidt 
de Administratie van het land van oorsprong 

het bedrag dier kosten in haar eigen m unt 
yo)gens een door haar zelf vastgestelden koers, 
d ie niet hooger mag zijn dan die, welke voor 
de afgifte van postwissels voor het betrokken 
land is Yastgesteld. Het aldus verkregen 
bedrag wordt op het formulier en op de zij
strook dl\arvan a.angegoYen ; he~ wordt door 
de handteekening ya.n den ambtenaar, door 
wien de herleiding is geschied, bekracht,igd. 
Na invordering van het bedrag der kosten 
oYerhandigt het kantoor van oorsprong de 
strook van het advies, en eventueel de bewijs
stukken, aan den a fzender . 

Nazending. 
33. 1. Verkeerd gezonden pakketten kun

nen door de Administratie, die deze pakketten 
naar hun bestemming doorzendt, niet met. 
douanerechten of andere rechten worden belast. 

Indien deze Administratie een pakket 
terugzendt aan de Administratie, die het 
laat stelijk heeft Yerzonden, restitueert zij 
aan la.atstbedoelde de ontvangen vergoedingen 
en doet mededeeling van de misvatting door 
middel van een bericht van bevinding. 

In andere gevallen en indien het bedrag der 
rechten, dat aan de na.zendende Administratie 
is te goed gedf an, onvoldoende is om de kosten 
van doorzending, welk'3 te haren Jaste komen, 
te dekken, vergoedt zij aan de Administratie, 
aan welke zij het pakket uitlevert, de Yoor het 
vervoer verschuldigde rechten ; vervolgens. 
crediteert zij zich voor het bedrag, waarvoor 
zij ongedekt is, door dit in rekening te brengen 
aan het uitwisselingskantoor, dat het pakket 
het laatst Yerkeerd heeft Yerzonden. 

De reden hiervan wordt aan dit kantoor 
door middel van een bericht Yan bevinding 
medegedeeld. 

2. Wanneer een pakket ten onrechte ter 
verzending is toegelaten, t en gevolge van een 
aan den postdienst te wijten misvatting en 
om die reden naar het land van oorsprong 
moet worden teruggezonden, keert de Admi
nistratie, die het pakket teruggeeft, aan de
Administratie, die het pakket aan haar heeft. 
uitgeleverd, de Yergoedingen uit, welke zij er
voor heeft ontvangen. 

Indien de terugzending het gevolg is van een 
vergissing van den afzender of Yan een der 
verbodsbepalingen, bedoeld in artikel 14 van 
de Overeenkomst, komen de hieruit voort
vloeiende kosten wegens vervoer ten Jaste 
van de afzenders. Elke Administratie credi
teert zich Yoor haar aandeel. door dit in reke
ning te brengen op de wijze als in § 3 hierna. 
is aangegeven voor de nagezonden pakketten. 

3. De postpakketten, welke t en geYolge
van verandering van woonplaats der geadres
seerden of ten gevolge van een misvatting 
van den afzender worden nagezonden, worden 
door de Administratie, die ze uitreikt, ten Jaste 
der geadresseerden, belast met een port, 
gelijkstaande met het totaal der aandeelen, 
welke toekomen aan de Yerschillende Admi-. 
nistratiën, die aan de nazending hebben deel-
genomen. · 

De na.zendende Administratie crediteert 
zioh voor haar aandeel bij de Administ ratie 
van doorvoer of bij de Administratie Yan 
nieuwe bestemming. Indien het land, dat 
nader verzendt, en dat van n ienwe bestemming: 
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niet aan elkander grenzen, brengt de eerste 
Administratie van doorvoer, die een nage
zonden pakket ontvangt, haar aandeel en dat 
van de nazendende Administratie, in haa r 
voordeel, t en laste van de Administratie, 
waaraan zij dat voorwerp uitlevert. 

Indien deze laatste Administ ratie, op haar 
beurt, slechts een Administratie van doorvoer 
is, verhaalt zij eveneens op de volgende Ad
ministratie haar eigen aandeel, vermeerderd 
met hetgeen door de voorgaande Administratie 
is in rekening gebracht. Deze handeling wordt 
herhaald in het verkeer tusschen de verschil
lende Adrninistratiën, die aan het vervoer 
deelnemen, totdat het pakket de Administratie 
van bestemming heeft bereikt. 

Indien de vervoerkosten op het oogenblik 
van nazending worden voldaan, dan wordt 
het pakket behandeld alsof het rechtstreeks 
va.n het na.zendende land naar het land van 
nieuwe bestemming geadresseerd ware. In dit 
geval worden van den geadresseerde geen 
vervoerkosten ~eheven. 

Een ornschriJving van de in rekening ge
brachte kosten moet op de adreskaart worden 
gesteld, dan wel op een daaraan gehecht lijstje. 

4. De pakketten worden nagezonden in 
hun oorspronkelijke verpakking ; zij gaan 
vergezeld van de adreskaart, opgemaakt door 
het kantoor van oorsprong. Indien het pak
ket om do een of andere reden opnieuw moet 
worden verpakt of de oorspronkelijke adreskaart 
moet worden vervangen door een andere, 
is het volstrekt noodzakelijk den naam van het 
kantoor van oorsvrong en het nummer van de 
oorspronkelijke mschrijving, zoowel op het 
pakket als op de adreskaart, t e vermelden. 

Onbestelbare pakketten. Kennisgeving 
van onbestelbaa rh eid . 

34. 1. Indien de afzender door middel 
van een aanduiding op de achterzijde van de 
adreskaart en op het pakket heeft verzocht, 
dat van de onbestelbaarheid van het pa.kket 
mededeeling zal worden gedaan, dan zendt de 
Administrat,ie van bestemming een kennis
aevin~ van onbestelbaarheid, gelijk aan het 
hierbiJ gevoegde model J, na invulling toe aan 
de Administratie van afzending. 

Deze kennisgeving, die vergezeld behoort t e 
<>aan van de oorspronkelijke adreskaart, moet,, 
rn voorkomende gevallen, aangeven het bedrag 
van de douane- en andere rech ten, waarmede 
het pakket reeds is belast en die, waarmede 
het wegens langere bewaring nog zou kunnen 
worden belast . 

De kennisgeving, voorzien van de aanwij zin
gen van den afzender en vergezeld van de 
adreskaart, wordt teruggezonden naar het 
kantoor, dat ze heeft opgemaakt. 

2. Een kennisgeving, model J , moet even
eens worden opgemaakt om aan de Adrni
nistrati3 van oorsprong mededeeling te doen 
van de onbestelbaarheid van postpakketten als 
gevolg van beschadiging, berooving of van 
andere dergelijke oorzaken. 

3. Als algemeene regel worden de berichten 
v an onbestelbaarheid gewisseld tusschen het 
kantoor van bestemming en dat van oorsprong. 
Iedere Administ ratie kan echter verlangen, da t 
de kennisgevingen haar dienst bet reffende 
worden toegezonden aan haar H oofdbe~tunr, of 

aan een bepaaldelijk aangewezen kantoor. De 
Administratie van oorsprong behoort den af
zender in t e lichten. De verzending van de 
kennisgevingen van onbestelbaarheid moet 
door alle betrokken kantoren zooveel mogelijk 
worden bespoedigd. 

4. Wanneer postpakketten, waaromtrent 
een bericht is verzonden, alsnog worden aan
genomen of nagezonden vóór de ontvangst van 
de beschikkingen van den afzender, moet het 
kantoor van oorsprong onmiddellijk worden 
ingelicht, opdat het den afzender daarvan 
verwittigt . • 

5. Indien een pakket wordt teruagezonden, 
zonder dat de kennisgeving van ontestelbaar
heid, bedoeld in § 1 van dit artikel, is opge
maakt. is de Administratie van bestemming 
gehouden de terugzendingskosten voor haar 
rekening te nemen. 

Onbestelbare pakket ten. Beschikkin
gen van den afzender. 

35. 1. De afzender kan in antwoord op de 
kennisgeving van onbestelbaarheid, welke hem 
is toegezondon overeenkomstig de bepalingen 
van het voorgaande artikel, verzoeken: 

a) dat aan den oorspronkelijken geadres
seerde nog eenmaal kennis worde gegeven ; 

b) dat het adres van het pakket worde 
verbeterd of aangevuld ; 

c) dat het pakket aan een ander dan den 
geadresseerde worde uitgereikt of naar een 
andere bestemming worde opgezonden om aan 
den oorspronkelijken geadresseerde of aan een 
ander persoon te worden uitgereikt; 

d) da t een pakket belast met verrekening 
worde afgegeven aan een ander persoon tegen 
betaling van het aangegeven verrekenbedrag 
of dat het worde afgegeven aan den oorspron
kelijken geadresseerde of aan een ander persoon 
zonder inning van het verrekenbedrag of tegen 
betaling: van een lager bedrag dan het oor
spronkelijk aangegevene. Indien het verreken
bedrag wordt verminderd, moet een nieuw 
formulier H worden op~emaakt, overeenkomstig 
de bepalingen van artikel 18 ; 

e) dat het pakket aan den oorspronkelijken 
geadresseerde of aan een ander persoon worde 
afgeleverd, zonder inning van de douane- of 
andere kosten, waarmede het belast is. In 
da t geval moet een franco-advies worden op
gemaakt, overeenkometig de bepalingen van 
artikel JO; 

/) da t het pakket hem onmiddellijk worde 
teruggezonden ; 

g) dat het pakket worde verkocM voor zijn 
rekening en op zijn kosten of als afgestaan 
worde behandeld. 

Geen enkel ander verzoek dan de hiervoren 
vermelde is toegelaten. 

2. Na ontvangst van de beschikkingen van 
den afzender, zijn deze laatste alleen geldig en 
uit t e voeren. 
Terugzending van onbestelbare pak
ketten . 

36. l. E lk pakket, waarvan de geadres
seerde is vertrokken naar eon land, dat niet 
is t oegetreden tot de Overeenkomst betreffende 
de postpakket ten, wordt als onbestelbaar be
handeld, tenzij de Administratie, waarvoor het 
oorspronkelijk bestemd was, in staat is het zijn 
bestemming te doen bereiken. 
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2. Indien de afzender een verzoek heeft 
gedaan, dat niet voorzien is in artikel 35, kan 
de Administratie van bestemming het pakket 
onmiddellijk naar het kantoor van oorsprong 
terugzenden zonder een nieuwe kennisgeving 
op te maken. 

Het.zelfde geldt, indien de afzender de be
t aling weigert van het recht bedoeld in § 3 
van artikel 19 van de Overeenkomst. 

Indien d!'l afzender niet antwoordt op de 
kennisgeving van onbestelbaarheid, wordt het 
pakket hem teruggezonden na afloop van den 
termijn, vastgesteld bij § 3 van genoemd 
artikel 19. 

3. Het kantoor, dat een pakket aan den 
afzender terugzendt, moet duidelijk en beknopt 
in de Fransche taal de reden van de niet uit • 
!eiking vermelden in den volgenden_ vorm : 
mconnu, (onbekend), refusé, (geweigerd), en 
voyage, ( op reis), parti, /vertrokken), non 
réclamé, (met .. opgevraagd), clécédé, (overleden) 
of een dergehJk woord. Deze vermelding kan 
geschreven worden of geschieden door middel 
van een stempel of door het opplakken van 
een etiket. Elke Administratie heeft de be
voegrl.heid hieraan toe te voegen de vertaling 
van de reden der niet-uitreiking in haar eigen 
taal, en andere aanwijzingen, die zij wenschelijk 
mocht achten. 

4. De pakketten, welke aan den afzender 
worden teruggezonden, worden op het advies 
mgeschreven met de aanwijzing "Rebut" in 
de kolom .. Observations". Zij worden be
handeld en met port belast op dezelfde wiize 
als de voorwerpen, welke ten gevolge van 
verandering van woonplaats der geadresseerden 
worden nagezonden. 

Verkoop. Vernietign f . 
37. 1. Indien een pakket is verkocht of 

vernietigd overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 21 van de Overeenkomst, wordt van 
den verkoop of van de verniet.iging proces
verbaal opgemaakt. 

Een afschrift van dat proces-verbaal wordt, 
vergezeld van de adreskaart, aan het kantoor 
van oorsprong toegezonden. 

2. De opbrengst van den verkoop strekt in 
de eerste plaats tot dekking van de kosten, 
waarmede het pakket is bezwaard. 

In voorkomende gevallen wordt het over
schot aan het kantoor van oorsprong ovi>r
gemaakt, om te worden tu hand gesteld aan 
den afzender, te wiens laste de kosten van 
overmaking komen. 

Terugvordering. Adreswijziging. 
38. Op verzoeken om terugzending van 

pakketten en om adreswijziging zijn de bij de 
artikelen 41 en 42 van het Reglement van het 
Verdrag voorgeschreven regelen en formaliteiten 
van toepassing. 

Navragen naar pakketten of naar 
verrekeningspostwissels. 

39. 1. Voor navragen naar pakketten of 
niet terugontvangen verrJkeningspostwisgels 
word'. gebruik gemaakt van een formulier 
gelijk aan of overeenkomende met het hierbij
gevoegde model N. De Administratie van het 
land van oorsprong zendt dit formulier recht
streeks aan de Administratie van bestemming. 

J\!25. 

2. Echter wordt in het, verkeer met over
zeesche landen en tusschen die landen onderling 
de navraag verzonden van kantoor tot kantoor 
langs denzelfden weg als de zending, waarop 
de navraag betrekking heeft . 

3. In het geval, bedoeld bij paragraaf 1 
van dit artikel, vult de Administratie van be
stemming, wanneer zij in staat is afdoende 
inlichtingen te verschaffen omtrent het lot 
van het pakket of van den verrekeningspost
wissel, het formulier N verder in en zendt het 
terug aan de Administratie va,n oorsprong. 

Indien de Administratie van bestemming het 
pakket of den verrekeningspostwissel niet kan 
opsporen, zendt zij het formulier aan de Ad
ministratie van oorsprong terug en voegt er een 
verklaring van den ge11,dresseerde bij, dat hij 
de zending niet heeft ontvangen. De Admi
nistratie van oorRprong vult het formulier aan, 
door daarop de bijzonderheden van de ver
zending aan de eerste Administratie van door
voer te vermelden en zendt het aan deze 
Administratie, welke er haar opmerkingen op 
aanteekent en het eventueel verzendt aan de 
volgende Administratie. De navraag gaat zoo 
vervolgens van Administratie tot Administratie, 
totdat het lot van het voorwerp, waarop de 
navraag betrekking heeft, is vastgesteld. 

De Administratie, welke het pakket aan den 
geadresseerde heeft doen uitreiken, of die, in 
voorkomende gevallen, noch die uit,reiking, 
noch de regelmatige uitlevering aan een andere 
Administratie kan aantoonen, vermeldt dat 
feit op het formulier en zendt dit daarna aan 
de Administratie van oorsprong terug. 

4. In het geval bedoeld bij § 2 van dit 
artikel, worden de nasporingen voortgezet van 
de Administratie van oorsprong af tot aan die 
van bestemming. Iedere Administratie ver
meldt op het formulier N de gegevens omtrent 
de doorzending aan de volgende Administratie. 
Indien deze doorzending met kan worden vast
gesteld, wordt het formulier, behoorlijk in
gevuld, toegezonden aan de Administratie van 
het land van bestemming. Deze handelt ver
volgens zooals is aangegeven in de laatste 
alinea van de voorgaande paragraaf. 

5. Het formulier N behoort, voor zooveel 
mogelijk, vergezeld t e gaan van een facsimile 
van het adres. Het wordt zonder begeleidend 
schrijven in een gesloten omslag verzonden. 

Een zelfde formulier N kan dienen voor twee 
of drie pakketten, welke met één adreskaart 
zijn verzonden. 

E lke Administratie kan bij een aan het 
Internationaal Bureel gerichte kennisgeving 
verlangen, dat de op haar dienst betrekking 
hebbende navragen worden toegewnden, het,zij 
aan haar Hoofdbestuur, het zij aan een bepaal
delijk daartoe aangewezen kantoor, hetzij 
eindelijk rechtstreeks aan het kantoor van 
bestemming of, indien zij alleen als Administra
tie van doorvoer bij de zaak betrokken is, aan 
het kantoor van uitwisseling, waaraan de zen
ding is uitgeleverd. 

6. Telkens wanneer een tusschenliggende 
Administl'!),tie een formulier N dool'zendt aan 
de volgende Administratie, moet zij ei'n af
schrift van het formulier, aangevuld met de 
aanwijzingen omtrent de doorzending van het 
pakket, aan de Administratie van afzending 
doen toekomen. 

ö2 
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HOOFDSTUK VII. 

Uitwisseling van de pakketten. 
Advies. 

40. 1. De pakketten worden door het 
afzendend kantoor van uitwisseling ingeschre
ven op een advies, gelijk aan het hierbij&evoegde 
model F, met vermelding van alle bijzonder 
heden, welke dat formulier aangeeft. De met 
elkaar in verbinding staande Administratiën 
kunnen nochtans overeenkomen om crewone 
pakketten bij het getal (en bloc) op de aiÎviezen 
m te schrijven, met vermelding in één som van 
de te vergoeden bedragen. De adreskaarten, 
de verrekeningspostwisselformulieren, de dou
ane-verklaringen en, eventueel, de andere 
vereischte documenten (rekeningen, bewijzen 
van herkomst, geneeskundige verklaringen, 
enz.) alsmede de franco-adviezen en de berichten 
van ontvangst, worden bij het advies gevoegd. 

De uitwisselingskantoren, die hun tusschen
komst verleenen, behoeven de documenten, 
welke de adviezen vergezellen, niet te verge
lijken. 

2. De pakketten voor den dienst, ingesteld 
ten behoeve van krijgsgevangenen, worden op 
het advies ingeschreven, doch zonder eenige 
vergoeding, behalve wanneer het verreken
pakketten betreft. 

3. Tenzij daaromtrent anders mocht zijn 
overeengekomen, behooren bij de uitwisseling 
van pakketten over zee, de uitwisselingskan
toren van afzending de adviezen in den linker
bovenhoek van volgnummers te voorzien, 
welke voor elk kentoor van oorsprong en voor 
elk kantoor van bestemming een jaarlijksche 
reeks vormen ; zooveel mogelijk wordt onder 
het nummer de naam vermeld van het schip, 
waarmede de zending wordt vervoerd. Het 
laatste nummer van een jaar moet op het eerste 
advies van het volgende jaar worden verml'ld. 

Onderzoek door de uitwisselingekan-
torei,. Vaststelling van onregelm&tig-
heden, waarmede de verantwoordelijk-
heid van de Administratiën met ge-
moeid is. 

41. 1. Bij de ontvangst van een advies gaat 
het uitwisselingskantoor van bestemming over 
tot het onderzoek van de pakketten en van de 
verschillende stukken, die deze vergezellen. 

Dit onderzoek behoort steeds, wanneer dit 
mogelijk is, te $eschieden in t egenwoordigheid 
van beide partijen. 

2. Indien het kantoor vergissingen of ver
zuimen op het advies opmerkt, brengt het on
middellijk de noodige verbeteringen aan, daarbij 
zorg dragende, dat de onjuiste aanwijzingen 
zoodanig met de pen worden doorgehaald, dat de 
oorspronkelijke inschrijvingen kunnen worden 
onderkend. 

Deze verbeteringen geschieden door twee 
ambtenaren. Het geval van blijkbare vergis
sing uitgezonderd, is aan die veranderingen 
meer waarde te hechten dan aan de oorspron
kelijke inschrijvingen. 

Bovendien maa.kt het kantoor van bestem
ming een bericht van bevinding op, gelijk aan 
het hierbijgaande model G, en zendt dit, on 
verwijld als aangeteekenden brief naar het uit
wisselingskantoor van afzending. 

3. Verschillen van geringe beteekenis, met 
betrekking tot den inhoud, de afmetingen en 

het ~ewicht van de pakketten, alsmede onregel
matigheden, waarmede klaarblijkelijk de ver
antwoordelijkheid der betrokken Administra
tiën niet gemoeid is, worden door middel van 
een bericht van bevincling medegedeeld. 

4-. Het uitwisselingskantoor van afzending 
zendt het bericht van bevinding, na onderzoek 
en in voorkomende gevallen van zijn opmer
kingen voorzien, terug. Dit bericht wordt 
da.ama gehecht aan de adviezen, waarop het 
betrekking heeft. Verbeteringen, aangebracht 
op een advies, welke niet door bewijsstukken 
zijn gestaafd, worden als ongeldig beBchouwd. 

Vaststelling van onregelmatigheden 
waarmede de verantwoordelij kheid van 
de Administratiën gemoeid is. 

42. 1. Van het ontbreken van een pakket 
enz., een verandering in de schrifturen of eenige 
andere onregelmatigheid, waarmede de verant
woordelijkheid van de betrokken Administratiën 
gemoeid is, worrlt een bericht van bevinding 
opgemaakt, dat als aangeteekende brief naar 
het uitwisselingskantoor van afzending wordt 
gezonden. 

Indien het een pakket met aangegeven waarde 
betreft, wordt bovendien een proces-verbaal 
opgemaakt, dat als ambtshalve aa.ngeteekende 
brief wordt toegezonden aan het Hoofdbestuur 
van het land, waartoe het uitwisselingskantoor 
van afzending behoort; dit proces-verbaal gaat, 
in voorkomende gevallen, vergezeld van de 
touwen, de zegels of de loodjes, waarmede de 
zak of de mand, waarin de pakketten waren 
opgenomen, gesloten wM. Een dubbel van het 
proces-verbaal wordt te gelijker tijd gezonden 
aan het Hoofdbestuur, waaronder het uitwisse
lingskantoor van bestemming behoort, of aan 
eenig ander door dit, Hoofdbestuur aangewezen 
besturend lichaam. 

2. Indien daartoe aanleiding bestaat, kan 
het uitwisselingskantoor van afzending boven
dien per telegram worden ingelicht op kosten 
van de Administratie, die dit verzendt. 

3. Wanneer het uitwisselingskantoor van 
bestemming, met de eerstvolgende post na het 
onderzoek, aan het uitwisselingskantoor van 
afzending geen bericht heeft doen toekomen, 
waarbij van het bevinden van eenige fout of 
onregelmatigheid werd kennis gegeven, dan 
wordt, zoola.ng het bewijs van het tegendeel 
niet is geleverd, aangenomen, dat het de pak
ketten heeft ontvangen. 

4. Onverminderd de toepassing van de 
bepalingen van para.graaf 1, moet het kantoor 
van uitwisseling, dat van een correspondeerend 
kantoor, waarmede het niet rechtstreeks in 
betrekking staat, een pakket ontvangt, hetwelk 
onvoldoende ingepakt of beschadigd is, dit 
doorzenden, na het, als het te pas komt, op
nieuw te hebben ingepakt, waarbij de oorspron
kelijke verpakking zooveel mogelijk in haar 
geheel moet worden gelaten. 

Is de beschadiging van dien aard, dat ont
vreemding van den inhoud van de zending 
mogelijk is geweest, dan moet het kantoor eerst 
overgaan tot ambtshalve opening van het 
pakket en tot het onderzoeken van den inhoud 
daarvan. 

In beide gevallen moet het gewicht van het 
pakket worden vastgesteld vóór en nà de nieuwe 
inpakking en op den omslag zelf van het pakket 
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worden aangegeven. Deze aanw\jzmg moet 
worden gevolgd door de aanduiding ,.Rem
ballé à ..•.... " en de onderteekening van de 
~mbtenaren die het pakket opnieuw hebben 
mgepakt. 

HOOFDSTUK VIII. 

Comptabiliteit. Vaststelling van de rekeningen. 

Afrekening van de vergoedingen. 
43. 1. Iedere Administratie laat maande· 

lijks, door haar uitwisselingskantoren en voor 
alle zendingen van een en dezelfde Administra
tie ontvangen, een staat, gelijk aan het hierbij 
gevoegde model K, opmaken van de totaal
bedragen der adviezen: 

a) in haar voordeel, voor haar aandeel , en, in 
voorkomende gevallen, voor dat van ieder der 
belanghebbende Administra.tiën, in de door de 
Administratw van 11,fzending geheven porten ; 

b) lil haar nadeel, voor het aandeel in de 
van de geadresseerden te heffen porten, dat 
wegens nagezonden of onbestalbare pakketten 
aan de Administratie, welke die pakketten na
of terugzendt, en aan de verder daarbij betrok
ken Administratiën toekomt. 

2. De bedragen der staten K worden ver
zameld op een rekening L, waarvan het model 
eveneens hierbij is gevoegd. 

3. De rekening L wordt, onder bijvoeging 
van de staten K, van de adviezen en, zoo die 
er zijn, van de daarop betrekking hebbende 
berichten van bevinding, in den loop der maand, 
volgende op die waarover de rekening loopt, 
aan het onderzoek van de correspondeerende 
Administratie onderworpen. 

De eindbedragen mogen nooit worden ver
beterd. De misvattingen, welke mochten 
worden opgemerkt, moeten worden verevend 
door middel van verschil-staten. 

4_. De rekeningen L worden, na te zijn na
gezien en goedgekeurd, door de Administratie, 
die te vorderen heeft, in een algemeene drie
maandelijksche rekening te zamen gevat. 

Deze rekening kan echter, indien de betrok
ken Administratiën dit overeenkomen, halfjaar
ljjks of jaarlijks worden opgemaakt. 

Betaling van de rekeningen. 
44. 1. Het saldo, door de balans der 

algemeene rekeningen aangewezen, wordt door 
de AdminiHtratie, die te betalen heeft, aan de 
Administratie, die te vorderen heeft, uitbetaald 
op de wijze, als bij artikel 66 van het Reglement 
van het Verdrag is aangegeven. 

2. Het opmaken, de inzending en de betaling 
van het saldo van een algemeene rekening 
moeten ~- den _kortst mogel_ijken tijd geschieden 
en mterhJk b=en een t1Jdsverloop van drie 
maan~en na afloo:p van het tijdvak, waarop de 
reke=g betrekking heeft. Dit tijdsverloop 
bedraagt zes maanden in het verkeer met 
overzeesche landen. 

Afrekening wegens de verrekenings
postwisse!s. 

45. 1. Tenzij anders mocht zijn overeen
gekomen: geschie~t de afrekening wegens de 
verrekenlilgspostw1ssels, welke door iedere 
Administratie voor rekening van een andere 
Administratie zijn betaald, door middel van 

bijlagen (hierbij gevoegd model M) van de 
bijzondere postwisselrekeningen. 

2. 1n deze rekeningen, welke van de uit
betaalde en voor voldaan geteekende wissels 
vergezeld gaan, worden de postwissels inge
schreven in alphabetische orde van de kantoren · 
van uitgifte en volgens de nummers van in
schrijving van de postwissels in de registers 
van deze kantoren. De Administratie, die de 
rekening heeft opgemaakt, vermindert het 
totaalbedrag harer vordering uret e~n kwart 
percent, verhoogd met de helft van het vaste 
recht wegens verrekening, bedoeld in artikel 25 
van de Overeenkomst. 

Indien twee Administratiën als vast verreken
recht niet hetzelfde bedrag heffen, wordt het 
laagste bedrag tot grondslag genomen voor de 
berekening van het aandeel, dat aan de corres
pondeerende Administratie moet worden te 
goed gedaan. 

3. Het saldo van de rekening M wordt, 
zooveel mogelijk, opgeteld bij dat der bijzon
dere rekening van de postwissels opgemaakt 
over hetzelfde tijdvak. 

Het onderzoek en de verevening van deze 
rekeningen vindt plaats volgens de regelen, 
vastgesteld bij het Reglement der postwissels. 

Franco-adviezen. Afrekening van de 
douanekosten, enz. 

46. 1. De afrekening betreffende de dou
anekosten, en1 .. , welke door iedere Administratie 
voor rekening van een andere zijn betaald, 
geschiedt door middel van bijzondere maan
delijksche rekeningen gelijk aan het hierbij 
gevoegde model Ebis, die door de Administratie, 
die te betalen heeft, worden opgemaakt, in de 
munt van het land. dat t e vorderen heeft. 

De franco-adviézen worden ingeschreven 
naar alphabetische orde van de kantoren, die 
de kosten hebben voorgeschoten en in volgorde 
van de nummers, welke aan die adviezen zijn 
gegeven. 

2. De bijzondere rekening wordt, vergezeld 
van de franco-adviezen, gezonden aan de Ad
ministratie, die te vorderen heeft, en wel uiterlijk 
op het einde van de maand, volgende op die, 
waarop de rekening betrekking heeft. Een 
blanco-rekening wordt niet opgemaakt. 

3. Het onderzoek van de rekeningen heeft 
plaats volgens de bepalingen, welke bij het 
Reglement van de postwissels zijn vastgesteld. 

4. De verevening van de rekeningen vindt 
afzonderlijk plaats. Elke Administratie kan 
echte~ verzoeken, dat de onderwerpelijke 
rekenmgen worden gevoegd, hetzij bij de reke
ningen betreffende de postwissels, hetzij bij de 
rekeningen L of M. 

VERSCHILLENDE BEPALINGEN. 

Formulieren. Taal. 
47. Voor de toepassing van het bepaalde 

bij ~ 2 van art.ikel 31 van het Verdrag worden 
beschouwd als formulieren ten gebruike van 
het publiek de formulieren B, C, H, J e~ N. 

Verstrekking v&n bescheiden en in-
lichtingen. 

48. 1. De Administratiën moeten ten 
minste drie maanden voordat zij de Overeen
komst in werking stellen, door tusschenkomst 

62* 
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van het fnternationaal Bureel aan de andere 
Administratiën toezenden of mededeelen : 

a) de door haar vastgestelde bepalingen ten 
aanzien van : 

1 °. het maximum-gewicht ; 
2°. de aan1>ifte van waarde ; 
3°. hinderlijke pakket ten ; 
4°. verrekenpakketten ; 
r;o_ expresse-pakketten en dringende pak

ketten; 
6°. het aantal pakkett,en, ,velke van één 

enkele douane-verklaring mogen vergezeld i 1Jn; 
7°. geschreven mededeelingen op de :1dres

kaart · 
8°. ' de afmetingen en den inhoud van over 

zee te vervoeren pakketten ; 
9°. de talen, waarin de douaneverklaringen 

gesteld kunnen worden ; 
b) de lijst van voorwerpen, waarvan de in

of doorvoer is verboden en van die, welke in 
haar respectieve diensten voorwaardelijk t en 
vervoer worden toegelaten ; 

c) alle porten en alle grondtaksen, welke 
in haar dienst van toepassing zijn; 

d) het bericht, dat pakketten z\jn toegelaten 
voor alle plaatsen of, in het tegenovergestelde 
geval. de lijst van plaatsen, waar de dienst wordt 
uitgevoerd ; 

e) een uittreksel in de Duitsche, Engelsche, 
Spaansche of Fransche taal van de bepalingen 
harer wetten of reglementen, betreffende het 
vervoer van pakketten. 

2. Elke latere wijziging van de hierboven 
genoemde punten wordt onverwij ld op dezelfde 
wijze medegedeeld. 

SLOTBEPALI NG EN. 

In werking t reden en duur van het 
Reglement. 

49. Dit Reglement treedt in werking met 
den dag, waarop de Overeenkomst der post
pakketten in werking treedt. 

Het zal voor denzelfden tijd als die Overeen
komst gelden, tenzij het in gemeen overleg 
tusschen de contracteerende Partijen mocht 
worden vernieuwd. 

Gedaan te Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteeken-ingen.) 

XI. 

SLOT-PROTOCOL VAN HET 
REGLEMENT 

Overgaande tot de onderteekening van het 
Reglement tot uitvoering van de Overeenkomst 
der Postpakketten, door het Wcreld-Postcon 
gres van Stockholm vastgesteld, zijn de onder 
geteekende Gevolmachtigden het navolgende 
overeengekomen : 

Eenig artikel. 
M'et afwijking van het bepaalde bij artikel ü, 

§ 1, letter a) van het Reglement, hebben Egypte 
(voor de kantoren van den Soudan) en Noor
wegen de bevoegdheid, in hun verkeer met de 
andere landen, als hinderlijk te beschouwen de 
pakketten, waarvan een der afmetingen een 
meter tien centimeter te boven gaat of waarvan 
de som van de lengte en den grootsten omtrek, 
gemeten niet in de richting van de lengte, een 
meter 85 CPntimeter overschrijdt. 

In oirkonde hiervan hebben de onderstaande 
Gevolmacht igden dit Slot-Protocol opgemaakt, 
dat dezelfde kracht en dezelfde waarde zal 
hebben, alsof de bepalingen daarvan waren 
opgenomen in den tekst van het Reglement zelf, 
waarop het betrekking heeft, en hebben zij het in 
enkelvoud onderteekend, zullende dit stuk 
worden bewaard in de archieven van de Zweed
sche Regeering en in afschrift worden uitgereikt 
aan elk der Partijen. 

Cledaan te Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgm de onderteekeningen.) 

XII. 

OVEREE JKOl'lfST betreffende den postwisse!
dienst, gestoten tuaschen Albanië, D uitsch
land, de Argentijnsche Republiek, Oostenrijk, 
B elgië, B olivia, Bulgarije. Chili, China, de 
Republiek Columbia, de Republiek Cuba, 
Denemarken , de Vrije Slad Danzig, Egypte, 
Spanje, de Spaansche Koloniën. l~stland, 
Ethiopië, li'inland, Frankrijk, Algiers, de 
li'ransche Koloniën en Protectoraten in Indo
China, de gezamenlijke overige li'ransche 
Koloniën, Griekenland. de Repul,lielr. Hon
duras, Hongarije, IJ s/,and. Italië, de geza
menlijke Italiaansche Koloniën, Japan, 
Chosen, de gezamenlijke overige J apansche 
Onderhoorigheden, Letland, de R epubliek 
Liberia, Litauen, Luxemburg, JJfarokko 
(,nel uit:onduing van de Spaanse/ie Zone), 
JJfarokko (Spaan che Zone), Nicaragua, 
Noorwegen, de Republiek Panama, Para
guay, Nederland, N~rlerla,ul8ch-lndië, de 
Nederlandsche Koloniën in Amerika, Peru, 
Polen, Portugal, d.e Portugee,sche Koloniën 
in Afrika, de Portugee,sche Koloniën in Azië 
en Oceanië, Roemenië, de R epubliek San 
JJfarino, het Saargebied, het Koninkrijk der 
Servi' rs, Kroaten en Slovenen, het K onink
rijk Siarn, Zweden, Zwitserland, T sjechoslo
wakije, T unis, Turl:.ije. de Vereenigde Socia
listisr.he Republieken der Sov1ets, Uruguay 
en de Vereenigde Staten van Venezuela. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de hierhoven vermelde landen, gelet op art. 3 
van het Verdrag, hebben in gemeen overleg en 
onder voorbehoud van nadere bekrachtiging, 
de navolgende Overeenkomst vastgesteld : 

HOOFDSTUK I . 

Inleidende bepaling. 

Voorwaarden voor het postwisselver
keer. 

Art. 1. Het postwissel verkeer tusscben die 
contracteerende landen, welker AdminL~tratién 
overeenkomen dezen dienst in te stellen, wordt 
beheerscht door de bepalingen van deze Over
eenkomst. 

HOOFDSTUK IL 

Storting der postwissels. 

Storting. Bewijs van stortin~. 
2. Het bedrag der postwissels moet door de 

afzenders worden gestort in specie, doch elke 
Administratie heeft de bevoegdheid, daarvoor 
elk soort van papieren geld, dat in haar land 
wettig betaalmiddel is, in ontvangst te nemen, 
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mits in voorkomende gevallen met het koers
verschil rekening worde gehouden. 

Aan den afzender moet een bewijs van st,orting 
worden afgegeven. 

Uitdrukking van het bedrag. Herlei
dingskoers. 

3. 1. Tenzij daaromt.rent anders is ovn
eengekomen, wordt het bedrag van eiken post
wissel uitgedrukt in de muntsoort van het land, 
waar de betaling moet plaats hebben. 

2. De Admrnistratio van het land van 
oorsprong bepaalt zelve den koers voor de 
herleiding van hare muntsoort in de muntsoort
van het land van bestemming. Zij bepaalt 
eveneens den door den afzender te betalen koers, 
wanneer het land van oorsprong en het land 
van bestemming hetzelfde muntstelsel hebben. 

Maximum-bedrag bij de storting . 
4. Elke Administratie is bevoegd, het 

maximum-bedrag der postwissels, welke zij 
afgeeft, vast te stellen, mits dit maximum het, 
bedrag van 1000 franken ruet te boven gaat. 

De postwissels echter, betrekking hebbende 
op den postdienst, welke vrij van recht worden 
afgegeven in uitvoering van de bepalingen van 
artikel 6, mogen het door elke Administratie 
vastgestelde maximum-bedrag overtreffen. 

Recht. 
5. 1. Het door den afzender voor eiken 

postwissel te betalen recht bestaat uit een vast 
recht, dat een bedmg van 30 centiemen l?er 
postwissel niet kan te boven ga:m en bovendien 
een evenredig recht van ½ percent van het 
gestort bedrag. 

l~lke Administratie is bevoegd voor de heffing 
van het evenredig recht do scha.al aan te nemen, 
welke het best beantwoordt aan de eischen van 
haar muntstelsel. 

2. De wissels, welke door tusschenkomst 
van een der aan de Overeenkomst deelnemPnde 
landen verzonden worden tusechen een ander 
dier landen en een daaraan niet deelnemend 
hmd, kunnen door de Administratie, w~Jke 
hare tusschenkomst verleent, worden onder
worpen aan een aanvullingsrecht. dat van het 
bedrag van den postwissel wordt ingehouden. 

Vrijstelling van recht. 
6. De wissels, betrekking hcbbenJe op den 

postdienst, welke tusschen de Po~tadmini
stratiën of de onder die Administratiën be
hoorende kantoren worden verzonden, zjjn 
van Pik recht vrijgesteld, evenals de wissels, 
verzonden tusschen de Postadminist,ratii'n 
en het, Internationaal Bureel. 

Hetzelfde geldt voor de postwissels, geadres
seerd aan of verzonden door krijgsgevangenen 
en geïnterneerde oorlogvoerenden, alsmede 
voor de wissels, verzonden tusschcn de in
lichtingsbureelen, welke in oorlogvoerende of 
neutrale landen worden opgericht ten behoeve 
van die krijgsgevangenen of geïnterneerden. 

Telegrafische postwissels. 
7. l. In het verkeer tusschen de Admi

nistratiën van landen, die door middel van een 
Staatstelegraaf zijn verbonden of die de 
telegraaf eener bijzondere onderneming daartoe 
willen gebruiken, kunnen de postwissels door 

middel van de telegraaf worden Overgebracht ; 
zij worden alsdan telegrafische postwissels 
genoemd. 

2. Voor telegrafische postwisgeJs k11,n, even
als voor gewone telegrammen en op dezelfde 
voorwaarden, worden verlangd : dringende 
overbrenging. betaald antwoord, collation
neering, bencht van ontvangst, alsook bestel
ling per post of per bode wanneer de geadres
seerde wocnacht1g is buiten den kosteloozen 
be~tellingskring vam het kant.oor van beRtem
m1~~g. 

Wanneer de postwissel bestemd is voor eene 
plaats, welke is gelegen buiten den kosteloozen 
bestellingskring van het telegraafkantoor van 
aankomst, moet de afzender de wijze van 
vervoer (post of bode) 11,angeven. 

3. De afzender van een telegrafischcn post
wissel kan aan den tekst van den wissel mede
deelingen voor den geadressPerde toevoegen, 
mits hij daarvoor het volgens tarief verschul
digde recht betaalt. 

4. De afzender van een telegrafischen post
wissel moet het gewone recht voor postwissels. 
en de kosten van het ti>legram betalen. 

Bericht van betaling. 

8. De aizender van een Qewonen of tcle
grafischen postwissel k&n, op~ dP voorwaarden 
vastgPsteld bij artikel 49 van het Verdrag voor 
de berichten van ontvangst van poststukken 
en binnen den termijn gesteld in artikel 21, 
~ 2, van deze Overeenkomst, een bericht van 
betaling van dien wissel verkrijgen, dat uit
sluitend per post wordt verzonden. 

Aan vraag van bestelling der expresse. 

9. De afzender van een gewonen post.wissel 
kan, op de voorwaarden vastgesteld voor 
po~tstukken bij artikel 40 van het Verdrag, 
verlan~en dat, dadelijk na aankomst van den 
postwissel, deze ten huize van den geadros
seerde worde uitbetaald door een opzettelijk 
daarmede belasten persoon. 

HOOFDSTUK III. 

Uit/;etaling der poslw>ssnls. · 

Uitbetaling. 

10. Het bedrag der postw;ssels moet aan 
de geadresseerden word"n uit betaald, hi>tzij 
in specie, hetzij in papieren geld, overeenkomstig 
<le bepalingen van artikel 2. 

Maximum-bedrag bij de uitbetaling. 
11. Tenzij daaromtrent anders is overeen

gekomen, is het maximum-bedra~ dor post
wissels, die in een land betaalbaar ziJn, hetzelfde 
als dat, hetwelk door dat land is aangenomen 
voor de afgifte. 

Wanneer eenzelfde afzender denzelfden dag, 
op eenze,fde plaats, ten behoeve van denzelfden 
geadresseerde, verschillende postwissel~ heeft 
doen afgeven, waarvan het totaal bedrag het 
maximum, aangenomen door het land van 
bestemming, te boven gaat, ds,n is bot kantoor 
van bestemming bevoegd de uitbetaling der 
stukken met zoodanige tusschenpoozen te 
doen geschieden, dat de aan den belanghebbende 
op eenzelfden dag uitbetaalde som dit maximum 
niet overschrijdt. 
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Bijschrijving op eene postrekening. 
12. Elke Administratie kan zich belasten 

met de storting der postwisselbe,Jragen op 
eene postrekening, volgens de reo-e!en welke 
in zijn postchèque-dienst gelden. f n dat geval 
worden de wissels beschouwd als op geldige 
wijze t e zijn uitbetaald. 

Bestelgeld. 
13. Van den geadresseerde van een post 

wis~el kan bestelgeld worden geheven, wanneer 
de betaling te zijnen huize geschiedt. 

Poste-restante geadresseerde postwissels. 
14. Wanneer een wissel poste-restante is 

geadresseerd, kan van den geadresseerde het 
bij"ondere recht, genoemd in ar tikel 39 van 
het Verdrag, worden gehl"ven . Dit recht is 
niet verschuldigd in geval van nazending of 
onbestelbaarheid. 

Bestelling per expresse. Bestelling van 
telegrafisclie post wissels . . 

15. 1. Wanneer de afzender van een 
gewonen postwissel de bestelling ten huize 
van den geadresseerde door een opzettelijk 
daarmede te belasten persoon heeft verlangd, 
is de Administratie van bestemming bevoegd, 
in plaats van de gelden, een bericht van aan
komst van den postwissel, of wel den wissel 
zelf. per expresse te doen bestellen al naar 
gelang hare reglementen op den binnenland
schen dienst dit medebrengen. 

2. De geadress!lerde van een telegrafischen 
postwissel behoort onmiddellijk en kosteloos 
te worden in kennis gesteld met de aankomst 
van den wissel ; wanneer h ij evenwel woon
achtig is buiten den kosteloozen bestellingskring 
van het kantoor van bestemming en de kosten 
wegens bestelling van het bericht van aankomst 
per bode niet door den afzender zijn betaald 
geworden. kunnen deze van den geadresseerde 
worden ingevorderd. 

Wanneer de Administratie van bestemming, 
in plaats van de kennisgeving, het bedrag 
bestelt, is zij bevoegd, uit dezen hoofde, een 
bijzonder recht te heffen, daarbij, zoo noodig, 
rekening houdende met de door den afzender 
betaalde bodekosten. 

Geldigheidsduur der postwissels. 
16. 1. De posLwissels zijn geldi~ tot het 

einde der eerst-e maand volgende op die, waarin 
zij zijn afgegeven. Tenzij daaromtrent anrlers 
is overeengekomen, wordt deze termijn, in 
het verkeer met de landen buiten Europa of 
tusschen die landen onderling, met vier maan
den verlengd. 

Na dien termijn kunnen de wissels niet worden 
uitbetaald dan op een visum voor dagt-eekening 
van de Admiu.istrat,ie, die ze heeft afgegeven, 
en op verzoek van de Administratie van 
bestemming. 

2. Het visum voor dagteekening geeft aan 
den wigsel een nieuw tijdvak van geldigheid, 
ielijk aan dat, hetwelk bij § 1 van dit artikel 
1s bepaald. 

3. Wanneer het verstrijken van den geldig
heirlstermijn niet te wijten is aan eene fout 
van de post, kan voor het visum voor dagtee
kening een recht worden ~eheven, gelijk artn 
dat,. hetwelk is verschuldigd voor navragen 
betreffende poststukken. 

E ndossement der postwissels. 
17. Aan elk land is het recht voorbehouden 

om den eigendom der postwissels, uit een 
ander contracteerend land afkomstig, binnen 
zjjn eigen grondgebied vatbaar te verklaren 
voor overdracht door middel van endossement. 

HOOFDSTUK IV. 

Terugvordering Adreswijziging. Nazending. 
Onbestelbare postwissels. Navra(Jen. 

Terugvordering der postwissels. Adres
wijziging. 

18. De afzender van een gewonen of tele
grafischen postwissel kan, zoolang de geadres
seerde, hetzij den wissel zelf, hetzij het bedrag 
van den wissel n.iet in ontvangst heeft genomen, 
dien t erugvorderen of het adres daarvan doen 
wijzigen, op de voorwaarden bij artikel 45 van 
het Verdrag voor poststukken vastgesteld. 

Nazending der postwissels. 
19. 1. Rij vernndering van woonplaats 

van den geadresseerde kunnen de postwissels, 
hetzij op verzoek van den afzender, hetzij op 
dat van den geadresseerde, worden nagezonden 
naar een contracteerencl 111,nd. 

2. Wanneer de mi.zending vn,n gAwone 
of telegrafische postwissels plaats vindt door 
middel van de post en het land van nieuwe 
bestemming met het land van oorsprong post 
wisseiverkeer onderhoudt op den voet dezer 
Overeenkomst , wordt uit-dien hoofde geenerlei 
recht geheven. W'anneer het land van nienwe 
bestemming met het land van oorsprong 
geen postwisselverkeer onderhoudt, geschiedt 
dP. nazending door middel van een nieuwen 
wissel en wordt het verschuldigde recht afge
trokken van het over te maken bedrag. 

3. Nazending van gewone of telegrafische 
postwissels langs telegrafischen weg is toege
~taan, wanneer het land van nieuwe bestemming 
met dat van oorspronkelij ke bestemming ver-

. keer van t-elegrafische postwissels onderhoudt. 
In zulk een geval wordt een telegrafische 

postwissel opgemaakt voor het bedrag, dat 
overblijft na aft rek van de voor de verder
verzending aan de posterijen en de telegrafie 
toekomende kosten. 

4. Gewone of telegrafische postwissels, 
afkomstig uit landen. welke niet zijn toege
treden tot deze Overeenkomst, doch wel 
een postwisselverkeer onderhouden met een 
cont racteerend land, kunnen, wanneer do 
bijzondere overeenkomsten d~ artegen geen 
bezwaar opleveren, door middel van de post 
of de telegraaf worden nagezonden van uit 
laatstgenoemd land naar een derde land, het
welk tot deze Overe-enkomst is toeaetreden. 
Deze nazending geschiedt door middel van 
een nieuwen wissel ; het verschuldigde recht 
wordt afgetrokken van het over te maken 
bedrag. 

Op dezelfde voorwaarden kunnen ifeworn, 
of telegrafi~che poetwissels, afkomstig uit 
contractcerende landen, worden na!l'ezonden 
naar een land. J,it niet tot deze Overoonkomst 
is toegetreden 

Onbestelbare postwissels. 
20. l. Geweigerde postwissels, alsmede die, 

waarvan de geadresseerden onbekend zijn, 
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vertrokken zijn zonder adres achter t,e laten 
of vertrokken zijn naar landen, waarheen geen 
nazendin" kan geschieden, worden onmiddel
lijk aan het kantoor van oorsprong terugge
zonden. 

Postwissels, waarvan gedurende den gewonen 
geldigheidstermijn de uitbetaling niet is ge
vraagd, worden door de Administrati", welke 
de wissels onder hare berusting heeft, terug
gezonden aan de Administratie van oorsprong. 

2. Postwissels, waarvan de uitbetaling aan 
de geaclresseerden om een of andere reden 
niet heeft kunnen geschieden, worden aan 
de afzenders terugbetaald. 

Navragen. 
21. 1. Voor navragen omt.rent postwissels 

kan een recht worden geheven gelijk aan dat, 
hetwelk wordt geheven voor navragen omtrent 
poststukken. \Vanneer de afzender reeds 
het bijzondere recht voor een bericht van 
bet,i,ling heeft voldaan, wordt voor de navraag 
geenerlei recht geheven. 

Het voor de navraag geheven recht wordt 
teruggegeven, indien de postwissel zijne be
stemming niet heeft bereikt ten gevolge van 
eene dienstfoil en deswege aan den afzender 
moet worden terugbetaald. 

2. Klachten over de uitbetaling van een 
po~twissel aan een niet-rechthebbende 1,ijn 
s lechts toegelaten binnen den termijn van een 
jaar, te rekenen van den dag volgende op 
dien van de storting der gelden. 

HOOFDSTUK V. 

V erantwoordel1ij kheid. 

Omvang der verantwoordelijkheid. 
22. De sommen, welke voor de af te geven 

postwissels zijn gestort, worden binnen den 
verjaringstermijn aan de afzenders gewaar
borgd tot op hot oogenblik, waarop de wissels 
op regehn :ttige wijze zijn uitbetaald. 

De verantwoordelijkheid rust, op de Admi
nistrat;e van oorsprong, uitgezonderd wanneer 
de Admini~tmtie van uitbetaling niet in staat 
is te bewijzen, dat de uitbetaling is geschied 
onder <Ie waarborgen, voorgeschreven bij hare 
binnnnhindsche reglementen. 

Na verloop van den termijn van een jaar, 
genoemd in artilrnl 21 voor de navragen, zijn 
de Administratiën niet langer verantwoordelijk 
voor uitbetaling op valsche voldaanteekening. 

Uitbetaling dor gereclameerde bedragen. 
23. Wanneer de uitbetaling va,n een posv

wissel wordt b<citwist en voor zooveel de ver
antwoorde1~jkheid van den postdienst in het 
geding is, rust d '.l verplichting om den klager 
schadeloos t,e stP.Ilen op de Admin;stratie van 
uitbetaling, wanneer de gelden aan den waren 
geadresseerde moeten worden betaald en bij 
de Administratie van oorsprong, wanneer zij 
aan den afzender moeten worden terugbetaald. 

De Administratie, welke den klager heeft 
schadeloos gesteld, heeft het recht van verhaal 
op de Administratie, welke voor de onregeJ 
matigP uitbetaling verantwoordelijk is. 

Betalingstermijn. 
24. 1. De klager moet zoo spoedig moge 

lijk, en uH,erlijk binnen dPn termijn van zes 
maanden, te rekenen van den dag, volgende 
op dien, waarop de k,acht is ingediend, worden 
schadeloos ge teld. Deze termijn is gesteld 
op negen maanden in de betrekkingen met de 
overzeesche landen. 

2. De Administratie van oorsprong is 
gemachtigd, den klager schadeloos te stellen 
voor rekening van de Administratie van 
uitbetaling, welke, na op regelmatige wijze met 
de zaak in kennis te zijn gesteld, zes maanden 
heeft laten verloopen zonder de aangelegenheid 
te habben afgeduan; deze termijn is gest eld 
op negen maanden in de betrekkingen met de 
overzeesche landen. 

De Administratie van afzendin~ kan bij wijze 
van uitzondering de terugbetalrng uitstellen 
tot na den in de vorige paragraaf genoemden 
termijn, wanneer, ondanks allen door de 
Adrninistratiën bij het onderzoek der zaak 
betrachten spoed, deze termijn niet voldoende 
is geweest om de verantwoordelijkheid vast te 
kunnen stellen. 

Terugbetaling der voorgeschoten som
men aan de Administratie van oor
sprong. 

25. De Administratie van uitbetalin~, voor 
wier rekening de klager door de Administratie 
van oorsprong i8 schadeloos gesteld, is gehouden 
aan deze het bedrag der voorgeschoten gelden 
terug te betalen binnPn een termijn van drie 
maanden na ontvangst van de kennisgeving 
omtrent de betaling. De terugbetaling ge
schiedt zonder kosten voor de Administratie, 
die te vorderen heeft, hetzij door middel van 
een postwissel of een wissel, hetzij in specie, 
welke in het land, ei.at te vorderen heeft, in 
omloop is, het,zij na. onderlinge overeenkomst, 
door rnschrijving, ten gunste van dat land, 
in de postwisselrekening. Na verloop van 
den termijn van drie maanden wordt het aan 
de Administratie van oorsprong verschuldigde 
bedrag rentegevend, naar reden van ,7 pct. 
per jaar, te rekenen van den dag, op well~en 
de bedoelde termijn afloopt. 

HOOFDSTUK VI. 

Comptabiliteit. Verjaarde postwissels. 

Toekenning van het recht. 
26. 1. De Administratie, die postwissels 

heeft afgegeven, keert aan de Administratie, 
die ze heeft uitbetaald, een recht. uit ad ¼ pct. 
van het totaal bedrag der uitbetaalde pos.
wissels, na aftrek van de postwissele, welke 
vrij van recht zijn uitgegeven. 

2. Het aanvullingsrecht, dat wordt geheven 
door eene Administratie, die hare tusechen
komst verleent voor de verzending van een 
postwissel tusschen een land, dat tot rle 
Overeenkomst is toegetreden en een niet 
participeerend lanrl (art.. 5, § 2), vertegenwoor
digt het a!l.ndeel van dit laatste land. 

3. In geval van nazending van een post
wissel, ontvangt de Administratie van nieuwe 
bestemming hèt aandeel in het recht, dat haar 
zou zijn toegekend, i-Jdien de wissel oorspron
kelijk voor haar bestemd was geweest, onver
schillig welk rechr, werkelijk door de Admini
stratie van oorsprnng is gehe,Ten. 
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4. H et voor berichten van bet"ling geheven 
recht, alsmede het expresse-recht, komen ten 
goPde aan <le Administratie va n het land van 
oorsprong. 

Afrekening . 
27. De Administratiën m aken maandelijks 

rnkeningen op, waarin alle d oor hare kantoren 
uithet.aa l<le sommen worden opgenomen. 
W•mneer de postwiqsels in verschillende m_unt
soorten zijn ui~betaald, wordt de klemste 
vordering, tenzij anders mocht zijn overePn
gekomen, herleid t ot dezelfde munt soort als 
de grootst.~ vordering, waarbij als grondslag 
voor de herleiding wordt aan$enomen de 
gemiddelde officieele beurskoers m het land, 
dat schuldig is, gedurende het tijdvak, waarop 
de rekenin~ betrekking heeft. 

De rekemngen worden door de Administratie, 
die schuldig is, betaald binnen den in het 
Reglement vastgestelden t ermijn. 

Verevening. 
28. Ten zij anders mo~ht zijn overeengek?

men, geschiedt de bet almg van het saldo m 
de muntsoort, die het land, dat te vorderen 
heeft, bezigt bij de uitbetaling ~er P?StwÎ:8sels. 

Indien het saldo eener rekemn$ m et bmnen 
de daarvoor gestelde t ermijnen 1s betaald, is 
voor het bedrag van dat saldo rente verschul 
digd, te rekenen van den dag, waarop gezegde 
termijnen zijn verstreken, t ot aan den dag 
waarop de betaling plaats heeft. Deze rente 
wordt bere~end t egen 7 pct. 's jaars. 

Verjaarde postwissels. 
29. De sommen omgezet in postwissels, 

waarvan de bedrngen gedurende de verj arings
t ermijnen niet zijn o;pgeëischt, vervallen voor 
goed aan de Administ ratie van oorsprong. 

H OOFDSTUK VII. 

Verschillende bepalingen. 
Kanto,on, welke aan het verkeer deel
nemen. 

30. De Administ ratiën nemen de noodige 
maatregelen, om zooveel mogelijk de uitbe
t aling der postwissels in alle in hare landen 
gelegen plaatsen t e verzekeren. 

Deelneming door andere Administratiën. 
31. D~ landen. waar de dienst der wissels 

onder andere Administratiën dan die der 
posterijen behoort , kunnen aan de uitwisseling 
volgens de bepalingen van deze Overeenkomst 
deelnemen. Dio Administratiën behooren zich 
met de Administ ratie der post erijen van haar 
land t e verstaan, om de volledige uitvoering 
van alle bepalingen van de Overeenkomst te 
waarborgen. 

Laat stgenoemde Admini_stratie v:erleent haar 
bemiddeling voor de br1efw1Rselmg met <l e 
P ostadminist ratiën van de overige coutrac
t eerende landen en voor die met het Inter 
nationaal Bureel. 
Toepassing van de bepalingen van al
gemeenen aard van het Verdrag. 

32. De bepalingen van algemeenen aard, 
v0orkomende in de titels I en lI van het Ver
drag, zijn van t oepassing op deze Overeen 
komst met uitzonder•ng echter van de be 
paling~n vervat in artikel 7. 

Verbod van fiscale of andere rechten. 
33. Onafhankelijk van het verbod, vervat 

in artikel 27 van het Verdrag, mogen de post
wissels, de aan de afzenders afgegeven reçu's, 
zoomede de voldaanteekeningen op de wiRsels 
aan geenerlei recht of t aks worden onderworpen. 

De telegrafische postwissels kunnen met 
geen andere telegraafkosten worden belast 
dan die, welke in de internationale telegraaf
reglemen ten zijn genoemd. 

Goedkeuring van in den tijd tusschen 
de bijeenkomsten gedane voorstellen. 

34. Om t en uitvoer te kunnen worden 
gelegd, moet en de voorst ellen, welke in den 
tijd tusschen de bijeenkomsten worden gedaan, 
op zich vereenigen : .. . 

a) alJe stemmen, wanneer ZJJ toevoegmg 
van nieuwe bepalingen of wijziging van de 
bepalingen der artikelen 1 tot en met 11, 13 
tot en met 18, 21, 26, 27, 28, 33, 34 en 35 
van de Overeenkomst en l, 2, 4, 10, 18 en 19 
van het Reglement betreffen ; .. 

b) twee derden der stemmen, wanneer ZIJ 

wij ziging van andere dan in de voorgaande 
alinea genoemde bepalingen van de Overeen
komst en van de artikelen 3, 5, 6, 8, 11 en 12 
van het Reglement betreffen ; 

c) de volstrekte meerderheid, wanneer zij 
wijziging van de andere artikelen van het 
Reglement of de uitlegging van de bepalingen 
van de Overeenkomst en van het Reglement 
bet reffen, behoudens het geval van een geschil, 
dat door scheidsrechterlijke uitspraak m oet 
worden beslecht. 

SLOTBE P ALI N GEN. 

In werking treden en duur van de 
overeenkomst. 

35. Deze Overeenkomst treedt in werking 
op den l sten October 1925 en blijft voor onbe
paa.lden tijd van kracht . 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmach
tigden der hierboven genoemde landen deze 
Overeenkomst in enkelvoud onderteekend, 
zullende dit stuk in de archieven van de 
Zweedsche Re$eering wo~den bewaard en in 
afschrift aan iedere pa rt1J worden t er hand 
gesteld. 

Gedaan t e Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

XIII. 

REGLEME T ter uitvoering vali de overeen
komst be.tre ffende den postwis~eldienst, ge
sloten tusschen A lbanië, Duitschland, de 
A rgentijnsche R epubliek, Oost~nrijk, B elgië, 
Bolivia, Bulgarije, Chili, China, de Repu 
bliek Columbia, de Rerrubliek Cuba, Dene
marken, de vrije Stad Donzig, Egypte, 
Spanje, de Spaansche K ol.'!niën, ~ st/,and, 
Ethiopië, Finland, Frankryk, Algiers. 4e 
Fransche K oloniën en Protectoraten in 
Indo-China, de gezamenlijke overige Fransche 
K olonien. r.r;ekenlond, de R epubliek Hon
duras, ·Hongarije, IJsland, _Italië, de 
gezamenlijke ltaliaansche K oloniën, J <q1an, 
C/wsen, de gezamenlijke o_ve·rige .Tapansche 
onderhoorigheden, Letland, de Repiibliek 
Liberia, Lit.auen, Luxemburg, Jiarokko 
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(met uitzondering van de Spaansclte zone), 
Marokko (Spaansclte zone), Nicaragua, 
Noorwegm, de Republiek Panama, Para,;nay 
Nederland, Nederlandsclt-Indië, de Neder
landsclte koloniën in Amerika, Peru, 
Polen, Portugal, de Portugeesclte Knloniën in 
Afrika, de Portugeesche K olonién in Azië 
en Oceanië, Roemenië, de Republiek San 
Marino, !tet Saa·1gebied, !tet Koninkriik der 
Serviërs, Kroaten en Slovenen, het Konink
riilc Siam, Zweden, Zwitserland, Tsieclto
~lownkije, Tsmis, Turkije, de vereenigde 
Socialistische Republieken der Soviets, 
Uruguay en de Vereenigde Staten van 
Venezttela 

De ondergeteekenden, gelet op artikel 4 
van het Algemeen Postverdrag, gesloten te 

tockholm den 28 ten Augustus 1924, hebben, 
namens hunne Admi11istratiPn, in gemeen 
overleg, ter uitvoering van de Overeenkomst 
betreffende den postwisseldienst, de navolgende 
regelen vastgesteld : 

HOOFDSTUK I, 

Storting, Verzending. Uitbetaling. 

Postwisselformulieren. 

Art. 1. Voor de postwissels wordt een 
formulier van stevig karton gebezigd, overe,m
komende met het bij dit Reglement gevoegd 
model A. 

Op de formulieren te stellen aanwij
zingen. Bijzondere mededeelingen. 

2 1. De op de wissels te stellen inschrij-
vingen moeten geschieden in Arabische cijfers 
en m Latijnsche let ters, zonder doorhaling of 
overschrijving, ook al zijn rue goedgekeurd. 

Het bedrng der pasmunt behoeft alleen in 
cijfers te worden aangeduid, maar wanneer 
er geen tientallen zijn, moet, het oijfn der 
eenhrden worden voorafgegaan door een nul. 

Invulling met potlood is verboden. De 
rucnstaanwijzingen mogen echter met inkt
potlood worden gesteld. 

2. Het adres der postwissels behoort den 
geadresseerde zoodanig aan te wijzen, dat de 
:persoonlijkheid van den rechthebbende duidelijk 
1s vastge teld. 

Verkorte adressen en telegramadressen zijn 
niet toegelaten. 

3. Het is verboden, op de postwissels andere 
aanwijzingen te doen dan voor de invulling 
der formulieren vereischt worden. De afzender 
hee~ echter het recht, op de strook mede
deelingen te schrijven, bestemd voor den 
geadresseerde vo,n den postwissel. 

4. Op postwissels welke vrij VA.Il recht zijn 
afgegeven, behooren bovenaan do woorden 
"En franchise de taxe" te worden gesteld en 

de keerz.ijde van de zijstrook moet de 
re'tlen van do verzen<ling der gelden worden 
vermeld. 

Verzending der postwissels. 
3. DE' postwirnels worden niet in omslag 

verzonden en worden opgenomen in de brieven
malen op de wijze omschreven in artikel 49, 
§ 1, van het Reglement ter uitvoering van het 
Verdrag. 

Telegrafische postwissels. 
4. 1. De telegrn.fische wissels wor<len op

gemaakt door het poftkantoor van afzending 
en geadresseerd aA.n het postkantoor van 
bestemming. 

Zij worden in de Fransche t aal opgemaakt 
en opgesteld a ls volgt : 

(Dienstaanwijzing, wanneer dit te pas komt.) 
Mandat (Volgnummer van afgifte van hi;t 

postkantoo1J 
PoRte (Naam vo,n het postkantoor van 

bestemming). 
(Bericht van betaling, wanneer dit te pas 

komt.) 
(~aA.m van den a,fzender.) 
(Bedrag van de overgemaakte som.) 
(i auwkeurige aanwijzing van den geadres

seerde, van diens woonplaats en, zoo mogE'lijk, 
van ruens woning.) 

De aanwijzingen van het telegram mOE'ten 
steeds in de boven aangegeven volgorde worden 
gesteld. 

2. De ruenstaanw~jzin!len worden voluit 
geschreven of volgens de bij den telegraafdienst 
toegelaten verkortingen. 

3. Wanneer telegrafisehe postwissels worden 
afgegeven. hetzij door postkantoren in plaatsen 
waar geen telegra,1,fruenst bestaat, hetzij door 
een niet met den telegraafruenst belast post
kantoor in eene p laats waar meerdere poetkan
toren zijn gevestigd, moet de naam van het 
kantoor' van oorsprong onmiddellijk achter 
het volgnummer van afgifte van het postkan
toor worden gesteld, op de volgende wijze : 
,,Mandat 404 de . ... . . ". 

4. Het bedrag der overgemaakte som moet 
worden uitgedrukt in cijfers, en, voor zooveel 
betreft de geheelen (frank, mark, enz.), voluit 
in letters, m de munt van het land van be
stemming. 

5 Wanneer het een vrouwelijke geadres
seerde betreft, moet de familienaam, zelfs 
indien deze vergezeld gaa-t van een voornaam, 
word en voorafgegaan door een der woorden : 
Madame of l\fademoiselle, tenzti deze aandui
ding overtollig is door de vermelding van eene 
hoedanigheid, een titel, eene betrekking of 
een beroep, wo,ardoor duidelijk de persoon van 
de rechthebbende wordt- bepaald. 

De aanduiding van den naam der w0onplaats 
van d.en geadresseerde kan worden weggelaten, 
wanneer deze naam dezelfde is als rue van het 
postkantoor ,·an bestemming. 

De afzender en de geadresseerde mogen niet 
worden aangeduid door eene afkorting of door 
een o,ereengekomen woord. 

6. Gedeeltelijke collat,ionneering (colla
tionneering, van kantoor tot kantoor, van de 
eigennamen en getallen) is verplicht. 

7. Het afzendend postkantoor zendt onder 
omslag, met de eerstvertrekkende post, _als 
bewijsstuk, aan het kantoor van bestemmmg 
een bericht van afgifte van den wissel, gelijk 
aan of overeenkomende met het bij dit Regle
ment gevoegd model B. 

8. Het kr.nt,oor van bestemming moet de 
nitbeta1ing bewerkstelliçen zonder de ont·rnng~t 
van het bericht, van afgifte af te wachten. Dit 
bericht wordt, zoo mogelijk, aan den door den 
geadre. seerde voor voldaan geteekenden wássel 
gehecht. 

9. De Administratii'n zijn bevoegd de 
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telegraafkantoren, in plaatsen waar een of 
meer postkantoren be~taan, te machtigen tot 
het van den afzender in ontvangst nemen, 
alsmede tot het ter plaatse van bestemming 
uitbetalen van het bedrag van telegrafische 
postwissels. 
Bericht van betaling. 

5. 1. Indien de afzender van een gewonen • 
postwissel daarvan een bericht van uitbetaling 
wenscht te ontvangen, voorziet het kantoor 
van oorsprong dien wissel van een postzegel, 
het deswege geheven recht vertegenwoorcl.i
gende. Het maakt dat postzegel onbruikbaar 
door de duidelijk geschreven woorden: ,,Avis 
de payement". Als het een telegrafischen 
postwissel betreft, wordt het postzegel op het 
bericht van afgüte gehecht. 

2. Het kantoor van uitbetaling zendt op 
den dag zelf, waarop de nitbetaiing pl:iats 
heeft, aan den afzender van den wissel, zonder 
omslag en vrij van recht, een bericht gelijk 
aan of overeenkomende met het bij het Regle
ment ter uitvoering van hot Verdrag gevoegd 
model C. 

3. Wanneer het bericht van betaling wordt 
gevraagd na de afgüte van den wissel, om
schrijft het kantoor van oorsprong op eenzelfde 
formulier, dat vooraf voorzien is van de post
zegels, welke het terzake geheven recht ver
tegenwoordigen, zeer nauwkeurig den wissel 
en zendt dit formulier naar het kantoor van 
bestemming. De verzending geschiedt ambts
halve, zonder geleidebrief en onder omslag. 
·H et kantoor van bestemmin& zendt het for 
mulier na invulling terug op ae in § 2 van dit 
artikel aangegeven wijze. 

De administratie van oorsprong van den 
postwissel heeft. de bevoegdheid, aan hare 
kantoren voor te schrijven, haar vooraf medE>
deeling te doen van de verzoeken om bericht 
van u itbetaling, aangenomen meer dan een 
maand na uitgifte van den titel. 
Expresse-wissels. 

6. De bepalingen van de artikelen 37 en 
38, § 4, van het Reglement ter uitvoering 
van het Verdrag zijn van toepassing op de 
gewonP. postwissels, welke per expresse moeten 
worden besteld. 

HOOFDSTUK II. 
B enandeling in 6ij wndere r,eval!en 

Onregelmatigheden in postwissels. 
7. 1. • De gewone postwissels, waarvan de 

uitbetaling door eon der navolgende oorzaken 
niet heeft kunnen p laats vmden : 

a ) onjuiste, onvolledige of t,wijfelaohtige 
aanduiding van den naam of de woonplaats 
der rechthebbenden; 

b) verschillen of weglatingen ten aanzien 
van namen of bedragen ; 

c) doorhalingen of overschrijvingen van het 
ingevulde gedeelte ; 

cl) het ontbreken van stempels, handteeke
ningen of andere dienstaanwijzingen; 

e) vermelding van het uit te het-alen bedrag 
in een andere munt dan die, welke te dien 
einde door de met elkander in betrekking 
staande Administratiën is aangenomen : · 

/) het bezigen van formulieren, wPlke niet 
aan de voorschriften voldoen, 

worden zoo spoedig mogelijk, onder omslag 
ter verbetering terug~ezonden aan het kantoor 
van oorsprong, tenziJ de geadresseerde, na. te 
zijn ingelicht, de toepassing verlangt van 
de bepalingen van § 2 van d1t artikel. 

In het verkeer met overzeesche landen 
evenwel is de Administratie van bestemming 
bevoegd om de postwissels, waarvan het 
bedrag is aangeduid in oen andere munt dan 
de toegelatene, te doen uitbetalen, wanneer 
zij in staat is de herleiding te bewerkstelligen 
naar den maatstaf, waarvan de Administratie 
van afgüte zich bedient , mits zij hiervan 
dadelijk kennis geeft aan deze Adrrunist.ratie. 
De nadeelen eener onjuiste herleiding zijn ten 
laste van de Administratie, welke deze her
leiding heeft bewerkstelligd. 

2. De onregelmatigheden, welke de uitbe
taling van een gewonen postwissel verhinde
ren, kunnen, indien de geadresseerde dit 
verlangt en bereid is alle kosten te betalen, 
langs telegrafisohen weg worden hersteld, door 
middel van een betaald dienstbericht. De 
postwissel wordt in dat geval bewaard door het 
kantoor van bestemming, dat, na ontvangst 
van het t elegram tot wijziging, de verbetering 
aanbrengt, en dat telegram bij den wissel voegt. 

Wanneer het telegram tot wijziging een 
gevolg is van oene door den dienst begane 
misvatting, worden de kosten van het telegram 
aan den rechthebbende teruggegeven. 

3. Wanneer telegrafische postwissels, we
gens onvolledig of onjuist adres of wegens een 
andere oorzaak, waaraan de geadresseerde 
geen schuld heeft, niet kunnen worden uithe
t aald, moot aan het kantoor van oorsprong 
een dienstbericht worden gezonden, met opgave 
van de reden der niet-uitbetaling. Het kantoor 
van oorspronl>. onderzoekt of de onregelmatig
heid is te wijten aan een dienstfeil. Indien 
dit het geval is, verbetert dit kantoor haar 
terstond door rruddel van een · dienstbericht. 

In het t egenovergestelde geval waarschuwt 
het den afzender, die bevoegd is de onregel
matigheid te verbeteren door middel van een 
betaald dienstbericht. 

Telegrafische postwissels, welker onregel
matigheid binnen redelijken tijd niet is husteld 
door middel van een dienstbericht, worden 
op de voor gewone postwi~sels voorgeschreven 
wijze verbeterd, 

4. Telegrafische postwissels, waarvan alleen 
het bericht van afgilte is ontvangen, man.r 
waarvan het telegram ontbreekt, mogen in 
geen geval alleen op zicht van eerstbedoeld 
stuk worden uitbetaald. Vóór alles moet het 
telegram worden opgevraagd per dienstte
legram. De berichten van afgilte, welke niet 
per eerste post, na den datum van afgifte 
van den postwissel op het kantoor van be
stemming zijn ontvangen, worden opgevra1igd 
door middel van een bericht van bevinding, 
gelijk aan of overeenkomende met het mode1 

G. als bijlage gevoegd bij het R eglement • 
uitvoering van het Verdrag. 

In het ongereede geraakte, vermiste 
of vernietigde postwissels. 

8. 1. In het ongoreede geraakte, vermiste 
of vernietigde postwissels kunnen, op verzoek 
van den afzender of van den seadresseerde, 
worden vervangen door machtigmgen tot_ uit -
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betaling, af te geven door de Administratie 
van oorsprong, nadat zij in overleg met de 
Administratie van bestemming heeft vastge
steld, dat de postwissel noch uitbetaald, noch 
terugbetaald, noch nagezonden is. 

De machtigingen tot uitbetaling zijn aan 
geenerlei recht onderworpen. Haar geldig
heidsduur is gelijk aan die van de postwissels. 

2. Wanneer een wissel in het ongerecde 
geraakt, vermist of vernietigd is en gelijktijdig 
de terugbetaling door den afzender en de 
uitbetaling door den geadrnsseerde worden 
gevraagd, behoort de machtiging tot uitbe
taling ten behoeve van den afzender te worden 
afgegeven. 

3. Wanneer terugbetaling van een in het 
ongereede geraakten, vermisten of vernietigden 
postwissel wordt verlangd door den afzender, 
moet deze, t er ondersteuning van zijn verzoek, 
het bewijs van storting overleggen. De 
Administratie van het land van oorsprong 
staat de terugbetaling toe, na zich verzekerd 
te hebben, dat de Administratie van be
stemming den postwissel niet heeft uitbetaald, 
noch uitbetalen zal. . 

Wanneer de Administratie van bestemming 
antwoordt, da t een postwissel door ha.ar niet 
is ontvangen, kan de Administratie van oor
sprong eene machtiging tot uitbetaling afgeven, 
onder voorbehoud, dat de wissel in geen der 
maandelijksche rekeningen, opgemaakt tot 
aan het verstrijken van zijn geldigheidsduur, 
voorkomt. Indien evenwel van de Admini
stratie van bestemming geenerlei antwoord is 
ontvangen binnen den termijn, genoemd bij 
artikel 24 van de Overeenkomst, voor de 
terugbetaling van op valsche voldaanteekening 
uitbetaalde postwisselbedragen, en de wissel 
in geen der tot aan het verstrijken van dien 
termijn ontvangen maandelijksche rekeningen 
voorkomt, is de Administratie van oorsprong 
bevoegd, over t e gaan tot de t erugbetaling 
der gelden. Van de t erugbetalin~ wordt bij 
aangeteekend schrijven mededeehng gedaan 
aan de Administratie van bestemming en de 
postwissel. welke alsdan als vermist wordt 
aangeteekend, kan na dien tijd niet meer in 
rekening worden gebracht. 
Visum voor dagteekening. 

9. H et visum voor dagteekening, waarvan 
wordt gesproken in artikel 16 van de Overeen
komst, moet op den wissel zelf worden aange
t eekend. 
Terugvordering. Adreswijziging. 

10. 1. De bepalingen van de artikelen 41 
en 42 van het R eglement ter uitvoering van 
het Verdrag zijn van toepassing op verzoeken 
om terugzending of adreswijziging van gewone 
of tel<'grafi~che postwissels. Even wel wordt 
bij het verzoek om terugzending of adreswijzi
ging geen fac-similé van den postwissel gevoegd. 

Bij het verzoek moeten steeds het nummer, 
de datum van storting en het bedrag van den 
wissel, waarop het betreklu ng heeft, worden 
aangegeven. 

2. Wanneer de adreswijziging van een 
gewonen of telegrafischen postwissel langs 
telegrafischen weg wordt verzocht, wacht het 
kantoor van bestemming, alvorens hieraan 
gevolg te geven, het verzoek per post af. 

3. Het kantoor van bestemming van :'len 

telegrafischen postwissel moet bovendien, al
vorens gevolg te geven aan een verzoek om 
adreswijziging, in het bezit zijn van het bericht 
van afgifte. 

Wanneer het eene eenvoudige adresverbe
tering betreft, als bedoeld bij a rt ikel 42 van 
het R{lglement ter uitvoering van het Verdrag, 
kan tot verbetering worden overgegaan zonder 
het bericht van afgifte af te wachten. 

4. De Administratie van bestemming kan 
evenwel op eigen verantwoord lijkheid gevolg 
geven aan een t elegrafisch verzoek om adres
wijziging, 1.elfs zonder het verzoek :per post 
of, in voorkomende gevallen, het bericht van 
afgifte af te wachten. 

Nazending. 
11. 1. H et kantoor, dat een gewonen 

postwissel per post nazendt, haalt, zoo noodig, 
de aanwijzingen omtrent het bedrag van 
den postwissel, met de pen door, in dier voege 
echter, dat het oorspronkelijk ingevulde lees• 
baar blijve. De aanwijzing, welke zich be
vindt in de rubriek ,.Somme versée", moet 
onveranderd blijven. Na het hedrag v11,n den 
wissel in de munt van het land van nieuwe 
bestemming te hebben herleid, naar den koers, 
geldend voor postwissels, gestort in het land, 
dat voor de nazending zorg draagt-, vermeldt 
genoemd kantoor het aldus verkregen bedrag, 
voluit, in letters, op eene daarvoor geschikte 
plaats van het formulier, doch zooveel mogelijk 
onmiddellijk boven de oorspronkelijke aanwij 
zing in letters van dat bedrag. De nieuwe 
inschrijving op den wissel wordt door d3n 
ambtenaar van dienst onderteekend. Dezelfde 
handelwijze wordt gevolgd bij latere nazendin
gen. 

Bij nazending naar het land van eerste 
bestemming, of naar het land van oorsprong, 
herstelt echter het kantoor, dat nazendt, het 
oorspronkelijk bedrag weder of stelt er voor 
in de plaats het bedrag, ingeschreven onder 
de dienstaanwijzingen in de munt van het 
land van oorsprong. 

2. De nazending van een telegrafischen 
postwissel per post geschiedt op gelijke wijze en 
zonder dat het bericht van afgifte behoeft te 
worden afgewacht. De postwissel wordt onder 
omslag. aan het kantoor van nieuwe bestem
ming toegezonden. 

Hetzelfde geschiedt met het bericht van 
afgifte, zoodra dit door het kantoor van eerste 
bestemming is ontvangen. 

3. Bij nazending per telegraaf van een 
gewonen postwissel, maakt het kantoor van 
eerste bestemming een telegrafischen pos,wissel 
op, tot het bedrag, dat overblijft na aftrek van 
de kosten van het telegram en van het post
wisselrecht. Het postwisselrecht wordt be
rekend in verhouding tot het bedrag van den 
oorspronkehjken wissel, na aftrek van het 
bedrag der kosten van het t elegram. 

De herleiding in de munt van het land van 
nieuwe bestemming wordt bewerkstell igd zooa!s 
wordt omsch_reven in § 1 van dit artikel. 

De oorspronkelijke wissel wordt door hot 
kantoor van eerste bestemming voor voldaan 
onderteekend en in rekening gebracht als een 
betaalde postwissel, na voorzien te zijn van 
de verklaring : .,Réexpédié le montant de ... .... . 
à ........ sous déduction de la taxe de .. ...... •·. 
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De st.rook van den oorspronkelijken wissel 
wordt aan het bericht van afgifte gehecht, 
t eneinde aan den geadresseerde te worden 
overhandigd. 

4. De nazending per t elegraaf van een 
telegrafischen postwisse1 geschiedt op de wijze 
als omschreven in § 3 en zonder dat het bericht 
van afgifte behoeft te worden afgewacht . 

5. De bepalingen van §§ 3 en 4 zijn van 
t oepassing in gevallen van nazending van 
gewone of telegrafische postwissels, afkomstig 
nit een contracteerend land naar een ander 
contracteerend land, waarmede het land van 
oorsprong geen postwisselverkeer onderhoudt, 
of naar een land, dat niet tot de Overeenkomst 
is toegetreden. Hetzelfde geldt voor nazending 
van postwü,sels, afkomstig uit een nie t con M 
t racteerend land naar een la.nd dat tot de 
Overeenkomst is toegetreden. 

6. De verzoeken om nazending worden 
door het kantoor van oorspronkelijke bestem• 
ming, en, wanneer dit te pas komt, door de 
verdere kantoren van bestemming voor memorie 
ingeschreven. Het kantoor, dat een post.wissel 
onder de bovenvermelde voorwaarden naar 
een nader adres verzendt, geeft daarvan kenn is 
aan het kantoor van afgifte. 

Onbestelbare postwissels. 
12. 1. Alvorens de wissels, waarvan de 

uitbetaling aan de geadresseerden om eenigerlei 
reden niet heeft kunnen geschieden, worden 
teruggezonden aan de Administratie van 
oorsprong, schrijft het kantoor van bestemming 
ze voor memorie in en voorziet ze van een 
stempelafdruk of van het etiket, waarvan het 
gebruik is voorgeschreven bij art ikel 40, § 1, 
van het Reglement ter uitvoering van het 
Verdrag, voor onbestelbare poststukken. 

De telegrafische postwissels moeten onder 
omslag worden teruggezonden en vergezeld 
gaan van do berichten van afgifte. 

De postwissels evenwel, welke worden 
nagezonden op de wijzen genoemd in §§ 4 en 
5 van artikel 11, moeten aan de Administratie 
van oorsprong worden toegezonden door de 
Administratie van oorspronkelijke bestemming, 
t eneinde door deze te worden vervangen door 
een nieuwen dienstpostwissel. 

2. De terugbetaling aan de afzenders van 
de niet uit betaalde postwissels geschiedt, 
zoodra de Administratie van oorsprong weder 
in het bezit is van deze wissels, alsmede van 
de bijbehoorende berichten van afgifte, wanneer 
het telegrafische postwissels betreft. 

Na.vragen. 
13. 1. Elke navraag betreffende een ge. 

wonen of t elegrafischen postwissel wordt 
gesteld op een formulier, gelijk aan of overeen
komende met het bij dit Reglement gevoegde 
model C. De verzending van dit formulier 
geschiedt volgens de regelen, aangegeven 
m artikel 5, ~ 3, voor de berichten van betaling, 
welke na de afgifte der wissels worden gevraagd. 

2. Wanneer het kantoor van bestemmmg 
in etaat ig afdoende inlichtingen te verschaffen 
over het lot van het gereclameerde stuk, dan 
zendt het het formulier, aangevuld nàar gelang 
van den uitslag van het onderzoek, terug aan 
het kantoor, dat de klacht heeft in ontvangst 
genomen . In geval het onderzoek vruchteloos 

bleef, of de uitbetaling wordt betwist, wordt 
het formul ier toegezonden aan de Admini
sti·atie van het land van oorsprong door bemid
deling van de Administratie van het land van 
bestemming. _ 

3. Iedere Administratie kan door middel 
van eene aan het Internationaal Bureel ge• 
richte mededeeling, verzoeken, de navrage~? 
welke haren dienst betreffen, te zenden hetziJ 
aan hare centrale Administratie, hetzij aan 
een bijzonderlijk daartoe aangewezen kantoor. 

HOOFDSTUK III. 

Comptabiliteit. 
Maandelijkache rekeningen. 

14. Iedere Administratie maakt aan het 
einde van elke maand voor ieder van de andere 
Administratiën, een maandel\jksche rekening 
op, overeenkomstig het bij dit Reglement &~
voegd model D, waarin, zooveel mogehJk 
chronologisch gerangschikt en naar alphabeti
sche volgorde van de namen der kantoren van 
afgifte, worden opgenomen alle postwissels, 
door hare kantoren voor rekening van de 
andere Administratie gedurende de vooraf-
gaande maand uitbet aald. _ 

Zij vermeldt insgelijks op die rekening het 
bedrag van het recht, dat haar, krachtens het 
bepaalde bij § 1 van artikel 26 van de Overeen 
komst, wegens de door hare kantoren uitbe
taalde postwissels, toekomt, alsmede de even
tu1>el te verrekenen bedragen . wegena terug• 
betalingen en rente, bedoeld In de artikelen 
25 en 28 van de Overeenkomst. 

2. De maandelijksche rekening wordt, ui~i:r
lij4 aan het einde der maand volgende op uie, 
waarop zij betrekkina heeft., aan de Administra• 
tie, die te betalen beeft, toegezonden, onder 
bijvoeging van de voor voldaan geteekende 
gewone en telegrafische po twissels, de laatste 
zooveel mogelijk vergezeld van de berichten 
van afgifte. . . 

J?e berichten van afgifte, welke de Admmi• 
str11-tie van bestemming bereiken n1;1: verzenclmg 
van de rekening. waarop de b1,J behoorende 
telegrafische postwissels zijn ingeschreven, 
worden aan de Administratie van oorsprong 
teruggezonden bij een der volgende rekeningen. 

3. Wanneer geen uitbetaalde postwissels 
voorhanden zijn, wordt eene nega1,ieve rekenmg 
aan de betrokken Administratie toegezonden. 

Algemeene rekeningen. 
15. 1. Dadelijk na de ontvangst van de 

ma.andelijksche rekeningen en zonder den 
afloop van het onderzoek in bijzonderheden 
af te wachten, wordt de balans vastgesteld in 
eene algemeene rekening, wPlke, tenziJ daarom
trent anders wordt overeengekomen, door d1, 
Admimstratie, die t e ontv,i,ngcn heeft, is op 
te maken. 

De later vastaestelde verschillen worden 
hersteld door op~eming in de eerstvolgende 
maandelijksche rekening. Zij worden ver• 
waarloosd, wanneer hun totaalbedrag 50 
centiemen per rekening n_iet te bove_n gaat. 

2. De algemeene rekerung moet ZJJn vast• 
gesteld binnen een tijd verloop van twee nrnan
den na het einde der maanrl, waarop ZJJ be
trekking heeft. Die termijn be':1-raagt vier 
maanden in het ve rkeer met de bmten F,uropa. 
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gelegen landen, of tusschen die landen onder
ling. 

De Administratiê'n kunnen zich onderling 
verstaan omtrent het drie~aandelijks, half
jaarlijks of jaarlijks opmaken van de alge
meene rekening. 

Verevening. Voorschotten. 
16. 1. Tenzij daaromtrent anders is over

eengekomen, wordt het verschil, dat het saldo 
der rekening uitmaakt, betaald door middel 
van wissels betaalbaar op zicht, gotrokken op 
de hoofdplaats, of op eene handelsplaats van 
het land, dat te vorderen heeft, in de munt 
van dat land en zonder dat het daarbij eenig 
verlies lijdt; de kosten der betaling blijven 
ten laste van de Administratie, die te betalen 
heeft. 

2. De betaling moet uil,erlijk veerl ien dagen 
na ontvangst van de als juist erkende algemeene 
rekening plaats hebben. 

Deze termijn is gesteld op een maand voor 
de landen van Zuid-Amerika. 

3. Tedere Administratie, die van eene 
andrre eene hoogere som dan 30 000 gouden 
franken te vorderen heeft, heeft recht om, zelfs 
vóór de afsluiting der rekening, betaling bij 
voorschot te verlangen, tot een bedrag van 
drievierden harer vordering. Aan dit ver
langen moet binnen acht dagen worden voldaan. 
In geval vitn niet,-betaling bij het verstrijken 
van dat tijdvak, zijn de voorschriften van 
art. 28 van de Overeenkomst van toepassing. 

HOOFDSTUK TV. 

./Jf e,de,deelingen en kennisgei:ingen. Taal. 

Mededeelingen en kennisgevingen. 
17. l. Iedere Administratie moet ten 

minst" 3 maitndcn alvorens de Overeenkomst in 
werking te doen treden, door tusschenkomst 
van het Internationaal Bo1reel, aan de andere 
AdminiRtrati t n toezenden of mededeelen : 

a) eene lijst van de landen, waarmede zij 
postwis~els uitwisselt- op den voet van de 
Overeenkomst ; 

b) eene lijst van de kantor<'n, die tot het 
afgeven en uitbetalen van postwissels zijn 
gema0ht-igd, of de rnededeeling, dat al hare 
kantoren aan dien dienst deelnemen , 

c) in voorkomende gevallen, het bericht van 
hare deelneming aan de ui.wi8seiing van 
t elegrafische postwisse-ls; 

d) het maximum-bedrag, dat zij vaststelt 
voor de storting en voor de uitb~ taling der 
postwissels ; , 

r ) de muntsoort, wa.arin de bedragen der 
wissels moeten zijn uitgedrukt ; 

t) het t arief, dat zij toepast ; 
g) dm termijn, waarna volgens hare wet

geving het bedrag du postwissels, waarvan 
de uitbet aling niet is gevorderd, al!.n den 
Staat vervalt ; 

h) een exemplaar van het postwisselformu
lier, dat zij bezigt; 

i) de in de officieele landta<tl geldende spel
ling der getallen v,i,n 1 tot 1000, welke op de 
wissels kunnen voorkomen : 

k) eene lijst 'l"an de niet tot de Overeenkomst 
toegetreden landen, voor wi,lke zij hare tus
sc b.enkomst kan verleenen voor de uitwisseling 
van postwissels. 

Elke nadien aangebrachte wijziging moet 
onverwijld op dezelfde wijze worden mede
gi•deeld. De wijzigingen betreffende den her
leidingskoers worden wel te verstaan recht
streeks aan de betrokken Administratie mede
gedeeld. 

Formulieren. Taal. 
1P.. Voor de toepassing van het bP.paalde 

bij artikel 31, ~ 2, van het Verrlrag worden 
besr.houwd als formulieren ten dienste van het 
publiek: 

de formulieren A (Postwissels) en C (Na
- vragen). 

SLOTBEPALINGEN. 

In werking treden en duur van het 
Reglement. 

19. 1 Dit Reglement treedt in werking 
op den dag, waarop de Overeenkomst betref
fende den postwisseldienst in werking treedt. 

2. H et zal voor denzelfden tijd als die 
Overeenkomst gelden, t enzij het in gemeen 
overleg tusschen de belanghebbende partijen 
mocht worden vernieuwd. 

Gedaan te Stockholm, den 28stcn Augustus 
1924. 

t Vol.gen de onder'eekeningen.) 

XIV. 

OVEREENKOMST betreffende den postgiro
rliPnst, gesloten tusschen Al,banië, Duilsch
land, Oostenrijk, België, Bolivia, de R,pu
bliek Cuha, Den<markrn, de Vrije Stad 
Danzig, 8panóe, de Spaansche Koloniën, 
Frankrijk, Algerië, Griekenland, Hongarije, 
Italië. de Italiaansche Koloniën, Japan, 
Chosen, de overige Japansche onderhoorig
heden, Litauen, Luxemburg, Marokko {met 
uitzondering van de Spaansche zone), 
Marokko !de Spaansche zone), Nederland, 
Polen, Portugal, de Portugeesche Koloniën 
in Afrika, de Ponugeesche K oloniën in 
A zië en n cea.më, Roemenié, de Rep1Niek 
San Marino, he.J, SaMgehied, het Koninkrijk 
der Servi•rs, Kroaten en Slovenen, Zweden, 
Zwitserland, Ts ierhoslowakije, Tuni~ en 
de Vereenigde Staten van Venew.ela. 

De onderget.eekenden, Gevolmachtigden van 
de hierboven genoemde landen, gelet op artikel 
3 van het Verdrag, hebben in gemeen overleg 
en onder voorbehond van nadere bekrach
tiging, de navolgende Overeenkomst vast
gesteld: 

HOOFDSTUK I. 
Inleiding. 

Doel van de overeenkomst. 
Art. 1. Ieder houder van een postrekening 

in een van de contracteerende landen kan 
overschrijvingen verlangen van zijn rekening 
op een postrekening, gehouden in een ander 
van deze landen. 

HOOFDS'I"UK II. 
Voorwaarden voor toelating en uitvoering van 

verzoeken lot overschrijving. 
Aanduiding van het bedrag der ovcr
schrij vingen. Herleidingskoers. 

2. De rekeninghouder kan het bedrag van 
de overschrijv·ng aanduiden in de munt van 
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het land van bestemming of in die van het 
land van oorsprong. De Administratie van 
laatstbedoeld land bepaalt zelf den koers voor 
de herleiding van ha.ar munt in de munt van 
het land van bestemming. 

Maximum-bedrag. 

3. Elke Administratie is bevoegd een 
maximum vast te stellen voor het bedrag 
van de overschrijvingen, welke eenzelfde 
rekeninghouder, hetzij op één dag, hetzij in 
een bepaald tijdvak, kan .verlangen. 

Roehten. 
4. 1. Het recht voor een overschrijving 

mag één per mille van het overgeschreven 
bedrag niet te boven ga.an, met dien verstande 
echter, dat iedere Administratie de bevoegdheid 
heeft de breuken in overeenstemming met 
ha.ar muntstelsel af te ronden. Voor dit recht 
kan ook een minimum worden gesteld, hetwelk 
20 centiemen niet mag te boven gaan. 

2 . .. ~egens de inschrijving van een over
schr1Jvmg m het tegoed van een postrekening, 
mag geen hooger recht worden geheven dan 
e~entueel voor een zelfde handeling in den 
bmnenla.ndschen dienst wordt in rekening 
gebracht. 

Vrijdom. 
5. Van alle rechten zijn vrijgesteld de ambts

halve overschrijvingen betreffende den dienst, 
uitgewisseld tusschen de Administra.tiën of 
tusschen ha.ár kantoren. 

Hetzelfde geldt voor de zendingen, voorzien 
van de aanwijzing "Extrait de compte de 
chèque postal" (uittreksel uit een postcheque
rekening), welke door de postchèquekantoren 
worden gericht tot hun rekeninghouders, die 
in eenig land van de Vereeniging verblijf houden. 

Kennisgevingen van overschrijving. 
6. 1. De rekenin~houder moet bij elk 

verzoek tot overschriJving een kennisgeving 
voegen. 

De keerzijde van deze kennisgeving kan 
gebezigd worden voor mededeelingen van 
bijzonderen aard bestemd voor den begunstigde. 
Elke Administratie heeft de bevoegdheid uit 
dien hoofde een recht te heffen van den op
drn.chtgever. mits dit recht in haar binnen
landschen dienst bestaat. 

2. De kennisgevingen van overschrijving 
worden kosteloos aan de begunstigden uitge
reikt. 

Uitwisseling van de overschrijvings
lij sten. 

7. De Administratiën deelen elkander de 
overschrijvingen eenmaal per werkdag mede 
door middel van lijsten. Zij kunnen zich 
echter onderling verstaan om op eenzelfde 
lijst de totalen van meerdere da.gen te verza
melen. 

De kenni gevingen van overschrijving be
stemd voor de begunstigden worden bij de 
lijsten gevoegd. 

Tenzij anders is overeengekomen wordt het 
bedrag van de overschrijvingen op de lijsten 
en op de kennisgevingen van overschrijving 
uitgedrukt in de munt van het land van 
bestemming. 

Kantoren van uitwisseling. 
8. De Administra.tii'n deelen elkander we

derkeerig de namen mede van de cheque
kant-oren, die zij hebben aa.n$ewrzen ,oor de 
uitwisseling van de overschriJvingslijsten. 

HOOFDSTUK III. 
Jni,rekking. Navrar1e11. 

Intrekking van verzoeken tot over, 
schrijving. 

9. De verzoekfä tot overschrijving kunnen 
door den opdrachtgever worden ingetrokken, 
zoolang d!l inschrijving in hrt credit van de 
te iwe<l te sehrtjven reken;ng niet heeft plaats 
gevonden. 

De aanvragen om intrekking zijn toeselaten 
op de voorwaarden, die door elke Administratie 
voor haar binnenla.ndschen dienst zijn vast
gest-eld ; zij moeten door den rekeninghouder 
worden gencht aan de Administratie, aan welke 
hij het verzoek tot overschrijving heeft gedaan. 

Na.vragen. 
10. 1. De navraag betreffende de uitvoe

ring van een verzoek tot overschrijving moet 
door den opdrachtgever worden gericht tot de 
Administratie, aan welke hij be~ verzoek tot 
overschrijving heeft gedaan, behoudens het 
geval, dat hij den begunstigrle heeft gemachtigd 
om zich te versta.an met de Admini3tratie bij 
welke diens rekening wordt gehouden. 

2. Voor een na.vraag betreffende een verzoek 
om overschrijving kan een recht worden 
geheven gelijk aa.n dat. hetwelk is verschuldigd 
voor de navraag na.ar een brief of ander stuk. 

Dit recht wordt terugbetaald als aan het 
verzoek tot overschrijving tengevolge van een 
dienstfeil niet, is voldaan. 

3. De navraag is slechts toegelaten binnen 
den termijn van een jaar, te rekenen van den 
dag, volgende op dien, waarop het verzoek tot 
overscb rij ving is gedaan 

HOOFDSTUK IV. 
V P-rwnf.woordeliik!teid. 

Omvang van de verantwoordelijkheid. 
· 11. l. De Adrninistratiën zijn verantwoor
delijk voor de misvattingen door ha.ar dienst 
begaan bij rle inschrijving van de overschrij
vingen in het tegoed van de postrekeningen, 
evenals voor onjuiste aanwijzingen door ha.ar 
aangebracht op de overRchrijv:ingslijstPn, welke 
zij aan andere Administra.t1ën toezenden. 

2. De aansprakelijkheid is heperk:t tot 
terugbetaling van het bedra.~ der overschrijving. 

3. De Administratiën ziJn niet vrrantwoor
delijk wegens vertra.gin11en, die mochten 
voorkomen in de overbrengmg en de uitvoering 
van ver,;oeken tot overschrijving. 

V a.ststelling van de verantwoordelijkheid. 
12. De verantwoordelijkheid rust op de 

Administratie, in den dienst waarvan de 
misvatting is bega.an. Indien heide Admi
nistrat1ën aan de misvatting schuld hebben, 
dra.gen zij elk voor een gelijk deel in de terug
betaling bij. 

Terugbetaling van· de aan den a.ar,vra.
ger toekomende bedragen. 

13. De verplichting tot terugbetaling van 
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het aan den aanvrager toekomende bedrag 
rust op de Administratie, bij welke de navraag 
i~ ir.g('diend, met dien verstande, dat deze het 
recht heeft verhaal te nemen op de vi,rant
woordelijke Administratie. 

De terugbetaling moet plaat s vinden, zoodra 
de verantwoordelijkheid van den dienst is 
vastgesteld. 

De als verantwoordelijk beschouwde Admi
nistratie, die na aanmaning niet binnen een 
t ermijn van zes maanden heeft geantwoord, 
wordt geacht stilzwijgend haar aansprakelijk
heid te hebben erkend. 

Terugbetaling aan de Administ,rntie 
die te vorderen heeft. 

14. De verantwoordelijke Administratie is 
gehouden de Administratie, die de terugbetaling 
heeft verricht, het bedrag daarvan te vergoeden 
binnen een termijn van twee maanden na 
ontvangst van de kennisgeving van terugbeta 
ling. 

De A iministratie. die te betalen heeft is een 
rente van zeven percent per jaar verschuldigd 
t e rr.kenen van het, einde van genoemden termijn. 

HOOFDSTUK V. 

Comptabilitt;t, 

Toekenning van de rechten. 
15. Elke Administratie behoudt ten volle 

de rechten die zij heeft geheven. 

Afrekening wegens de overgeschreven 
bedragen. Vaststelling van de saldo's 
en van de renten. 

16. 1. De Administratiën maken voor 
elken werkdag en voor elk toegetreden land een 
rekening op, waarin worden opgenomen de 
totalen van de ontvangen en verzonden over 
schrijvingslijsten. 

2. De afrekening is gegrond op het beginsel 
van onderlin~e schuldvereffening. Te dien einde 
wordt,, tenzij anders is overeengekomen, de 
kleinste vordering herleid in de munt van de 
grootste vordering, berekend volgens het reken
kunstig gemiddelde van de wisselkoersen, offi 
cieel genoteerd t er beurze of bij bijzonderlijk 
door elk betrokken land aangewezen banken. 

De Administratie, die om eenige reden de 
onderlinge schuldvereffening niet wenscht toe 
te passen, kan verklaren, dat zij de verschuldigde 
bedragen volledig zal betalen. 

3. De vereffening geschiedt dagelijks. Ech
t er kunnen de Administratiën overeenkomen om 
in een zelfde afrekening de totalen van meerdere 
dagen te vereenigen. 

4. Het saldo van elke rekening wordt rente
gevend met ingang van een termijn en naar 
een rente, in onderling overleg door de Admi
nistratii'n van de contracteerende landen vast
gesteld. Deze rent,e mag vijf percent per jaar 
niet te boven gaan. 

Betalliig van de saldo's. Rent-e wegens 
vertraagde betaling. 

17. 1. Met het oog op de betaling .van de 
saldo's kan elke Administratie op eenigerlei 
wijze bij de Administratie van een contrac
tcerend land een tegoed in de munt van dat land 
aanhouden. Indien dit tegoed niet toereikend 
iR voor de uitvoering van de gPgeven opdrach-

ten, worden de overschrijvingen niettemin in 
het tegoed van de rekeningen der begunstigden 
gebracht. 

Het tegoed kan ook dienen voor de verevening 
van te betalen saldo's wegens alle andere post-, 
t elegraaf- of telefoonrekeningen. HC't, mag in 
geen $eva] voor een andere bestemming worden 
gebezigd zonder toestemming van de Admini
stratie, clie het heeft gevormd. 

2. De Administratie, die te vorderen heeft, 
heeft het recht te allen tijde betaling van de 
saldo's te eischen. In voorkomende gevallen 
stelt zij den datum vast, waarop de betaling 
moet hebben plaats gevonden, daarbij rekening 
houdende met de vastgestelde termtjnen. In
dien de Administ ratie, die te betalen heeft, op 
den vastgestelden datum niet heeft betaald, 
wordt de rente, bedoeld in § 4 van het vorige 
artikel, te rekenen van den zesden dag volgende 
op dien datum, met twee percent per jaar 
verhoogd. 

Driema.a.ndelijksche algemeene reke
ningen. 

18. Aan het einde van elk kwartaal legt 
elke Administratie, die te vorderen heeft, aan 
de Administratiën, die te betalen hebben, ter 
goedkeuring over een algemeen overzicht van 
de dagelijksche rekeningen, van de betaalde 
afrekeningen en eventueel van de in rekening 
gebrachte renten. 

Het saldo van de driemaandelijksche alge
meene rekening wordt overgebracht op het 
volgende kwartaal. 

HOOFDSTUK VI. 

Verschillende bepalingen. 

Lijst van rekeninghouder•. 
19. De rekeninghouders kunnen, door tus

schenkomst van de Administratie, bij welke 
hun rekeningen berusten, de door de andere 
Administratiën uitgegeven lijsten van rekening
houders verkrijgen tegen den prijs, welke deze 
Administratiën daarvoor in haar binnenland
schen dienst hebben vastgesteld. 

De Administratiën leveren elkander weder
keerig en kosteloos de voor de behoefte van den 
clienst benoodigde lijsten. 

Toepassing van de bepalingen van al-
gemeenen aard van het Verdrag. 

20. De bepalingen van algemeenen aard, 
opgenomen in de tit,els I en II van het Verdrag, 
zijn van toepassing op den post-girodienst, met 
uitzondering echter van de voorscnriften, vervat 
in artikel 7. 

Goedkeuring van voorstellen, inge
diend in den tijd tusschen de bijeen
komsten. 

21. Om te kunnen worden t en uitvoer 
gelegd moeten de voorstellen, ingediend in 
het tijdsverloop tusschen de bijeenkomst,en 
(artt. 18 en 19 van het Verdrag) op zich ver
eenigen : 

a) twee derden der stemmen, als zij een 
toevoeging van nieuwe bepalingen of wijziging 
van de bepalingen van de Overeenkomst en 
het bijbehoorende Reglement betreffen; 

b) de volstrekte meerderheid, als zij de 
uitlegging van de bepalingen van de Overeen-
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k omst en van het Reglement betreffen, be
houdens het geval van geschil, dat aan scheids
rechterlijke uitspraak is te onderwerpen. 

SLOTBEPAL'NGEN. 

In werking treden en duur van de 
overeenkomst 

22. Deze Overeenkomst treedt in werking 
op den l aten October 1925 en blijft gedurende 
onbepa.a.lden tijd van kracht. 

In oirkonde hiervan hebben de Gevolmach
tigden van de hierboven gP.noemde landen deze 
Overeenkomst in enkelvoud onderteekend, 
zullende dit stuk in de archieven van de Zweed
sche Regeering worden bewaard en in afschrift 
aan iedere Partij worden uitgereikt. 

Gedaan te Stockholm, den 28stcn Augustus 
1924. 

{ Volgen de onderteekeningen.) 

XV. 

SLOT- PROTOCOL 

Overgaande tot de onderteekening van de 
Overeenkomst betreffende den postgirodienst, 
op heden gesloten, zijn de ondergeteekende 
Gevolmachtigden alsnog het navolgende over
eengekomen : 

Eenig artikel. 
Met afwijking van de be.palingen van artikel 

13 van het Verdrag zal elk contracteerend 
land aan de andere toegetreden landen kennis
geven vA.n welken datum af het den postgiro
dienst in werking zal doen treden. 

Tn oirkond<> hiervan hebben de onderstaande 
Gevolmachtigden dit Protocol opgemaakt, dat 
dezelfde kracht en dezelfde waarde 7,a.l hebben 
alsof de bepA.lingen daarvan in den t.ekst zelf 
van de Overeenkomst, waarop het betrekking 
heeft, waren opgenomen, en hebben zij het in 
enkelvoud onderteekend, zullende dit stuk in 
de Archieven van de Zweedsche Regeering 
bewaard blijven en in afschrift aan iedere Partij 
worden uitgereikt. 

GedaA.n t e Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

XVI. 

REGLEMENT ter ititvrJering van de overeenkomst 
betreffende den postgirodienst gesloten tus
schen Albanië, Duitschland, Oostenrij/r, 
België, Bolivir,,, de Republiek Cuba, Dene
marken, de Vrije (I_tad Danzig?. Spanje, <j,e 
Spaansche Kolonien, Franlcr1Jk, Algerië, 
Griekenland, Hongarije, Italië, de Italiaan
sche Koloniën, Japan. Chosen, de overige 
Japansche Onderhoorigheden, Litauen, Lu
xemburg. Marokko (met uitzondering van de 
Spaansche Zone), Marokko (de Spaansche 
Z one), Nederland, Polen, Portugal, de 
P ortugeesche Koloniën in Afrika, de Portu 
geesche Koloniën in A zië en Oceanië, Roe
menië, de R epitbliek San .Mar ino, het Saar
gehied, het Koninlcrijk der Serviërs, Kroaten 
en Slovenen, Zweden, Z witserland, T s1uho
sk1wal·fje, Tunis en de Vereenigde Staten 
van Venezuela. 

De ondergeteekenden, gelet op artikel 4 van 
het den 28sten Augustus 1924 te Stockholm 

gesloten Algemeen Postverdrag, hebben na.
mens hun Administratiën, in gemeen overleg, 
om de uitvoering te verzekeren van de Over- • 
eenkomst betreffende rlen postgirodienst, de 
navolgende maatregelen vastgesteld: 

HOOFDSTUK I. 

Afgifte. Verzending. Ontvang•t 

Kennisgevingeu van overschrijving. 
Art. 1. 1. De kennisgevingen van over

schrijving moeten door den opdrA.chtgever ge
steld worden op een formulier gelijk aan het 
hierbijgevoegde model A en alle aanwij zin@:en 
bevatten volgens den tekst van dit formnlier. 

De Administrntii'n kunnen echter de formu
lieren van ha.ar binnenlandschen dienst ge
bruiken. 

2. Indien het bedrag van de overschrijving 
is aang<>duid in de munt van het land van 
oorsprong zorgt het kantoor, dat het verzoek 
tot overschrijving ontvangt, of het uitwis,selings
ka.ntoor voor de herleiding en vermeldt. in 
rooden inkt, het bedrag van de overschrijving 
in de munt van het land van bestemming op 
de kennisgeving. 

Overschrijvingsljjsten. 
2. l. De overschrijvingslijsten worden door 

de uitwisselingskantoren opgemaakt op een 
formulier, gelijk aan het hierbijgevoegde 
model B. Zij moeten voor elke over~chrijving 
alle aanwijzinP,en bevatten, die de t ekst van 
het formulier aangeeft. 

2, Elke lij&t wordt voorzien van een afdruk 
van den stempel van het uitwisselingskantoor, 
dat de lijst heeft opgemaakt, en van de ge
sc.hreven handteekerung of handteekeningen 
van den daartoe bevoegden ambtenaar of de 
daartoe bevoegde !l.mbtenaren: het totaal moet 
vol uit in letters worden vastgesteld. 

3. Indien op eenzelfden dag meerdere lijsten 
worden opgemaakt, bestemd voor eenzelfde 
uitwisselingskantoor, worden zij genummerd, 
waarbij eiken dag met nr. 1 wordt begonnen. 

Geleidebrieven. 
3. J , Het totaal van elk der lijsten, be

stemd voor hetzelfde uitwisselingskantoor, 
wordt herhaald op een geleidebrief, gelijk aan 
het hierhijgevoegde model C. 

2. De geleidebrieven worden voorzi,m van 
een afdruk van den stempel van het uitwisse
lingskantoor, dat ze heeft opgemaakt, en 
onderteekend door den ambtenaar of de ambte
naren, wiens of wier handteekening voorkomt 
op de overschrijvingslijsten. Zij worden voor 
zien van een volgnummer, waarbij elke ma.and 
voor elk der uitwisselingskantoren met n°. 1 
wordt begonnen. 

Verzending van de verzoeke'l tot over
schrijving. 

4. De geleidebrieven, de lijsten en de 
kennisgevingen van overschrijving worden in 
gesloten pakketten vcrcenigd en portvrij met 
de besto middelen verzonden aan het uitwisse
lingskantoor van bestemming. Deze zendingen 
kunnen worden aangetcekend. 

Ontvangst van de overschrijvingen. 
5. 1. Bij aankomst ten kantore van uit

wisseling van de pakketten met geleidebrieven, 
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lijsten en kennisgevingen van overschrijving, 
onderwerpt dit kantoor de pakketten aan een 
onderzoek. Ontdekt het een.ige onregelmatig
heid of een verzuim, dan geeft het, met verzoek 
om verbetering, daarvan kennis aan het uit
wisselingskantoor van afzending bij schrijven, 
ingericht gelijk aan het h:ierbijgevoegd model D. 

Het afzendende kantoor van uitwiseeling 
moet per keerende post antwoorden en even
tueel een duplicaat van de ontbrekende stukken 
toezenden. 

2. Indien een verschil wordt vastgesteld 
tusscheu het bedrag vermeld op een kennis
geving van overschrijving en de inschrijving 
van dn,t bedrag op de lijst van overschrijvingen, 
dan is het uitwisselingRkant,oor van best emming 
bevoegd de postrekening van den begunstigde 
voor het kleinste bedrag goed te schrijven. 

HOOFDSTUK II. 

Verschi llende in acht te nemen re'.1elen. 

Intrekking van overschrijvingen. 
6. 1. Aanvragen om intrekking van een 

verzoek om overschrijving moeten schriftelijk 
worden ingediend door den houder van de post
rekening van afschrijving. 

Voor deze aanvragen wordt een bericht van 
intrekldng opgemaakt. Dit bericht kan per 
post of per telegraaf worden overgebracht. 

2. Bij gebruik van de post geschiedt de 
verzending per aangeteekenden brief door het 
uitwisselingskantoor van het land van afzending 
van het betreffende verzoek om overschrijving 
aan het uitwisselingskantoor van het land van 
bestemming. De frankeerkosten van dezen 
brief komen ten laste van den houder van de 
postrekening van afschrijving. 

3. Indien het gebruik van de telegraaf wordt 
gevraagd, wordt een betaald dienst.telegram 
gezonden rechtstreeks aan het kantoor van 
bestemming, waar de rekening van tegoed
schrijving berust. Dit telegram moet onmid
dellijk per brief worden bevestigd. De kosten 
van het t-elegram en van den brief, houd:rnde 
bevestiging daarvan, komen ten laste van den 
houder van de rekening van afschrijving. 

4. Er wordt geen rekening gehouden met 
aanvragen om intrekking, welke op een andere 
dan de h:ierboven voorgeschreven wijze zijn 
opgemaakt en verzonden. 

5. Indien een aanvraag om intrekking te 
laat aan het kantoor van bestemming aankomt 
om de overschrijving te kunnen doorhalen, 
wordt het uitwisselingskantoor van a[zending 
van de aanvraag dadel\jk t er zake ingelicht. 

Niet-uitvoering van een opdracht tot 
overschrijving. 

7. Indien om eenige reden een overschrijving 
niet in het tegoed van een rekening kan worden 
bijgeschreven, wordt zij doorgehaald op de lijst, 
waarop de inschrijving gesch:iedde en wordt het 
totaal van deze lijst, evenals dat van den 
betreffenden geleidebrief, in rooden inkt ver
beterd. Deze verbetering wordt ter kennis 
gebracht van het uitWIBselingskantoor van 
afzending door middel van een brief, model D, 
waarbij wordt gevoegd de kennisgeving be
treffende de overschrijving, waaraan niet is 
voldaan. 

1925 

Echter kunnen de Administratiën van de 
contracteerende landen overeenkomen de over
schrijvingen, welke niet zijn uitgevoerd , op 
een lijst van overschrijvingen over te brengen 
in het tegoed van de Administratie van het 
land van oorsprong. In dit geval geschiedt de 
herleiding naar den koers van den dag, evenals 
voor de gewone overschrijvingen, en wordt de 
kennisgeving van overschrij vmg van een toe
lichtende aanteekening voorzien. 

HOOFDSTUK III. 

Comptabiliteit. 
Afrekeningen. 

8. De dagelijksche afrekeningen worden 
gesteld op formulieren, gelijk aan het hierbij 
gevoe~de model E . 

Zrj worden zoo spoedig mogelijk aan de 
correspondeerende Administratie toegezonden. 

Betaling van de saldo's. 
9. 1. Tenzij anders is overeengekomen, 

geschiedt de verevening van de bedragen, ver 
schuldigd we~ens den postgirodienst, door 
middel van wissels op zicht, getrokken op de 
hoofdstad of op een handelsplaats van het 
land, dat te vorderen heeft, in de munt van en 
zonder eenig verlies voor dit land, blijvende de 
kosten van de betaling ten laste van de Admi
nistratie, die te betalen heeft. 

2. Elke Administratie kan zich door de 
andere Administratiën op de gewone voor
waarden een postrekening laten openen en eens 
voor altijd verzoeken op het act;ef van deze 
rekening ambtshalve af te schrijven het bedrag 
van de saldo's t e haren laste, welke zijn vast
gesteld. 

HOOFDSTUK IV. 

Formulieren. Verstrekking van gegevens. 

Opmaken van de formulieren. 
10. 1. Behoudens hetgeen in artikel 1 is 

bepaald voor de kennisgevingen van over
schrijving, moeten de formulieren van den giro
dienst in de Fransche taal zijn gesteld, met of 
zonder een vertaling tusschon de regels in een 
andere taal, tenzij de betrokken Administratiën 
bij rechtstreeksche overeenkomst anders be
slissen. 

De inschrijvingen volgens den tekst van• de 
formulieren moeten in Latijnsche letters en in 
Arabische cijfers worden gesteld. 

2. Inschrijvingen in inktpotlood of in ge
woon potlood zijn niet toegelaten. 

Verstrekking van gegevens. 
11. 1. De Administratiën doen elkander, 

in voldoend aantal voor de behoefte van den 
dienst, afdrukken toekomen van de stempels, 
in gebruik op de uitwisselingskantoren en de 
handteekeningen van de ambtenaren die, op 
elk van die kantoren, bevoegd zijn om de over
schrijvingslijsten en de geleidebrieven, die deze 
vergezellen, te onderteekenen. 

2. Indien dit bepaaldelijk wordt gevraagd, 
doen de Administratiiin elkander m.ededeelmg 
van den koer~ van herleiding, dien zij voor de 
overschrijvingen hebben vastgesteld. 

63 
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SL OTBEPALINGEN. 

In werking treden en duur van het 
Reglement. Bijlagen. Formulieren. 

12. Dit Reglement treedt in werking met 
den dag, waarop de Overeenkomst betreffende 
den postgirodienst in werltin~ treedt. 

Het zal voor denzelfden tiJd als deze Over
eenkomst gelden, tenzij het door de betrokken 
Partijen in gemeen overleg mocht worden 
vernieuwd. 

Gedaan te Stockholm, den 28ste.n Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteP-keningen. ) 

XVII. 

OVEREEr KOMST betreffende de invordering 
van gelden op quilantiën en handelspapier, 
gesloten tusschen Albanië, Duitschland, 
Oostenrijk, België, Boli1>ia, Chili, d6 R epu
bliek Cuba. Denemarken, de Vrije Stad 
Danzig, Egypte, Spanje, de Spaansche 
Koloniën. Frankrijk, Algerië, Griekenland, 
Hongarije, IJsland, I talië, de gezamenlijke 
Italiaansche Koloniën, Letland, L;tauen, 
Luxemburg, Marokko (met uitwndering van 
de Spaansche Zone), .Marokko (de Spaansche 
Zone), Noorwegen, Nederland, Nederlandsch
I ndie, de N ederlandsche Koloniën in Amerika, 
Polen, Portugal, de Portugeesche K oloniën 
in Afrika, de Portugeesche Koloniën in Azië 
en Oceanië, Roemenië, de Republiek San 
Marino, het Saargebied, het Koninkrijk der 
Serviërs, Kroaten en Slovenen, Zweden, 
Zwitserland, Tsjechoslowakije, Tunis, Tur
kije en de Vereenigde Staten van Vene~uela. 

De ondergeteekenden, gevolmachtigden van 
de hierboven genoemde landen, gelet op artikel 
3 van het Verdrag, hebben, in gemeen overleg 
en onder voorbehoud van nadere bekrachtiging, 
de navolgende Overeenkomst vastgesteld : 

HOOFDST UK 1. 

I nleidende bepaling. 

Voorwaarden voor de uitmsseling van 
in te vorderen waarden. 

Art. 1. De uitwisseling van in te vorderen 
waarden tusschen die contracteerende landen, 
welker Administratiën overeenkomen dien 
dienst in t e stellen, wordt beheerscht door de 
bepalingen van deze Overeenkomst. 

HOOFDSTUK Il. 

Doel van den dienst. 

Ter invordering toegelaten waarden. 
2. Ter invordering worden toegelaten : 

quitantiën, rekeningen, orderbriefj es, wissels, 
rente- en dividendcoupons, afgeloste stukken, 
en in het algemeen alle handels- of ander papier, 
hetwelk zonder kosten betaalbaar is. 

De Administratiën, die zich niet kunnen 
belasten met do invordering van coupons en 
afgeloste stukken, geven daarvan, door tusschen
komst van het Internationaal Bureel, aan de 
andere betrokken Admin istratiën kennis. 

Protesten. 
3. De Administratiën kunnen zich belasten 

met het doen protesteeren van handelspapier 

en het doen instellen van gerechtelijke vervol
$ingen wegens schuldvorderingen. Zij stellen 
In gemeen overleg de daartoe noodige regelen 
vast. 

HOOFDSTUK III. 

Afgifte der in te vorderen waarden. 

Uitdrukking van het bedrag der waarden. 
4. Het bedrag der in te vorderen waarden 

wordt, tenzij anders is overeengekomen, uit
gedrukt in de munt van het land, dat met de 
invordering is belast. 

Aangüte der waarden. Voor de zending 
te betalen recht. . 

5. De afgifte der in te vorderen waarden 
geschiedt per aangeteekende en gefrankeerde 
zending, welke door den bewaargever recht
streeks wordt toegezonden aan het postkantoor, 
dat de gelden moet invorderen. 

H et port en recht voor de zending mag dat 
voor een aangeteekenden brief van hetzelfde 
gewicht niet te boven gaan. 

Aan tal en maximum-bedrag der waar-
den. 

6. 1. Dezelfde zending mag meerdere, door 
hetzelfde postkantoor, van verschillende schul
denaars, ten bate van denzelfden persoon, in 
t-e vorderen waarden bevatten. 

Nochtans mag zij geen waarden bevatten, 
welke van meer dan vijf verschillende schul<lE 
naars moeten worden ingevorderd, en evenmin 
waarden, die op vei·schillende dagen vervallen. 

2. Het in totaal in te vorderen bedrag per 
zending mag het maximum-bedrag, vastgesteld 
voor de door het land van bestemming afge
geven postwi seis, niet te boven gaan, tenzij 
de Administratiën in gemeen overleg een hooger 
maximum aannemen. 

Verbodsbepalingen. 
7. Het is verboden : 
a) op de waarden aanteekeningen te stellen. 

welke op de stukken zelf geen betrekking 
hebben: 

b) bij de in te vorderen waarden brieven of 
aanteekeningen te voegen, welke het karakter 
dragen van briefwisseling tusschen den schuld
eischer en den schuldenaar. 

c) op het borderel van verzending andere 
aanteekeningen te st ellen dan die, welke de 
gedrukte tekst van dit formulier aangeeft. 

HOOFDSTUK IV. 

I nvordering der waarden. 

Niet-toelating van gedeeltelijke beta
lingen. 

8. Elke waarde moet in haar geheel en in 
eens worden voldaan, zoo niet, dan wordt de 
betaling beschouwd als te zijn geweigerd. 

Rechten van invordering en vtn aan-
bieding. 

9. 1. De met de invordering belaste 
Administratie heft van het bedrag van elk 
ingevorderd stuk een invorderingsrecht van 
30 centiemen. 

2. Voor elke waarde, welke ter invordering 
wordt aangeboden en niet, betaald, is een recht 
van aanbièding van 20 centiemen verschuldigd. 
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De waarden, welke ten gévolge van eenige 
onregelmatigheid, of van een fout in 't adres 
aan den afzender worden teruggezonden zonder 
ter invordering te zijn aangeboden, zijn niet 
aan dit recht onderhevig. ' 

Overmaking van het ingevorderde bedrag. 
10. l. De ingevorderde bedragen, welke 

op eenzelfde zending betrekking hebben, worden 
aan den bewaargever overgemaakt door middel 
van een postwissel, na aftrek van : 

a) het recht van invordering en eventueel 
het recht van aanbieding verschuldigd wegens 
de onbetaalde waarden; 

b) indien liet te pas komt, de voor de 
waarden betaalde belasting, en 

c) het gewone postwisselrecht, dat wordt 
herekend van de in totaal ingevorderde som, 
verminderd met de onder a) en b) genoemde 
heffingen en rechten. 

De ter overmaking van het ingevorderde 
bedrag opgemaakte postwissels zijn toegelaten 
tot het maximum-bedrag, dat door de Admi
nistratiën krachtens art. 6, § 2, is aangenomen. 

2. .De Administratifn kunnen zich verstaan 
omtrent eene andere wijze van afrekening der 
ingevorderde bedragen. 

Inzonderheid kunnen zij zich, op overeen te 
komen voorwaarden, belasten met de storting 
dier bedragen op eene postrekening in het land 
van bestemming der zending. 

Terugzending der niet ingevorderde 
bedragen. 

11. De waarden, welke men binnen den in 
het Reglement gPstelden termijn niet heeft 
kunnen mnen en welke niet aan een aangewezen 
derden persoon moeten worden ter hand ge
steld, worden portvrij aan het kantoor van 
terpostbezorging teruggezonden. 

Wanneer er geen ingE.vorderde waarden zijn 
of wanneer de geïnde bedragen ontoereikend 
z\jn, om aftrek van het aanbiedingsrecht in 
zijn geheel toe t e laten, wordt dit recht van 
den afzender der zending geheven. De met 
de invordering der waarden belaste Admi
nistratie is tot geenerlei conservatoiren maat
regel, noch tot eenige daad dienend tot staving 
van de niet-betaling der stukken gehouden. 

HOOFDSTUK V. 

Teru,gvordering en verhetering. Na- en terug
zending. Na1,-ragen. 

Terugvordering van de iu te vorderen 
waarden. Verbetering van het borderel. 

12. Zoolang het kantoor van bestemming 
van eene zending, welke in te vorderen waarden • 
bevat, deze nog niet uit handen heeft gegeven, 
kan de bewaargever, op de in art. 45 van het 
Verdrag voor poststukken gestelde voo\waar
den, de zending, of een of meer der ingesloten 
waarden, terugvorderen, of, in geval van mis
vatting, de aanwijzingen van het borderel, dat 
de zending begeleidt, doen verbeteren. 

Nazending. Verkeerd gezonden waarden. 
13- 1. In geval van verandering van 

woonplaats van een of meer der geadresseerden, 
worden de in te vorderen waarden binnen het 
land van bestemming aan een nader adres 
verzonden. Hetzelfde geschiedt met waarden 

bestemd voor personen, die in een onderdeel 
van eene plaats wonen, hetwelk onder een 
ander kantoor behoort. 

2. Indien eene zending geheel is samen
gesteld uit waarden, welke door het kantoor 
van ontvangst niet invorderbaar zijn , wordt 
zij naar het kantoor van oorsprong terug
gezonden, tenzij alle schuldenaars wonen binnen 
het ressort van een zelfde ander kantoor in 
het land van bestemming, in welk geval de 
zending naar dat kantoor wordt doorgezonden. 

Wanneer een deel der in de zending gesloten 
waarden niet door het kantoor van bestemming 
invorderbaar zijn, worden deze aan den afzender 
teruggezonden en worden de overige waarden 
ter invordering aangeboden. 

3. Voor deze nazendingen wordt geen-:rlei 
afzonderlijk recht geheven. 

Terugzending van oninvorderh!l.!'e 
waarden. 

14. Waarden, welke men om de eene of 
andere reden niet heeft kunnen invorderen, 
worden op de in het Reglement voorgeschreven 
wijze aan den bewaargever teruggezonden. 

Navragen. 
15. De bepalingen van artikel 47 van het 

Verdrag zijn van toepassing op de navragen 
omtrent zendingen met in te vorderen waarden. 

HOOFDSTUK VI. 

Verantwoordelijkheid. Postwissels wegens inge
vorderde waarden. 

Verantwoordelijkheid in geval van 
verlies der zending of der waarden. 

16. 1. Indien eene aangeteekende zending, 
inhoudende in te vorderen waarden, verloren 
gaat, is de dienst der posterijen tegenover den 
afzender verantwoordelijk op de voorwaarden, 
gesteld voor aangeteekende zendingen in de 
artikelen 50 en 51 van het Verdrag. 

Hetzelfde geldt voor het verloren gaan van 
eene zending, inhoudende niet-ingevorderde 
waarden, welke aan den afzender worden 
teruggezonden. 

2. Wanneer de waarden verloren gaan na 
de opening van den omslag, waarin zij zijn 
vervat, hetzij op het kantoor, dat belast is met 
de invordering, hetzij op het kantoor, dat 
belast is met de teruggifte der stukken aan 
den bewaargever, dan is de verantwoordelijke 
Administratie slechts gehouden, aan den af
zender het werkelijke bedrag der veroorzaakte 
schade te vngoeden, zonder dat, die vergoeding 
het bedrag van de schadeloosstelling, bedoeld 
in § l hierboven mag overschrijden. 

3. De bepalingen van de artt. 53 t /m 57 
van het Verdrag, die betrekking hebben op 
schadeloosstelling, zijn van toepassing op 
zendingen met in te vorderen waarden. 

Waarborging der op regelmatige wijze 
ingevorderde bedragen. 

17. De op regelmatige wijze ingevorderde 
bedragen, hetzij zij al dan niet in postwissels 
zijn omgezet of op postrekening zijn gPstort, 
worden, na aftrek van de rechten, bedoeld in 
art. 10, aan den afzender der waarden gewaar
borgd, overeenkomstig hetgeen ten behoeve 
van den storter is vastgesteld, in de Overeen-

63* 
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komst betreffende den ·postwisseldienst resp. 
in de bepalingen regelende den postchèque- en 
giroilienst. 

Toepassing van bijzondere bepalingen 
van het Verdrag. 

18. De bepalingen der artikelen 62 t im 
67 van het Verdrag, welke betrekking hebben 
op de verrekenzendingen, zijn van toepassing 
op de zendingen met in te vorderen waarden, 
voor zooveel betreft de schadeloosstellingen 
en de t e betalen bedragen, de betalingstermij
nen , het verhaal <ip de verantwoordelijke Ad
ministratie en de postwissels wegens inge
vorderde waarden. 

Vertragingen . 

19. De Administratiën dragen geenerlei 
verantwoordelijkheid wegens vertragingen : 

a) in de overkomst of in de aanbieiling van 
de in te vorderen waarden ; 

b) in de afrekening van de geïnde bedragen ; 
c) in het doen protesteeren, of in het in

stellen van gerechtelijke vervolgingen, waarmede 
zij zich op grond van de bepalingen van artikel 
3 mochten hebben belast. . 

HOOFDSTUK VII. 

Ver schillende bepalingen. 

Toekenning der rechten. 
20. Het port en recht van eene zending 

inhoudende in t e vorderen waarden, alsook 
de rechten van invordering en van aanbieding 
geven tot geenerlei afrekening t usschen de 
betrokken Administratiën aanleiding. 

K antoren, welke aan den dienst deel-
nemen. 

21. De Administratiën behooren alle kan
toren, welke met den internationalen postwissel
ilienst zijn belast, open te stellen voor den ilienst 
der invordering van waarden. 

Toepassing van de bepalingen van a l-
gemeenen aard van het Verdrag. 

22. De bepalingen van algemeenen aard, 
voorkomende in de titels I en II van het 
Verdrag, zijn van toepassing op d eze Overeen
komst, met uitzondering echter van de be
palingen vervat in artikel 7. 

Goedkeuring van in den tijd tusschen 
de bijeenkomsten gedane voorstellen . 

23. Om ten uitvoer te kunnen worden 
gelegd, moeten de voorstellen, welke in den 
tijd tusschen de bijeenkomsten worden gedaan, 
op zich vereenigen : 

a) alle stemmen, wanneer zij toevoeging 
van nieuwe bepalingen of wijziging van de 
bepalingen der artikelen 1 t /m 17, 19, 20, 23 
en 24 van de Overeenkomst en 1, 2, 3, 4, 6; 
7, 9, 11, 12. 13, 14. en 18 van het R eglement 
betreffen ; 

b) twee derden der stemmen. wanneer zij 
wijziging van andere dan in de voorgaande 
alinea genoemde bepalingen van de Overeen 
komst en van de artikelen 8, 10 en 15 van 
het Reglement betreffen ; 

c) de volstrekte meerderheid, wa nneer zij 
wijziging van de andere artikelen van het 
R eglement of de uitlegging van de bepalingen 
van de Overeenkomst en van het R eglement 

betreffen, behoudens het geval van een geschil, 
dat door scheidsrechterlijke uitspraak moet 
worden beslecht. 

',LOT BEPAT.INGEN. 

I n werking treden en du ur van de 
oYereeukomst. 

24. Deze Overeenkomst tri,edt ;n werking 
op den lsten October _1925 en blijft voor 
onbepaalden tijd van kracht. 

In oirkonde hiervan hebben de gevolmach
tigden der hierboven genoemde landen deze 
Overeenkomst in enkelvoud onderteekend, 
zullende dit gtuk in de archieven van de 
Zweedsche Regeering worden bewaard en in 
a fschrift aan iedere Partij worden ter h and 
gesteld. 

Gedaan te Stockholm, den 28stE'n Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningen.) 

XVIII. 

REGLEMENT f,er uitvoering ,;an de overeen
konist betrefjende. de invordering van gelden 
op quitantiën en handelspapier, geslot,en 
tusschen Albanië. Duitsckland, Oostenrijk, 
België, Bolivia, Chili, de Republiek Cuba, 
Denemarken, de Vrije Stad Danzig, Egypte, 
Spanje, de Spaansche Koloniën, Frank:r-ijk, 
Algeril, Griekenland, Hongarije, l.!Bland, 
Italië, de gezamenlijke ltaliaansche Kolo
niën, Letland, Litauen, Luxembu.-rg, Marolc
lco (met uitzondering van de Spaansche 
zone), ~Marokko (de Spaansche zone), Noor
wegen, Nederland, Nederlandsch-lndië, de 
Nederlandsche Koloniën in Amerika, Polen, 
Portugal, de Portugeesche K oloniën in 
A frika, de Portugeesche Koioniën in Azië en 
Oceanië, Roemenië, de Republiek San Ma
rino, het Saargebied, het Koninkrijk der 
Serviërs, Kroaten en Slovenen, Zweden, 
Zwitserland, Tsjechoslowakije, Tunis, Turkije 
en de Vereenigde S talen van Venez1telü. 

De ondergeteekenden, gelet op artikel 4 van 
het Algemeen Postverdrag, gesbten te Stock
holm, den 28sten Augustus 1924, hebben, 
namens hun Administratiën, in gemeen overleg, 
t er uitvoering van de Overeenkomst betreffende 
de invordering van gelden op quitantiën en 
handelspapier, de navolgende regelen vastge
steld: 

HOOFDSTUK I. 

Afgifte en inning der waarden. 

Voorwaarden voor de toela ting der 
waarden. 

Art. 1. Om ter inning t e worden toegelaten 
moeten de zendingen : 

a) voorzien zijn van eene aanwijzing van het 
in te vorderen bedrag voluit (in Latijneche 
letters) en, tenzij anders mocht zijn overeen
gekomen, in de munt van het land van bestem
ming. Voor rente- en dividendcoupons is 
aanduiding van het bedrag Jl cijfers voldoende ; 

b) den naam en het adres van den schulde
naar aanduidon ; 

c) waar rut te pas komt, de voldaanteekening 
van den bewaargever dragen ; voor de gewone 
quitantiën kan, indien de wetgeving van het 
land van oorsprong zich niet daartegen verzet, 
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deze onderteekening plaats vinden door middel 
van een stempel of worden vervangen door de 
gedrukte aanwijzing van den naam van den 1 

schuldeischer ; 
d) in het land van oorsprong van een zegel 

zijn voorzien, indien zij aan het recht van zegel 
zijn onderworpen. 

Borderel en omslag van verzending. -

mogelijk, eventueel op den vet valdag, aan 
de schuldenaars aangeboden. 

2. De stukken, welke bij aanbieding niet 
zijn betaald en waarv1tn de betaling niet uit
drukkelijk door de schuldenaars persoonlijk is 
geweigerd, worden gedurende e~n termijn van 
7 dagen, te rekenen van den dag volgende op 
dien der aanbieding, ter beschikking van de 
belanghebbenden gehouden. 

2. l. De in te vorderen waarden, welke 
tot eenzelfde zending behooren, worden inge
schreven op een borderel overeenkom,:,nde 
met het bij dit Reglement gevoegde model A. 

De rente- of dividendcoupons, welke op een 
zelfde soort stukken betrekking hebben en 
aan hetzelfde adres zijn in te vorderen, moe~.en 
vooraf op een afzonderlijk blad papier werden 
ingeschreven ; zij wol"len alsdan geacht slechts 
ééne waarde uit te maken. 

De schuldenaus worden er mede in kennis 
gesteld, d9,t zij gedurenàE dien termijn op het 
kantoor kunnen komrn betalen. De bewaar- -
gever kan echter, door middel van eene aan-

' teekening op het borderel verzoeken, de stukken 
na vergeefsche aanbi, ding onmiddellijk aan 
hem terug te zenden of aan daartoe met name 
aangewezen personen ter hand te stellen. 

2. De waarden, eventueel vergezeld van ' 
de bijbehoorende bewijsstukken (facturen, 
cognossement,en, contra-rekeningen, protest
akten enz. welke alleen in geval van l.,etaling 
moeten worden uitgereikt) worden met het 
borderel va11 verzendin~ gesloten .in een omslag 
overeenkomende met het bij dit Reglement 
gevoegde model B. Deze omslag moet, 
behalve den naam en het nauwkeurig adres 
van den afzender, de aanwijzing van het 
kantoor van bestemming dragen. 

De bijlagen moeten aan de waarde. waarop 
zij betrekking hebben, worden vastgehecht. 

Verboden aanteekeningen en mede
deelingen. 

3. Er wordt geen rekening gehouden met 
verboden aanteekeningen en mededeelingen, 
"elke op het borderel of de waarclen mochten 
zijn gesteld. AfaonderlijkP nota's of brieven 
wo~den behandeld als ongefrankeerde post
stukken, afkomstig uit het land van oorsprong 
der zending en aan de geadresseerden uitgereikt 
tegen betaling van het ver chuldigde port ; 
bjj weigering worden zij beschouwd als onbestel
bare stukken en teruggezonden naar het 
kantoor van oorsprong. 

Afgifte aan het loket. 
4. De zending, welke de in te vorderen 

waarden bevat, wordt door den afzender 
gesloten en 'lan het loket afgegeven. 

Indien de zending behoorlijk gefrankeerd in 
de bus wordt, aangetroffen, vindt dezelfde 
behandeling plaats al~of afgifte aan het loket 
had plaa.ts gevonden. In geval van nkt
frankeering of van ontoereikende frankeering 
wordt het stuk niet verzonden. 

Onderzoek ten kantore van bestemming. 
5. Ten kantore van bestemming wordt het 

aantal en het bedrag der bij het borderel gevoegde 
waarden onderzocht en wordt de uitslag van het 
onderzoek op het borderel vermeld. 

Wanneer op het borderel inge~chreven 
waarden niet in de zending worden aangetrof
fe11, deelt het kantoor dit onmiddellijk mede 
aan het kantoor van afzending, dat den be
waargever in kennis stelt. Overigens wordt 
tot invordering van de in orde bevonden waar
den overgegaan. 

Aan bieding. Betalingstermijn. 
6. 1. De waarden worden zoo spoedig 

Aandnidi!lg van de niet-invordering. 
7. Da oorzaak van de niet-invordering 

wddt op de wijze, omschreven in artikel 40, 
§ 1, van het Reglement ter uitvoering van hPt 
Verdrag, zonder meer, vermdd, he ,zij op 
een bij de stukken te voegen nota, hetzij op 
het tweede gedeelte van het borderel van 
invordering. 
Onbekendheid van den afzender. 

8. ,v anneer de naam en het adres van den 
afzender noch op den omslag, noch op het 
borderel, noch op de waarden zelf voorkomen 
en het niet is mogen gelukken, van den schul
denaar bij de invordering de noodige gegevens 
te verkrijgen, geeft het kantoor van bestemming 
hiervan kennis aan het kantoor van afzending 
en bewerkstelligt de afrekening op de wijze 
omschreven in artikel !) ; het laatstgenoemde 
kantoor wordt op <ien postwissel itls· geadres
seerde va!'! den wissel vermeld. 

HOOFDSTUK II. 
Afrekening der zendingen. 

Overmaking der postwissels ter af
rekening en der onbetaalde waarden. 

9. 1. De. wegens de- ingevorderde waarrlen 
opgemaakte postwissels, alsmede de onbetaalde 
waarden, w0rden aan het kantoor van terpost
bezorging toegezonden, vergezeld van het 
tweede gedeelte van het borderel van invor
dering, waA.rop de afrekenin~ is gesteldovereen
komstil! dA bepalingen van net volgend artikel. 
De toezending geschledt in een omslag, gelijk 
aan of overeenkomende met het bij dit Regle
ment gevoegd model C en het stuk behoort 
ambt halve te worden aangeteekend, tenzij 
het geen oningevorderde -.,·aarden bevat. 
In dat geval worden de overtollige woorden 
op den omslag doorgehaald. 

De postwissels ter afrekening moeten boven
aan de aanduiding : ,,Recouvrement" dragen. 

2. Wanneer wegens de aanbieding van 
onbetaalde waarden van den bewaargever 
rechten zijn te heffen, wordt de omslag vitn 
den afdruk van den stempel T voorzien en het 
totaal bedrag der rechten in duidelijke cijfers 
op de adreszijde van den omslag vermeld. 

3. In het verkeer waarbij, voor den dienst 
der postwissels, wordt gebruik ~emaakt van 
de tusschenkomst van uitwissehngskantornn, 
geschiedt de verzending der bij paragraaf 1 
bedoelde stukken eveneens door bemiddeling 
van die kantoren. 
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Afrekening . 

10. Het tweede gedeelte van het borderel, 
waarop de afrekening wordt gesteld, moet in 
het bijzonder vermelden : 

a) den afdruk van den dagteekeningstempel 
van het kantoor van invordering ; 

b) den naam en het adres van den bewaarge
ver en den datum van terpostbezorging ; 

c) de namen der schuldenaars; 
d) het bedrag van den postwissel en de 

omschrijving van de kosten ; het gezamenlijk 
bedrag van den wissel en van de kosten moet 
gelijk zijn aan het bedrag der ingevorderde 
waarden; 

e) het bedrag der ingevorderde en dat der 
niet ingevorderde waarden ; h,, t totaal dezer 
sommen moet het juiste bedrag der ter invor
dering gegeven waarden vormen. 

_H_et kantoor van invordering vult de aan
WIJzmgen aan, welke de bewaargever mocht 
hebben weggelaten en haalt de onnoodige 
aanwij zingen door. 

Ontbrekende of onregelmatig opgemaakte 
borderellen van afrekening worden rechtstreeks 
van kantoor tot kantoor opgevraagd of terug
gezonden. 

Postwissels wegens ingevorderde waar
den, waarvan de bedragen niet door de 
geadresseerden zijn geïnd. 

11. De bepalingen van artikel 34 van het 
Reglement ter uitvoering van het Verdrag, 
welke betrekking hebben op de verrekenings
postwissels, zijn van toepassing op de post
wissels wegens ingevorderde waarden. 

Bijechrij ving op eene postrekening. 
12. Indien de geïnde bedragen op eene 

postrekening zijn bijgeschreven, moet de kennis
geving van bijschrijving, bestemd voor den 
houder van de rekening, de aanduiding : 
,,Recouvrement" dragen. 

Het kantoor van invordering stelt bovendien 
op het tweede gedeelte van het borderel van 
invordering, onder de afrekening, de aantee
kening : ,,Porté au crédit du compte de chèques 
ä~s~~~~ -~-~ - .. .. ... . t em1 par Ie bureau de chèques 

HOOFDSTUK III. 

Terugvordering en verbetering. Nazending. 
Navragen. 

Terugvordering van in te vorderen 
waarden. Verbetering van het borderel. 

13. De bepalingen van de artikelen 41 en 
42 van het Reglement t er uitvoering van het 
Verdrag zijn van toepassing op verzoeken tot 
t erugvordering van in te vorderen waarden 
of tot verbetering van het borderel van verzen
ding. Echter moet bij elk verzoek een dupli
caat van genoemd borderel worden gevoegd. 

Nazending. 
14. Indien alle in te vorderen waarden 

van eene zelfde zending aan een nader adres 
moeten worden opgezonden, gaat het kantoor, 
dat in staat is ze in te vorderen, te werk, <.tlsof 
de waarden oorspronkelijk aan dat kantoor 
geadresseerd waren gewee~t. Op het borderel 
van verzending wordt de aanteekening gesteld : 

Réexpédié par Ie bureau de ..... .. .... . ". 
Indien slechts een gedeelte der in een zending 

gesloten waarden wordt nagezonden, moet het 
kantoor, dat met de invordering van dit deel 
der waarden is belast, het geïnde bedrag of de 
onbetaalde waarden zonder kosten toezenden 
aan het kantoor, waaraan het borderel is 
gericht geweest ; uitsluitend dit laatste kantoor 
blijft belast met dE: afrekening met den afzender. 

Navragen. 
15. Ten opzichte van de navragen houden 

de Administratiën zich aan de bepalingen van 
aitikel 44 van het Reglement t er uitvoering 
van het Verdrag. 

Een duplicaat van het borderel, dat bij de 
waarden was gevoegd, moet door den afzender 
worden verstrekt, t en einde, met de navraag, 
aan het kantoor van bestemming te worden 
verzonden. 

HOOFDSTUK IV. 

Verschillende bepalingen. 

Mededeelingcn en kennisgevingen. 
16. 1. De Administratiën moeten, t en 

minste drie maanden itlvorens de OvHeenkomst 
in werking t e doen t reden, door- tusschenkomsi 
van het Internation9,al Bureel, aan de andere 
Administratiën een uittreksel doen toekomen 
van <ie bepalingen harer wetten of binnenland
sche reglementen betr P.ffende den dienst der 
invordering van waaiden, in het bijzonder 
wat, betreft de invordering van rente- of divi
dendcoupon~ en van afgelost e stukken. 

2. Elke nadien aangebrachte wijziging 
moet ten spobdigste op dezelfde wijze worden 
medegedeeld. 

Formulier. Taal. 
17. Voor de toepassing van de bepalingen 

van artikel 31, § 2, van het Verdrag wordt het . 
formulier A (Borderel) beschouwd als formulier 
ttn dienste van het publiek. 

SLOTBEl' ALINGEN. 

In werking treden en duur van het 
Reglement. 

18. Dit Reglement treedt in werking op 
den dag, waarop de Overeenkomst betreffende 
de invordering Vll,n gdden op quitantiën en 
handelspapier in werking t1 eedt. Het zal voor 
denzelfden tijd gelden als die Overeenkomst, 
tenzij het in gemeen overleg t usschen de 
betrokken partijen mocht worà3n vernieuwd. 

Gedaitn te Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de ondertee?ceningen.) 

XIX . 

OVE REENKOMST betrefiende abonnenienten 
op nieuwsbladen en tijdschri1ten, gesloten 
tiisschen Albanië, Duitschland, de Argen
tf:insr,he Republiek, Oo.itenrifk, België, 
Bolivia, Bulgarije, Chili, de Republiek 
Columbia, de Republiek Cuba, Denemarken, 
de Vrije Stad T>anzig, Egypte, Spame, 
de Spaansche Koloniën, Estland, Finland, 
Frankrijk, Algerië, Griekenland, de Repu 
bliek Honduras, Tfongarije, Italië, de 
geW,menlijke ltaliaans.she K oloniën, Letland, 
Litauen, Luxernburg, Marokko (met uit
zondering va-n de 8pa2nsche zone), Marokko 
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1Spaansche zone,, Noorwegen, Nederland, 
Polen, Portugal, de Portugee8che Koloniën 
in Afrika, r/e Portngeesche Kolonién in 
A:ië en Oceanié, Roemenië, de Repuhliek 
San-Marino, het Saargebied, hetKoninkrij k 
der Servirrs, Kroaten en 8lcvenen, Zweden, 
Zwitserland, Ts'erhoslowakije, '['11,nis, T ur
l·#e. Pmg=11 en de Vereenigde 8taten ran 
Venezuela. 

De ondergeteekenden, Gevolmachtigden van 
de hie1boven genoemde landen, gelet op 
artikel 3 van het Verdrag, hebben in gemeen 
overleg en onder voorbehoud van nadere 
bekrachtiging, de volgende Overeenkomst 
vastgesteld : 

HOOFDSTUK I. 

T nleid·ing. 
Regelen betreffende de invoering van 
den dienst tot het leveren van abonne
menten. 

Art. 1. De dienst tot het leveren door de 
posterijen van abonnementen op nieuwsbladen, 
tusschen die contracteerende landen, wier 
Administratiën overeenkomen zich met dezen 
dienst te belasten, wordt beheerscht door de 
bepalingen van deze Overeenkomst. 

De tiJdschriften worden met betrekking tot 
de levering van abonnementen met de nieuws
bladen gelijkgesteld. 

HOOFDST K II. 

Abonnements,·oorwa.arden. Porten en ,·f.chten. 

Abonnementen. 
2. De postkantoren van iedtr land nemen 

abonnement en van het publiek aan op de 
• nieuwsbladen, welke in de verschillende 

contracteerende landen worden uitgegeven 
en waarvan de uit~evers de tusschenkomst 
van de post in den mternationalen dienst der 
abonnementen hebben aanvaard. 

Zij nemen eveneens abonnementen aan op 
de in alle andere fanden verschijnende nieuws
bladen, welke sommige Administratiën in 
staat mochten zijn t e leveren. 

Met toep1tssing van de bepalingen van 
artikel 41, § 3, van het Verdrag heeft elk land 
het recht om geen abonnementen toe te laten 
op nieuwsbladen, welke op zijn gebied van het 
vervoer of van de bestelling mochten zijn 
uitgesloten. 

Prijzen valJ levering 
3. Iedere Administratie stelt de prijzen 

vast, waarvoor zij aan de andere Administratiën 
de nieuwsbladen van haar land en, eventueel, 
die van elken anderen oorsprong levert. 

Deze prijzen mogen echter in geen geval 
hooger zijn dan die, welke aan geabonneerden 
in het binnenland worden in rekening gebracht, 
behoudens bijvoeging, in voorkomende ge
vallen, van de transit- en opslagkosten welke 
de Administratie, die levert, overeenkomstig 
de bepalingen van het Verdrag moet betalen 
aan de Administratiën van doorvoer. 

Voor de vaststelling van den prijs van leve
ring worden de transit- en opslagkosten vooruit 
geraamd, waarbij de tijdstippen van uitgifte 
en het gemiddeld gewicht der nieuwsbladen 
tot grondslag worden genomen. 

Abonnementsprijzen. 
4. l. De Administ1atie van bestemming 

herleidt den prijs van levering in de munt van 
haar land. 

Indien de Administratiën tot de Overeen
komst betreffende de postwissels zijn toege
treden, geschiedt de herleiding naar den maat
staf, welke voor de postwissels van toepassing is, 
tenzij door haar omtrent een gemiddelden 
maatstaf van herleiding wordt overeengekomen. 

2. De Administratie van bestemming stelt 
den prijs vast, welken de abonné moet betalen, 
door h,j den prijs van levering zoodanig pon:? 
commisseloon of bestelgeld te voegen, als zu 
noodig acht te berekenen ; deze kosten mogen 
echter niet hooger zijn dan die, welke voor de 
abonnementen in het binnenland worden 
geheven. Zij voegt e1, daarenboven, het zegel
recht bij, dat door de wetgeving van haar land 
mocht worden vereischt. 

3. De abonnementsprijs is invorderbaar op 
het oogen blik der bestelling en voor den gehee
len duur van het abonnement. 

Prijswijzigingen. 
5. De prijs~ijzigingen moeten ten minste 

één maand vót.r het begin van het tijdvak, 
waarop zij betrekking hebben, aan het Hoofd
best,uur van het land van bestemming of aan 
een daarvoor bijzonder aang13wezen kantoor 
worden opgegeven. 

Zij zijn van toepassing op de abonnementen, 
welke voor dat tijdvak worden genomen, maar 
niet op de abonnementen, welke op het oogen
blik van de opgave der nieuwe prijzen loopende 
zijn. 

Bijgevoegde gedrukte stukken. 
6. Voor de prijscouranten, prospectussen, 

reclamebiljetten, enz., welke in een nieuwsblad 
zijn gelegd, m!l,ar daarva geen wezenlijk deel 
uitmaken, is het port der gedrukte stukken 
verschuldigd ; dit port moet op den band, 
den omslag, of het gedrukte stuk zelf door 
middel van postzegels d afdrukkPn van 
frankeermachines worden voldaan. 

Abonnementstijdvakken. Niet tijdig 
gevraagde abonnementen. 

7. 1. De abonnementen kunnen alleen 
worden genomen voor de in de officiëele lijsten 
opgegeven tijdvakken . 

2. De geabonneerden, die hun aanvrage 
niet tijdig genoeg hebben ingediend, hebben 
geenerlei recht op de sedel't het begin van het 
abonnement verschenen nummers. 

Doorloopen van de abonnementen in 
geval van beëindiging van den dienst. 

8. Wanneer een land zijn deelneming aan 
de Overeenkomst beëindigt moeten de loopende 
abonnementen op de vastgestelde voorwaarden 
worden geleverd, totdat de termijn, waarvoor 
zij zijn aangevraagd, is verstreken. 

Rechtst.reeks door de uitgevers aange-
nomen abonnementen. 

9. De Administratiën kunnen in gemeen 
overleg de uitgevers macht,igen om hunnerzijds 
abonnementen aan te nemen en de adressen 
van de geabonneerden rechtstreeks aan het 
postkantcor in de plaats van uitgifte van de 
bladen mede te deelen. Deze wijze van bande-
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Jen is slechts toegelaten, indien de geabonneerde 
daarmede instemt. 

In dit geval moet de uitgever den abonne
mentsprijs invorderen en de aan de betrokken 
Administ1 atiën verschuldigde vergoedingen vol
doen aan de Administrat.ie van de plaats van 
uitgifte, welke zich belast met de verdeeling 
van deze vergoedingen . 

HOOFDSTUK III. 

N ozending. Klachten. V erantwoordelif kheid. 
Nazending. 

10. 1. In geval van verandering van 
woonplaats kunnen de geabonneerden ver
krijgen, dat het nieuwsblad wordt verzonden 
aan hun nieuw adres, hetzij binnen het land 
van oorspronke]jjke bestemming, hetzij in een 
ander contracteerend land. H et is geoorloofd 
uit dezen hoofde een bijzonder recht te heffen, 
hetwelk in het tweede geval vooraf geheven 
wordt door de Administratie van nieuwe 
bestemming en niet meer mag hedragen dan 
een frank per kwartaal. 

Bovenstaande bepaling is eveneens van 
toepassing op nieuwsbladen, .waarop een 
abonnement, dat is genomen voor het land 
van uitgifte, wordt overgeschreven naar een 
ander contracteerend land. 

2. Indien de geabonneerde zijn woonplaat$ 
naar een niet toegetreden land overbrengt, 
worden de nummers, hetzij door den uitgever, 
hetzij door het kantoor van eerste bestem
ming, nadat vooraf de frankeerkosten door 
den geabonneerde zijn voldaan, behoorlijk 
gefrankeerrr aan het persoonlijk adres van den 
geabonneerde verzonden. 

K lachten. 
11. De Administratiën zijn gehouden, zonder 

kosten voor de geab nneerden, gevolg te geven 
aan elke gegronde klacht betreffende vertra
gin!l'.en of onregelmatigheden, van welken 
aard ook, in den dienst der abonnementen. 

Verantwoordelijkheid. 
12. De Administratiën nemen geenerlei 

verantwoordelijkheid op zich ten aanzien 
van de lasten en verplichtingen van de uitge
vers. Zij zijn tot geenerlei terugbetaling 
verplicht indien de uitgifte van een nieuwsblad 
gedurende den loop van het abonnement 
w01dt gestaakt of gesnhorst. 

HOOFDSTUK IV. 

Comptabiliteit. 

Toekenning van de porten en rechten. 
13. Behoudens de uitzondering, bedoeld 

in artikel 9, behoudt elke Administratie geheel 
de porten en rechten, die zij boven den prijs 
van levering heeft geheven. 

Rekeningen . 

14. 1. De rekeningen wegens de geleverde 
en aangevraagde abonnementen worden drie
maandelijks opgemaakt en door de Adminis
tratie, die te betalen heeft, binnen den bij het 
Reglement vastgestelden t ermijn voldaan in 
de wetti~e munt van het land, dat te ontvangen 
heeft. Tenzij anders is overeengekomen, wordt 
de kleinste vordering in d P. munt van de grootste 

vordering herleid, overeenkomstig artikel 27 
van de Overeenkomst betreffende den post
wisseldienst. 

2. Tenzij anders is overeengekomen, heeft 
de betaling van het sa!do plaats per postwissE:l. 
De te dien einde opgemaakte postwiss,ils zun 
aan geenerlei recht onderworpen en mogen 
het bij de genoemde Overeenkomst bepaalde 
maximum overschrijden. 

3. Wegens achterstallige betalingen is een 
rente naar reden van zeven ten honderd 's jaars 
verschuldigd ten voordeele van de Adninistra
tie. die te vorderen heeft. 

HOOFDSTUK V. 

Verschillende bepalingen. 
Uitwisselingskantoren. 

15. De dienst der abonnementen wor<lt 
uitgevoerd door bemiddeling van door iedere 
Administratie aan te wijzen uitwisselingskan
toren. 

Toepassing van de bepalingen van 
algemeenen aard van het Verdrag. 

16. De bepalingen van algemeenen aard 
van de Titels I en II van het Verdrag zijn van 
t oepassing op deze Overeenkomst, met uit
zondering echter van de voorschriften, vervat 
in artikel 7. 

Goedkeuring van voorstellen, ingediend 
in den tijd tusschen de bijeenkomsten 

17. Om te kunnen worden t en uitvoer 
gelegd, moeten de voorstellen, gedaan in den 
tijd tusschen de bijeenkomsten (artt. 18 en 
19 van het Verdrag), op zich vereenigen: 

11) alle stemmen, wanneer zij een bijvoeging 
van nieuwe bepalingen of een wijziging van de 
bepalingen van de artikelen 1 tot en met 8, 
11 tot en met 15, 17 en 18 van de Overeenkomst, 
en 1 tot en met 5 en 15 van het daarbij behoo
rend Reglement betreffen ; 

b) twee derden der stemmen, wanneer zij 
een wijziging van de bepalingen van de artikelen 
6, 8. 9, 12 en 13 van het Reglement betreffen ; 

r.) de volstrekte meerderheid, wanneer zij 
betreffen een wijziging van de andere artikelen 
van de Overeenkomst en van het daarbij 
behoorend Reglement, alsmede de uitlegging 
van de bepalingen van de Overeenkomst en 
van het R eglement, behoudens het geval van 
~eschil, dat aan scheidsrechterlijke uitspraak 
1s te onderwerpen. 

SLOTBEPALJNGEN. 

In werking treden en duur van de 
overeenkomst. 

18. Deze Overeenkomst. treedt in werking 
op den ! sten October 1925 en blijft gedurende 
een onbepaalden tijd van kracht. 

In oirkonde hiervan hebben de Gevolmach
tigden der hierboven genoemde landen deze 
Overeenkomst in enkelvoud onderteekend, 
zullende dit stuk in de Archieven van de 
Zweedsche Re~eering worden bewaard en in 
afschrift aan iedere Partij worden ter hand 
gesteld. 

Gedaan te Stockholm, den 28sten Augustus 
1924. 

( Volgen de onderteekeningen.) 
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XX. 

REGLEMENT ter uitvoering van de overeen
komst betreffende abonnementen op nieuws
bladen en ti:,idschri/ten gesloten tusschen 
Albanië, Duitschland, rle Argentijnsche 
Republiek, Oostenrijk, Be/,gië, Bolivia, 
Bulgarije, Chili, de Republiek Columbia., 
de Republiek Cuba, Denemarken, de Vrije 
Stad Danzig, Egypte, Spanie, de Spaansclie 
Koloniën, Estland, Finland, Frankrijk, 
Algerië, Griekenland, de Republiek Hondu
rns, Hongarije, Italië, de gezamenlijlre 
ltiiliaansche Koloniën, Letland, Litauen, 
Luxemburg, Marokko (met uitzondering 
van de Spaansche zone). Marokko (Spaan
sche zone), Noorwegen, Nederland, Polen, 
Portugal, de Portugeesche Koloniën in 
Afrika., de Portugeesche Koloniën in A oië 
en fJcea.nië, Roemenië, de Republiek San
M arino, het Saargebied, het Koninlrr-ijk 
der Serviërs, Kroaten en Slovenen, Zweden, 
Zwitserland, Tsje~hoolowalqje, Tunis, 
Tiirkije, Urugua.•1 en de Vereenigde Staten 
van V eneruela. 

De Ondergeteekenden, gelet op artikel 4 
van het Algemeen PostvP,rdrag, gesloten te 
Stockholm den 2Ssten Augustus 1924, hebben, 
namens hun Administratiën, in gemeen over
leg, t er uitvoering van de Overeenkomst 
betreffende abonnementen op nieuwsbladen 
en tijdschriften, de navolgende regelen vastge
steld: 

HOOFDSTUK J. 

Algemeene bepalingen. 

Uitwisselingskantoren. 
Art. 1. Iedere Administratie deelt aan 

elk van de andere Administratiën mede, welke 
uitwisselingskantoren zij voor haar onderling 
verkeer heeft aangewezen. 

Deze kantoren staan, voor alles wat den 
dienst der abonnementen betreft, rechtst.reeks 
met elkaar in briefwisseling. 

Liist der n.ieuwsblaclen. Verboden 
nieuwsbladen . 

2. 1. De Administrat,iën doen elkander 
wederkeerig de lijst (het hierbij gevoegd model 
A) toekomen van de nieuwsbladen, waarop 
door haar tusschenkomst abonnementen kun
nen worden geleverd, met aanwijzing van de 
abonnementsvoorwaarden, het gemiddeld ge
wicht in grammen van elk nieuwsbl:id en de 
prijzen van levering, transit- en opslagkosten 
daaronder begrepen. De prijzen van levering 
worden uitgedrukt in wettige munt van het 
land, dat de nieuwsbladen levert. De wijzi
gingen, welke in deze lijst moeten worden 
aangebracht, moeten onmiddellijk worden 
medegedeeld. 

2. De Administratiën doen elkander bo
vendien mededeeling van de verboden nieuws
bladen. 

Algemeen tarief voor de n.ieuwsbladen. 
3. Iedere Administratie maakt, met behulp 

van de ingevolge het vorige artikel verstrekte 
lijsten, een algemeen tarief op, voor ieder land 
aanwijzende de nieuwsbladen, de abonne
mentsvoorwaarden en de doordengeabonneerde 

te betalen prijzen. Deze prijze11, vastgesteld 
overeenkomstig artikel 4 van de Overeenkomst, 
worden uitgedrukt in de wettige munt vo.n 
het land, dat het tarief uitgeeft. 

A bonnementstij d vakken. 
4. 1. De abonnementen gaan in : 
die voor een jaar, den lsten Januari; 
die voor zes maanden, den l sten ,Januari 

en den lsten Juli; 
die voor drie maanden, den l sten Januari, 

den ]sten April, den lsten ,Jnli en den lsten 
October. 

Uitzonderingen op deze regel zijn toegelaten 
ten opzichte van uitgaven, welke bij tusschen
poozen of t,ijdelijk verschijnen; men abonneert 
zich daarop voor den duur der verschijning, 
zonder aan de bovengenoemde data •te zrjn 
gebonden. 

2. De Administratiën kunnen· zich vi,r
staan omtrent het toelaten van abonnementen 
voor veertien dagen, voor een maand ,voor 
anderhalve , maand. voor twee maanden en 
voor twee en een ·halve maand. 

3. De betrokken Administratiën ver!eenen 
haar tuRschenkomst aan geabonneerden die 
hun aanvrage niet t~idig genoeg hebben inge
diend en den wensch te kennen geven om 
zoo mogelijk de reeds verschenen nummers te 
ontvangen. 

HOOFDSTUK II. 

Uitvoering van de aanvra7en om abonnement. 

Lijst van aanvragen om abonnement. 
5. 1. Tegen het einde van elk kwartaal 

worden door de kantoren van uitwisseling de 
aanvragen om abonnement, welke hun uit 
het binnenland zijn toegezonden, verzameld 
<>p een lijst, gelijk aan het hier bij gevoegde 
model B. Deze lijst moet op het, correspon
deerend kantoor van uitwisseling zoo tijdig 
worden ontvangen, dat de abonnementen 
k?nnen worden geleverd op den datum, waarop 
ZIJ aanvangen. 

Voor de aanvragen, welke na de verzending 
van de algemeene lijst inkomen, worden 
afzonderlijke lijsten opgemaakt. Ditzelfde 
geldt voor de aanvragen, welke buiten de 
gewone tijdstippen van vernieuwing worden 
gedaan. 

2. Deze lijsten worden voor7,ien van een 
jaarlijks door!oopend volgnummer. Aan het 
slot van elke lijst komt een herhaling voor 
van de vroegere aanvragen, in dier vof l!,e, 
dat zij,. voor elk nieuwsblad, het gezamenlijk 
aantal van de op aanvrage van een zelfde 
uitwisselingskantoor te leveren abonnementen 
vermeldt. 

Verzendin~ van de nieuwsbladen. 
6. l . De nieuwsbladen worden verzonden 

in pakken, welke, of rechtstreeks aan de kan
toren van bestemming, of alle t e zamen aan 
met de doorzending belaste kantoren worden 
gericht, al naar de Administratiën overeen
komen. De pakken moeten zijn voorzien 
van het opschrift "Abonnementsposte" of 
van een ll,anwijzing van gelijke beteekenis. 

2. Bij wijze van uitzondering moeten de 
nieuwsbladen worden voorzien van een kruis
band, met het adres van de gea.bonneerden, 
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wanneer de kantoren . van uitwisseling van 
het land van bestemming dit vra~en. In 
voorkomende gevallen deelen deze kantoren 
aan de uitwisselingskantoren van hi,t land 
van oorsprong de namen en adressen der 
geabonneerden mede. 

De kruisbanden moeten eveneens het op
schrift "Abonnements-poste" dragen. 

De kosten van het aanbrengen van de 
kruisbanden om de nieuwsbladen kunnen door 
de AdminiRtratie van afzending in rekening 
worden gebracht aan de Administratie van 
bestemming. 

Abonnementen op nieuwsbladen, welke 
niet. in de lij st Voorkomen. 

7. Wanneer een abonnement wordt ge
vraagd _op een nieuwsblad, dat. niet in de lijst 
voorkomt, wendt het betrokken uitwisselings
kantoor zich tot het uitwisselingskantoor 
waarmede het in verbinding staat, teneinde 
de noodige inlichtingen te verkrijgen. Niet
temin kan onmiddellijk aan het verzoek om 
aboru1ement worden gevolg gege'ven, onder 
voorbehoud van nadere afrekening met den 
belanghebbende, die, zoo noodig, onderpand 
zal moeten stellen . 

0 nregelma tigheden. 
8. Van vertragingen, van het ongeregeld 

ontvangen, van verkeerde verzendingen of 
van tJl)regelmatigheden, van welken aard ook, 
welke in den dienst der abonnementen voor
komen, wordt onmiddellijk kennis ge$even, 
hetzij aan het uitwisselingskantoor of, mdien 
daartoe aanleiding bestaat, aan het kantoor 
van oorsprong, hetzij aan de Hoofdbesturen, 
die dit verzocht hebben. 

Aan klachten wordt, zonder verwijl gevolg 
gegeven. 

Onderbroken of gestaakte uitgifte. 
9. Waru1eer de uitgifte van een nieuwsblad 

door den uitgever wordt onderbroken of ge
staakt verleenen de Administratiën haar 
tusschenkomst, teneinde, zoo mogelijk, terug
betaling aan de geabonneerden te verkrijgen 
van den abonnementsprijs voor het tijdvak, 
waarin het blad niet is geleverd. 

Rechtstreeks door de uitgevers aange-
nomen abonnementen. 

10. De uitgevers, die rechtstreeks abonne
menten hebben aangenomen, maken voor elk 
kantoor, door hetwelk de bladen aan de ge
abonneerden zullen worden afgeleverd, lijst en 
van levering volgens het hierbijgevoegde 
model D op, vermeldende op duidelijke en 
nauwkeurige wijze en in alphabetische volgorde 
den naam, het beroep en het adres van de 
geabonneerden. Zij brengen voor elk land 
van bestemming en in alphabetische volgorde 
van de kantoren, door welke de bladen aan 
c!e geabonneerden zullen worden afgeleverd, 
alle lijsten van levering betreffende hetzelfde 
nieuwsblad en hetzelfde abonnementstijdvak 
over op een verzamelstaat volgens het hierbij
gevoegde model E . Deze staat wordt, ver
gezeld van de lijsten van levering die er 
betrekking op hebben, door tusschenkomst 
van het uitwisselingskantoor van het land 
van oorsprong van de nieuwsbladen toegezon
den aan het correspondeerende uitwisselings
kantoor, dat de lijsten van levering verdeelt 

over de betrokken kantoren. welke de nieuws
bladen aan de geabonneerden zullen hebben 
af te leveren. 
Nazending. 

11. Als de overschrijving van een nieuws
blad wordt gevraagd tusschen landen, die tot 
de Overeenkomst zijn toegetreden, brengt 
het betrokken uitwisselingskantoor het verzoek 
over aan het correspondeerende uitwisselings
ka,ntoor van het land, waar het blad wordt 
uitgegeven. Dit kantoor verwittigt op zijn 
beurt het correspondeerende uitwisselings
kantoor van het land van nieuwe bestemming. 

HOOFDSTUK III. 
Oonipt,ibiliteit. 

Driemaandelijksche rekeningen. 
12. 1. Tenzij anders is overeengekomen 

maakt elk kantoor van uitwisseling, zoodra 
de bestellingen voor een kwartaal als afge
loopen kunnen worden beschouwd en uiterlijk 
den 20sten van de tweede maand van het 
kwartaal, voor het kantoor waarmede het in 
verbinding staat een bijzondere rekening 
(model C) op, welke, indien dit kantoor het 
wenscht, vergezeld s.aat van de lijst en van 
aanvragen als bewijsstukken. H et schrijft 
op deze rekening, in alphabetische volgorde 
en gera.ngschikt naar het tijdvak van abonne
ment, te beginnen met het kort-ste tijdvak, 
alle nieuwsbladen in, welke zijn geleverd sedert 
het opmaken van de vorige rekening. Zoo 
noodig kan in den loop van de derde maand 
van het kwartaal een aanvul!ingsrektning 
worden opgemaakt. 

De abonnementen, na het opmaken van de 
bijzondere en, in voorkomende gevallen, van 
de aanvullingsrekening aangevraagd, worden 
op de rekening van het volgende kwartaal 
gebracht . 

2. De bedragen verschuldigd voo-r de 
levering van losse nummers van nieuwsbladen 
aan de geabonneerden of voor het toezenden 
van nieuwsbladen ingeval geabonneerden hun 
woonplaats hebben overgebracht naar een 
niet toegetreden land, worden, tenzij anders 
is overeengekomen, voor de verevening opge
nomen in de driemaandelijksche rekeningen. 
Hetzelfde geldt voor- de vergoedingen ver
schuldigd wagens de rechtstreeks door de 
uitgevers aangenomen abonnementen. 
Verevening. Voorschotten. 

13. l. Tenzij anders is overeengekomen 
worden de van weerszijden opgemaakte re
keningen onderzocht en verevend vóór het 
einde van het kwartaal, waarop zij betrekking 
hebben. 

Deze termijn wordt verlengd met 4 maanden 
voor de landen buiten Europa. 

Verschillen worden in de volgende drie
maandelijksche rekening geregeld. 

2. Zoo noodig kunnen maandelijksche be
talingen bt voorschot worden gevorderd. 

HOOFDSTUK IV. 
Verstrekking van gegevens. 

Verstrekking van gegevens. 
14. 1. De Administratiën moeten, ten 

minste drie maanden voor het in werking 
stellen van de Overeenkomst, aan de andere 
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Administratiën door tusschenkomst van het 
Internationaal Bureel, een uittreksel doen 
toekomen van de bepalingen harer wetten of 
reglementen voor den dienst der a bonne
meuten in .he~ binnenland. 

2. Elke latere wijziging moet zonder verwijl 
op <lezelfde wijze wo11ien medegedeeld . 

SLOTBEPALINGEN. 

In werking t reden An duur van het 
Reglement. 

15. Dit Reglement treedt in werking met 
den dag, waarop de Overeenkomst betreffende 
de levering van abonnementen op nieuwsbladen 
en tijdschriften in werking treedt. 

Het zal voor denzelfden tijd als deze Over
eenkomst gelden, tenzij het door de betrokken 
Partjjen in gemeen overleg mocht worden 
vernieuwd. 

Gedaan te Stockholm, den 28. ten Augustus 
1924-. 

( V algen de onderteekeningen.) 

29 September 1925. CENTRALE RAAD VAN 
BEROEP. 

Krachtens het K. B. van 27 Augustus 
1920, waarbij de hoofden der departe
menten van algemeen bestuur zijn gemach
tigd tot benoeming van tijdelijk personeel 
en tot overdracht van deze machtiging aan 
onder hen ressorteerende colleges en auto
riteiten, is de Minister van Arbeid bevoegd 
de aanstelling van werkvrouwen te doen 
geschieden door den concierge. 

Voorzoover de Kroon de benoeming 
van ambtenaren niet aan zich heeft ge
houden, moet worden aangenomen dat 
de Ministers tot deze benoeming en tot 
overdt·acht van de benoeming aan eenige 
lagere autoriteit bevoegd zijn. 

De Centrale Raad van Beroep heeft de 
volgende uitspraak gegeven in zake : 

X. t,e Y., klaagster, voor wie t er openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
H. Rorye te 's-Gravenhage, 

tegen: 
den Pensioenraad, voor welken ter openbare 
terechtzitting als gemachtigde is opgetreden : 
Mr. E. G. van Bis elick, hoofdcommies bij dien 
Raad, wonende te 's -Gravenhage. 

De Centrale R aad van Beroep, 
Gezien de stukken en gehoord de bovenge

noemde gemachtigden ; 
!Vrtt de feiten aangaat : 
0. dat klaagster, schoonmaakster bij den 

Rijk.;dienst der werkloo, heidsverzkering en 
arbeidsbemiddeling te 's-Gravenhage, bij den 
Pensioenraad de noodige stappen heeft gedaan 
o m til gera ken tot inkoop voor pensioen van 
den Lijd van l Maart 1915 tot 30 Juni 1922, 
door haar als zoodanig doorgebracht, daarbij 
als haar aanstelling ovflrl"~gende een door den 
oonciel"ge van dien dien$t geteekende verklaring, 
gedagteekend 1 Augustus 1922, blijkens welke 
d eze haar met ingang van 1 Juli 1922 benoemt 
tot schoonTUaakster als gemeld op een uurloon 
van 45 cent en verklaart, dat zij bij gemelden 
dienst werkzaam is geweest van I Maart 1915 
tot en met 30 Juni 1922 en dat h t de bedoeling 

is geweest haar a ls ambtenaar te beschouwen ; 
0. dat de P ensioenraad bij beslissing van 10 

Juni 1924 heeft verklaard, dat vorengemelde 
diensttijd niet voor pensioen kan worden 
ingekocht, zulks op de volgende gronden : 

"dat de Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid niet bij Koninklijk Beslui t is ge
machtigd de bevoegdheid tot benoemen van 
schoonmaaksters bij den Dienst der Werkloos 
heidsve rzekering en Arbeidsbemiddeling te 
's Gravenhage over te dragen op den concierge 
bij deze instelling ; 

dat dus adressante, benoemd zijnde door 
dien concierge niet heeft eene benoeming van 
het tot benoemen bevoegd gezag en dus niet 
op 1 Juli 1922 ambtenaar was in den zin der 
P ensioenwet 1922 ; 

dat dus ook de door haar overgelegde ver
klaring - bedoeld in art. 133, derde lid, dier 
wet - van dien concierge er niet, is eene 
van de tot benoemen bevoegde autotiteit" ; 

0. dat de Pensioenraad voorts bij nadere 
beslissing van 6 November 1924 het door 
klaagster tegen de beslissing van 10 Juni 
1924 ingebrachte bezwaar als ongegrond heeft 
afgewezen op de volgende overwegingen : 

"dat blijkens schrijven van den Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid van 20 
Augustus 1924 n°. 2398 afd. C, de in a rt. 1 
der regeling in zake de arbeidsvoorwaarden 
der werkvrouwen bij dat Departement van 
28 September 1921 neergelegde overdracht van 
de bevoegdheid aan den concierge tot het 
benoemen van werkvrouwen bij den dienst 
der Werkloosheidsverzekering en Arbeids
bemiddeling, niet steunt op een Koninklijke 
Machtiging ; 

dat, zooals in 's Raads bestreden beslissing 
is uiteengezet, reclamante dus niet op 1 Juli 
1922 ambtenaar was in den zin der Pensioen
wet 1922"; 

0. dat klaagster in haar tegen deze nadere 
beslissing gericht klaagschrift daartegen in 
hoofdzaak aanvoert : dat de bevoegdheid van 
den concierge tot benoeming der werkvrouwen 
berust op een beschikking van den Minister 
van Arbeid van 28 September 1921 n°. 13845 
Afd. A. S. (A), - dat niet blijkt, op welken 
grond de Pensioenraad meent, dat voor het 
vaststellen van zoodanige beschikking de 
Minister Koninklijke machtiging noodig zou 
hebben gehad, - dat de benoeming der werk
vrouwen aan de Ministerieele Departementen 
en andere Rijksinstellingen steeds door de 
concierges en nimmer door de I Ministers zijn 
geschied, hoewel de werkvromven haar loon 
door~aans onmiddellijk uit 's Rijks schatkist 
ontvmgen, - dat, wat dit betreft, een soort 
gewoonterecht is ontstaan en de voormelde 
ministerieele beschikking daarvan slechts een 
consolidatie is, dat, ware de Minister niet 
bevoegd geweest om zonder Koninklijke 
machtiging de benoeming der werkvrouwen 
aan de concierges over te dragen, al dergelijke 
benoemingen van den aanvang af onwettig 
zouden zijn geweest en haar loonen niet uit 
's Rijks kas hadden mogen worden betaald ; -
dat dit standpunt echter door de autoriteiten, 
die met het toezicht op de Staatsuitgaven 
belast zijn, nimmer is ingenomen, - en dat, 
nu de praktijk de geldigheid van een benoeming 
als de onderhavige aanvaardt, het niet aangaat, 
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dat de Pensioenraad de geldigheid daarvan 
ontkent; 

0. dat de Pensioenraad bij contra-memorie 
het volgende aanvoert: 

"Appellante is door den concierge bij den 
dienst der WerklooshEidsverzekering en Ar
beidsbemiddeling, krachtens art. 1 der door 
den Minister van Arbeid bij beschikking van 
28 September 1921 vastgestelde arbeidsvoor
waarden voor de werkvrouwen bij dat Depar
tement met ingang van 1 Juli 1922 tot schoon
maakster bij dien dienst benoemd. 

De Minister kon rReds daarom niet in dat 
artikel het aanstellen van werkvrouwen bij 
zijn Departement aan den concierge opdragen, 
omdat hij zelf de benoemingsbevoegdheid mist. 

Kr,i,chtens bet Koninklijk besluit van 27 
Augustus 1920 n°. 54 is hiJ gemachtigd onder 
bepaalde voorwaarden tijdelijk personeel te 
benoemen, maar noch dit besluit noch eenig 
ander K oninklijk besluit geeft hem de bevoegd
heid werkvrouwen in vasten dienst a!tn te 
tellen. Had hij die bevoegdheid wel, dan had 

hij ha,i,, toch nog niet rnnde:r machtiging van 
d3 Kroon op den concierge mogen overd.mgen. 

Volgens appellante is eene delegatie door de 
Kroon van het recht tot het benoemen van 
werkvrouwen onnoodig. 

Maar het feit dat over het recht tot het 
benoemen van ambtenaren over de geheele 
lijn de Kroon, bij wie krachtens de Grondwet 
de uit.voerende macht berust, volledig beschikt, 
sluit in dat een orgaan van het openbaar gezag 
dat recht niet ten opzichte van eenige categorie 
van ambtenaren · kan uitoefenen, zonder het 
zich voor de benoeming van tot die categorie 
behoorende ambtenaren door de Kroon bij 
Koninklijk besluit of, als resultaat van de 
samenwerking van Kroon en Staten-Generaal, 
door de wet te zien toegekend. 

De betaling van loon uit 's Rijks kas aan niet 
krachtens eene delegatie van de Kroon door een 
Minister benoemde werkvrouwen wordt ~edekt 
door eene begrootingswet. Uit het feit der 
loonsbetaling kan niet worden geconcludeerd 
dat de benoeming heeft plaats gehad deer of 
vanwege het wettelijk bevoegd gezag" ; 

Wat het recht betreft : 
0 . dat t usschen partijen ;s onbetw'st en als 

vaststaand mag worden aangenomen dat 
klaagster van l Maart 1915 tot na I Juli 1922 
onafgebroken de functie van werkvrouw bij 
voormelden dienst heeft vervuld krachtens 
haar door den concierge van dien dienst ver
strekte opdracht en dat het ha.ar te dier zake 
verschuldigde geregeld onmiddellijk uit 's R ijks 
kas is betaald ; 

0. dat bij Koninklijk besluit van 27 Augustus 
1920 n°. 54, in werking getreden 1 September 
1920, een algemeene regeling is getroffen ten 
aanzien van de Departementshoofden met be
trekking tot de aanstell ing van tijdelijk per
sonaal, waarbij de h(ll)fden der Departementen 
van Algemeen Bestuur zijn gemachtigd . tot 
benos,ming van tijdelijk personeel, voor zoover 
de aanvangsbezoldiging een bedrag van f 4000 
'a jaars niet te boven gaa-t, en om deze machti
ging over te dragen aan onder hen ressorteeren
de colleges en autoriteiten, voor zoover betreft 
benoeming op een aa.nvangsbezoldiging n iet 
hooger dan f 1500 ; 

0. dat de Minister van Arbeid bij beschikking 

van 28 September 1921 n°. 13845 Afdeeling 
A. . (A), in werkin~ getreden 3 October 1921, 
heeft vastgesteld een regeling in zake de 
werkvrouwen bij het Departement van Arbeid, 
in art. 1 inhoudende dat de aanstelling van de 
werkvrouw geschiedt door den concierge ; 

0. dat, waar gemeld Koninklijk besluit 
slechts betrekking had op tijdelijk personeel 
en de Minister a.lzoo onder de werking van dat. 
besluit niet bevoegd was tot vaste aanstelling 
van werkvrouwen en overdracht van die 
bevoegdheid op de concierges ook niet kan 
betreffen vaste aanstelling, de voormelde 
ministerieele beschikking geacht moet worden 
uitsluitend betrekking te hebben op aanstel
lingen in tijdelijken dienst; 

0. dat de concierge bij den diemt der werk
loosheidsverzekering en arbtidsbemiddeling in
gevolge deze beschikking volkomen bevoegd 
was tot het geven der hierboven onder de 
feiten vermelde aanstelling en in verband 
met art. 133 der Pensioenwet ook van de daar
aan vastgeknoopte verklaring, althans voor 
wat betreft het tijdvak van 3 October 1921 
tot en met 30 Juni 1922, een en ander met 
dien verstande, dat zoowel de aanstelling als 
de verklaring slechts gelden voor een betrek
king in tijdelijken dienst van het Rijk; 

0. dat dus het bij contra-memorie aangevoer
de bezwaar te$en het aannemen van het bestaan 
eener vaste dienstbetrekking, als niet ter zake 
dienende, kan worden voorbijgegaan ; 

0. dat uit het hierboven overwogene voort
vloeit, 1 °. dat de gronden, waarop de beslissicg 
van den Pensioenraad van 6 November 1924 
berust, onjuist zijn, en 2°. dat klaagster op 
1 Juli 1922 was ambtenaar in den zin der 
Pensioenwet 1922, zooals deze luidde vóór de 
daarin bij de wet van 30 Juni 1923 (S. 307) ge
brachte wijzigingen, en tijdens de inzending der 
stukken, strekkende t.ot inkoop van diensttijd, 
gerechtigd was om te verlangen inkcop van den 
door haar in tijdelijken dienst van het Rijk 
doorgebrachten diensttijd althans van 3 Octo
ber 1921 tot en met 30 Juni 1922; 

0. dat nu nog moet worden beslist, of ook 
baar diensttijd van 1 Maart 1915 tot en met 
2 October 1921 vatbaar was voo1· inkoop voor 
pensioen; 

0. dat de contra-memorie feitelijk de stelling 
verkondigt, dat, waar krachtens de Grondwet 
de uitvoerende macht bij de Kroon berust, 
slechts deze heeft te beschikken over het recht 
tot benoeming van ambtenarer1, wat in zich 
sluit, dat geen orgaan van het openbaar gezag 
dit recht ten opzichte van eenige kategorie 
van ambtenaren kan uitoefenen, wanneer aan 
dat orgaan bedoeld recht niet door de Kroon 
(al of niet n samenwerking met de Staten
Generaal) is toegekend; 

0. dat inderdaad dP, Kroon ingevolge de 
bedoelde grondwetsbepaling volkomen ge
rechtigd is tot het nemen van alle maatregelen, 
tot de uitvoerende macht behoorende - daar
onder begrepen de benoeming van ambtenaren 
of de opdracht daartoe aan eenige lagere 
autoriteit - voor zoover Haar bevoegdheid 
daartoe niet door of krachtens de wet is uitge
sloten of beperkt ; 

0. dat hieruit echter geenszins volgt, :,-, t, 
voor zoover de Kroon het nemen van eenigen 
maatregel - de benoeming van ambtenaren 
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of de opdracht daa1·toe inbegrepen - feitelijk 
niet aan zich heeft gehouden, de bevoegdheid 
daartoe niet zou toekomen aan de hoofden der 
1\finisterieele Departementen, zijnde de eerste 
dienaren van de Kroon als draagster der 
uitvoerende macht, ieder voor zoove, l zijn 
Departement aangaat, doch integendeel moet 
worden aangenomen, dat dezen in bedoeld 
geval daartoe volkomen bevoegd zijn, althans 
dat, indien het hoofd van een Departement 
zelfstandig een onder hem ressorteerend amb
tenaar benoemt of die benoeming aan eenige 
lagere autoriteit opdraagt, de aldus geschiede 
benoeming, wanneer die feitelijk heeft geleid 
tot infunctietreding van den benoemde en 
geregelde voldoening van zijn wedde uit 's Rijks 
kas, als geldig geschied moet worden beschouwd; 

0. dat dus, in verband met de in deze als 
vaststaand aangenomen feiten en waar de 
benoeming van klaagster als schoonmaakster 
door den concierge blijkbaar is geschied inge
volge opdracht of machtiging van den Minister 
van Arbeid, klaagster geacht moet worden 
die functie sedert 1 Maart 1915 ingevolge 
aanstelling door de daartoe bevoegde autoriteit 
te hebben vervuld; 

0. dat voorts, waar zij blijkbaar vóór 1 Juli 
1922 nimmer is aangemerkt als pensioenge
rechtigd ambtenaar, zij ook voor het tijdvak 
van 1 Maart 1915 tot en met 2 October 1921 
moet worden aangemerkt als tijdelijk ambtenaar 
in den zin der Pensioenwet 1922, zooals die 
luidde op 1 Juli 1922, kunnende van lossen 
dienst in den zin van art. 3 dier wet geen sprake 
zijn, nu de functie langer dan drie maanden 
onafgebroken is vervuld; 

O. dat dus het geheele tijdvak van 1 Maart 
1915 tot en met 30 Juni 1922 voor inkoop voor 
pensioen ten behoeve van klaagster in aanmer
king komt; 

0. dat, waar de gedingstukken niet de ge
gevens bevatten, benoodigd voor de vaststelling 
van de ter zake van dezen inkoop door den 
Staat verschuldigde bijdrage, terwijl die vast
stelling met de beslissing over den inkoop één 
geheel behoort uit te maken, deze Raad zich 
m het onderhavige geding moet bepalen tot 
vernietiging van de beide beslissingen van den 
Pensioenraad en opdracht aan dien Ra.ad om 
met inachtneming van deze uitspraak zoo 
omtrent den inkoop als omtrent de vaststelling 
der bijdrage een nadere beslissing te nemen ; 

Recht doeode in naam der Koningin ! 
Vernietigt de in deze zaak door den Pen• 

sioenraad den lf) Juni 1924 en den 6 November 
1924 gegeven beslissingen; 

Verstaat dat de Pensioenraad naar aan
leiding van de door klaagster gedane stappen 
om te geraken tot inkoop van dienttijd voor 
pensioen met inachtneming van deze uitspraak 
nader zal hebben te beslissen. (A.B.) 

3() September 1925. BESLUIT tot WJJzigmg 
va.!1 het Koninklijk besluit van 28 ûctober 
1913 (Staal~blad n°. 399), tot uitvoering 
van nrt,ikel 84, 2de lid, der Grootboekwet 
(Staatsblad 1913, n°. 123). . 402. 

WIJ WILHELMINA, ENl.; 
Gelet op artikel 84, 2de lid, der Grootboekwet 

(Staatsblad 1913, n°. 123), alsmede op Ons besluit 
van 28 Octoher 1913 (Staatsblad n°. 399); 

Op de voordracht v?,n Onztn Minister van 
Financiën van den 25 September 1925, n°. 137. 
Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. In artikel l van Ons besluit van 

28 October 1913 (Staatsblad n°. 399) ver vallen 
de woorden "en voorts op alle beta.almeesters
kantoren, met uitzondering van dat te Amster
dam"; de aan deze woorden voorafgaande 
komma wordt vervangen dom een punt. 

2. Dit besluit treedt in werking op l No
vember 1925. 

Onze Minister van Pinancii'n is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het Staals
hlad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 30sten SeptembPr 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 13 Oct. 1925.) 

30 Sertern/,er 1925. BESCHIKKING VAJS" DEN 
HOOGEN RAAD 

Waar het eerste lid van art. 267 der 
Gemeentewet bepaalt, dat de belasting
verordening voorschriften kan inhouden 
omtrent de navordering van t e weinig 
geheven belasting en tevens de bevoegd
heid toekent om voorschriften te maken 
zoowel betreffende die navordering zelve 
als van de daarbij te volgen procedure, 
heeft de wetgever in het tweede lid van 
dat artikel de regeling van deze stof zelf 
in handen genomen en in afwijking in 
zooverre van het door hem in het eerste 
lid bepaalde niets meer aan de plaatselijke 
inkomstenbelasting te regelen overgelaten. 

Waar nu art. 82 der Wet op de Inkom
stenbelasting 1914 navordering gebiedend 
voorschrijft en zulks ten aanzien der vier
voudige verhouging in art. 85 is bepaald, 
heeft in verband met het derde lid van 
art. 2f\7 der Gemeentewet het enkele feit, 
dat Rijksinkomstenbelasting wordt nage• 
vorderd ten gevolge, dat dit ook het geval 
moet zijn met plaatselijke inkomsten
belasting. 

Ook de viervoudige verhooging is van 
deze laatste belasting verschuldigd en dit 
onafhankelijk van de omstandigheid of de 
gemeentelijke belastingverordening om
trent navordeeing en verhooging bepalin
gen bevat. 

Cassatie van de bestreden uitspraak, 
waarop de Hooge Raad ten principale 
recht doende beveelt, dat naar een bepaald 
aangewezen zuiver inkomen zal worden 
nagevorderd zoo in de Rijks- als in de 
gemeentelijke inkomstenbelasting met de 
viervoudige verhooging in elk dier beide 
belastingen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het beroepschrift van den 1\finister 

van Financiën tegen de uitspraak van den 
Raad van Beroep voor de Directe Belastingen 
te Zwolle, van den 13en Jan. 1925, betreffende 
den aanslag tot na.vordering van Inkomsten
bela.~ting, belastingjaar 1922/1923, opgelegd 
aan X, te IJ; 

Gezien de stukken ; 
. Gelet op de schriftelijke conclusie van den 
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Advocaat -Generaal Tak, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende tot vernietiging der 
bestreden beslissing en tot bepaling, dat de 
verhooging ook zal toepasselijk worden ver
klaard op de gemeentelijke Inkomstenbelasting; 

0. dat de belanghebbende, aan wien in de 
genoemde belasting en in de plaatselijke inkom
stenbelasting t e IJ., nu het genoemde belasting
jaar een navorderingsaanslag met viervoudige 
verhooging ten aanzien van elke van beide 
belastingen was opgelegd, berekend naar een 
inkomen van f (a + b + c) - terwijl hij aan
vankelijk was aangeslagen naar een inkomen 
van f z -, tegen dien navorderingsaanslag in 
beroep is gekomen bij den Raad van Beroep, 
voornoemd; 

0. dat, bij de bestreden uitspraak de Raad, 
na op gronden, die thans niet meer van belang 
zijn, t e hebben beslist, dat het inkomen van 
belanghebbende moet worden gesteld op f (a + b) 
en dat naa.r dit bedrag moet worden nagevor 
derd, omtrent het aan art . 267 der Gemeente
wet ontleende bezwaar van belanghebbende, 
dat de nagevorderde gemeentebelasting niet 
met het viervoud behoeft t e worden verhoogd, 
gelijk de Inspecteur heeft gedaan, heeft over
wogen: 

dat art. 267 der Gemeentewet , voorkomende 
in het Hoofdstuk "van de invordering der 
plaatselijke belastingen" , in het eerste lid 
voorschriften bevat die de heffing zelve en de 
bevoegdheid daartoe betreffen, en dat het 
2e en 3e lid regelen geven omtrent de invorde
ring ; dat het eerste lid paRt in het systeem der 
wet die binnen de door haar gestelde grenzen 
de gemeentebesturen - met voorbehoud van 
hoogere goedkeuring - vrijlaat de heffing naar 
eigen inzicht te regelen ; dat de Inspecteur tegen 
dat systeem ingaat, door art . 267, lid 2, te lezen 
àls zoude de Gemeentewet een dwingend voor 
schrift geven ten aanzien van den omvang, 
waarin de heffing bij navordering heeft t e 
geschieden ; dat de heterogeniteit van lid 1 
eenerzijds en lid 2 en 3 ander-.ójds verklaard 

-wordt door de omstandigheid, dat het oorspron• 
kelijk ontwerp tot wijziging van de Gemeente
wet inzake verruiming van het belastinggebied 
der gemeenten geen bepalingen bevat omtrent 
navordering en de R egeerin~ bij latere wij zi. 
gingen van het ontwerp in eén artikel zoowel 
de bevoegdheid tot navorderen en verhoogen 
als de invordering regelde, terwijl de geschie
denis dier wijzigingen veeleer de opvatting 
steunt. dat er geen tegenstelling is bedoeld tus• 
schen de heffing bij wijze van navordering van 
plaatselijke inkomstenbelasting en andere be
lastingen ; dat in het thans aanhangige ontwerp 
tot herziening der bepalingen omtrent de ge
meentebelastingen door de R egeering wordt 
voorge teld lid 2 en 3 over te brengen naar een 
nieuw art. 265h en lid l als afzonderlijk staand 
artikel t e behouden (terwijl uit de toelichting 
blijkt, dat de splitsing niet bedoelt in de gel· 
dende regeling materieele wijziging te brengen); 
dat indien alduA het eerste lid naar eigen inhoud 
moet worden uitgelegd de woorden wel buiten 
twijfel stellen, dat het toepasselijk is op alle 
belastingen, ook op de plaatselijke inkomsten 
belasting, onverschillig of de gemeente of het 
Rijk haar invordert ; dat mitsdien alleen dàn 
navordering van gemeentelijke inkomstenbe
lasting kan plaats hebben indien de gemeente-

verordening daaromtrent bepalingen bevat, en 
dat verhooging van de heffing eveneens op 
zoodanige verordening moet ~teunen, kan of 
zal er een verhoogde aanslag kunnen worden 
opgelegd ; dat de verordening op de heffing van 
een p1aatselijke inkomstenbelasting te IJ. 
zoodanige voorschriften niet bevat en mitsdien 
geen navordering van gemeentelijke inkomsten
belasting kan plaats hebben ; dat appellant 
bezwaar heeft gemaakt enkel t egen de verhoo
ging en niet tegen de navordering gemeente
lijke Inkomstenbelasting zelve - waarna de 
R aad den navorderingsaanslag, zooals die was 
opgelegd, heeft vernietigd en heeft verstaan, 
dat belanghebbepde zal worden nagevorderd 
voor te weinig geheven R ijksinkomstenbelas
ting over 1922/1923, berekend naar een nader 
gebleken inkomen van f (a + b) niet verhooging 
volgens de wet en wegens t e weinig geheven 
gemeentelijke inkomstenbelasting naar het
zelfde inkomen, behoudens mogelijken aftrek 
ingevolge de verordening, doch zonder ver
hooging; 

O. dat daartegen is gericht het middel van 
cassatie: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
267 der Gemeentewet, in verband met art. 16 
van de wet van 19 December 1914 /Staatsblad 
n°. 564.), aangezien de Raad van Beroep heeft 
beslist met een beroep op de geschiedenis der 
Gemeentewet, dat mag worden nagevorderd 
de te weinig geheven gemeentelijke inkomsten
belasting behoudens mogelijken aftrek inge
volge de verordening, doch zonder verhooging, 
tot toelicht ing van welk middel uit de geschie
denis van de totstandkoming van de wd van 
30 December 1920 (Staatsb/(1,(l n°. !l23), tot 
wijziging van de Gemeentewet en van de wet 
op de Inkomstenbelasting 1914, allerlei wordt 
aangewendt ten bewijze, dat het beroep, het
welk in de bestreden uitspraak op die geschie
denis wordt gedaan, faal t ; 

0. omtrent dit middel : 
dat het eerste lid van art. 267 der Gemeente

wet, bepalende dat de belastingverordening 
voorschriften kan inhouden omtrent de navor
dering van de te weinig geheven belasting, daar
bij bevoegdheid toekent om voorschriften te 
maken, zoowel die de heffing zelve als die de 
daarbij te volgen procedure betreffen ; 

dat, waar nu in het tweede lid van ~enoemd 
artikel eveneens van "navordering' wordt 
gesproken, dit woord moet worden geacht 
van niet mindere draagwijdte te zij n en dus 
niet enkel te zien op de procedure maar even
zeer op de heffing zelve en de verhooging van het 
te vorderen bedrag ; 

dat dus de wetgever met dit t weede lid, 
hetwelk op navordering van de plaatselijke 
inkomstenbelasting de daar genoemde wet s
bepalingen van overeenkomstige toepassing 
verklaart, de regeling van de geb eele stof der 
navordering met betrekking t ot deze belasting 
zelf in handen heeft genomen en, in afwijzing 
in zooverre van het door hem in het eerste lid 
bepaalde, aan de plaatselijke inkomsten-ver
ordening niets meer te regelen heeft overge
laten; 

dat nu deze toepasselijk verklaarde, eigen 
regeling des wetgevers in art. 82 navordering 
gebiedend voorschrijft en in art. 85 viervou
dige verhooging van de in een naderen aanslag 
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te begrijpen belasting, zoodat, in verband met 
het derde lid van art. 267 der Gemeentewet, 
het enkele feit, dat Rijksinkomstenbelasting 
wordt nagevorderd, navordering van de plaat
selijke inkomstenbelasting en eventueel de ver
hooging met het viervoud ten gevolge moet 
hebben en dit een en ander niet hiervan af
hankelijk is of de gemeentelijke belastingvoror
dening bepalingen omtrent navordering en 
verhooging bevat ; 

dat daarom de Raad van Beroep, uitmakende, 
dat navordering van plaatselijke inkomsten
belasting en dan ook van verhooging van 
de in den naderen aanslag begrepen belasting 
in dit geval niet kan plaats hebben, omdat de 
verordening op de heffing van eene plaatselijke 
inkomstenbelasting in de gemeente IJ. voor
schriften daaromtrent niet bevat, art. 267 van 
de Gemeentewet heeft geschonden ; 

dat dus het middel is gegrond en de bestreden· 
uitspraak niet in stand kan blijven ; 

Vernietigt die uitspraak ; 
Rechtdoende ten principale : 
Vernietigt den navorderingsaanslag, zooals 

die is opgelegd, en versta.at, dat belanghebbende 
over het belastingjaar 1922/1923 zal worden 
nagevorderd in de Rijksinkomstenbelasting en 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der ge
meente IJ. - dit laatste behoudens mogelijken 
aftrek ingevolge de verordening - naar een 
zuiver inkomen van f (a + b) en met viervou
dige verhooging ten aanzien van elke van beide 
belftstingen. (B. S.) 

1 October 1925. BESLUIT, bepalende de br.kend
making in het Staatsblad van het op 2 Juli 
1924 te Riga tusschen Nederland en 
Le/.land gesloten handelsverclrag (Staats
blad 1925, n°. 248), alsmede van de bij 
de onderwekening van dat verdrag tusschen 
den Nederlandschen Gezant t e Kopenhagen 
en den Minister van Buitenlandsche Zaken 
van Letland gewisselde nota's. S. 403. 

WIJ WILHELMINA, EN,.; 
Gezien de wet van den 23sten Jnni 1925 

(Stao.tsblad n°. 24.8), houdende goedkeuring 
van het op 2 Juli 1924 te Riga tusschen Neder
land en Lqtland gesloten handdsverdrag, 
van welk verdrag een afdruk en een vertaling 
bij dit Besluit is gevoegd; 

Gezien mede de bij de ondert0ekening van 
dat verdrag tusschen Onzen Gezant te Kopen
hagen en den Minister van Ruitenlandsche 
Zaken van Letland gewisselde nota's dd. 
2 Juli 1924, van welke nota's eveneens een 
afdruk en een vertaling bij dit Besluit, zijn 
gevoegd; 

0., dat de akten van bekrachtiging van dat 
verdra~ op 17 September I 925 te Riga zijn 
uitgewisseld : 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van 25 September 1925, 
Directie van het P1otocol n°. 26014; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd vei drag en boven bedoelde 

nota's, alsmede de vertalingen daarvan te 
doen bekendmaken door Je plaatsing van dit 
Be~luit in hE-t Staaüblad.' 

1 Zie voor de Fransche tekst Staatsblad 
248 van 1925. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uit.voering van 
hetgeen ter, deze wordt vereischt. 

Het Loo, den lsten October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNE !<EEK. 

( Uitgeg. 14 Oct. 1925.) 

VERTALIN«EN. 

HANDELSVERDRAG TUSSCHEN NEDER
LAND EN LETLAND. 

De Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden en de Regeering der Republiek 
Letland, de ontwikkeling der handelsbetrek
kingen tusschen hare hnden wenschende te 
bevorderen, hebben besloten een handelsver
drag te sluiten en hebben te dien einde tot hare 
gevolmachtigden benoemd, te weten : 

Dt> Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden : 

WILLEM LOUIS FREDERIK ÜHRISTJAAN RIDDER 
VAN RAPPARD, Buitengewoon Gezant en Ge
volmachtigd Minister van Hare Maje~teit de· 
Koningin der Nederlanden bij de Regeering· 
van de Republiek Letland; 

De Regeering van de Republiek Letland : 
Louis SF,JA, llfinister van Buitenlandsche 

Zaken, 
die, na elkander hunne, in goeden en behoor

lijken vorm bevonden, volmachten te hebben 
medegedeeld, tot overeenstemming zijn ge-
komen nopens de volgende bepalingen : 

An. I. 1. De onderdanen. de vennoot
schappen (naamlooze en andere) op het gebied 
van handel, nijverheid en financiën, daaronder
begrepen de scheepvMrtmaatschappijen, en 
de voortbrengselen van den bodem en van de 
nijverheid van een der beide Verdragsluitende 
Partijen, zullen op het grondgebied van de 
andere Partij eene behandeling genieten, in 
alle opzichten ten minste even gunstig als die, 
toegestaan of toe te staan aan de onderdanen, 
aan de vennootschappen en aan de voort
brengselen van den bodem en van de nijver
heid van het meestbegunstigde vreemde land, 
wel t e verstaan echter ondPr voorbehoud van 
de beperkingen, nedergelegd in de artikelen 5, & 
en 7. 

2. Deze behandeling zal worden toegestaan 
ten aanzien van al hetgeen betreft de vestiging 
van onderdanen en vennootschappen van een 
der beide Verdragsluitende Partijen op het 
grondgebied van de andere ; het drijven van 
handel, de uitoefening der nijverheid en van 
beroepen, alsmede voor al wat betreft handels
en scheepvaartzaken, ten aanzien van den 
invoer, den uitvoer en den doorvoer; de douane
rechten en formaliteiten, en de handelsver
richtingen ; de betaling van belast-ingen. 

Art. II. 1. De vaartuigen van een der
beide Verdragsluitende Partijen zullen in de 
havens, op de rivieren en in de territoriale· 
wateren van de andere Partij eene behandeling 
genieten, niet minder gunstig dan die, toege
staan of toe te sta.an aan de nationale vaartuigen 
of aan die van de meestbegunstigde vreemde 
natie. · 

2. De Verdragsluitende Partijen behouden 
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zich het recht voor de uitoefening van de 
kustvaart slechts toe t e st,aan aan de nationale 
vaartuigen. 

Art. JIJ. 1. De Verdragsluitende Part,ijen 
verbinden zich bovendien, op voorwaarde van 
wederkeerigheid, aan de personen, goederen, 
vaartuigen, v , ertuigen, spoorwagens en post
zendingen, komende van of best,emd vo<lr de 
andere Partij, vrijen doortocht toe te staan 
ovE>r haar grondgehied, daaronder begrepen 
<le territoriale wateren, en in zake van facili
t eiten, kost-en, beperkingen, enz. eene behande
ling te verleenE>n, ten minste even gunstig als 
die, toegekend of toe te kennen aan de personen, 
goederen, vaartuigen, voertuigen, spoorwagens 
en postzendingen harer eigen nationaliteit, 
haar zeil toebeboorende, herkomstig van haar 
~igen gebied of door haar zelf ingevoerd, dan 
wel toegekend of toe te kennen ann de personen, 
.goederen, vaartuigen, voertuigen, spoorwagens 
en postzendingen van eene andere, meer be
~unstigde, nationaliteit, of herkomstig of 
mgevoerd uit, of het eigendom van een land, 
dat t e dezen aanzien gunstiger wordt hehandeld. 

2. Deze bepaling zal, voor zoover zij 
betreft den vrijen doorvoer van goederen, in 
niets afbreuk doen aan de wettelijke voor
schriften nopens den doorvoer van wapenen 
en oorlogsbehoeften. 

Art. IV. De bepalingen van dit verdrag 
:zijn van toepassing op Nederlandsch-Indiii, 
Suriname en Curaçao, alsmede op de onder
danen, vennootschapp•m, vaartuigen en voort
brengselen van den bodem en van de nijverheid 
dezer landen. 

Art. V. H et is wel verstaan, dat de bepa
lingen van dit verdrag aan geen der Verdragslui
tende Partijen eenig recht toekennen of baar 
eenige verplichting opleggen, welke inbreuk 
zou maken op eene algemeene internationale 
overeenkomst, waartoe een der beide Verdrag
sluitende Partijen is toegetreden of in de 
toekomst zal tüetreden. 

Art. VI. Nederland zal niet op grond van 
de voorgaande bepa.!ingen aanspraak kunnen 
maken op de gunsten, die Letland heeft toege
staan of in de toekomst zal toestaan aan een 
der BaltÏ1lche Staten (Finland, Estland, Litauen) 
of aan deze drie landen. zoolang deze voordeelen 
niet zullen zijn toegestaan aan een derden staat. 

Hetzelfde geldt voor wat betreft de voor
rechten, die Letland mocht verleenen aan de 
Unie der Socialistische Sovjet-Republieken 
krachiens bijzondere overeenkomsten of douane
regelingen. 

Art. VIL H et is wel verstaan, dat dit 
verdrag in niets afbreuk doet aan de gunsten 
met betrekking tot de grensverbindingen, 
het grensverkeer en den grenshandel, welke 
om redenen van plaatselijken aard door een 
der Verdragsluitende Partijen aan aangrenzende 
staten zouden worden toegestaan . 

Art. VIII. Elk geschil over de uitlegging, 
de toepassing of de uitvoering dezer overeen
komst, hetwelk niet langs diplomatieken weg 
tusschen de Hooge Verdragsluitende Partijen 
is kunnen worden opgelost, zal worden onder
worpen aan het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie. 

Art. IX. Dit verdrag zal worden bekrach
tigd en de bekrachtigingsoorkonden · zullen 
zoo spoedig mogelijk te Riga worden uitge-

wisseld. H et zal in werking treden vijftien 
dagen na de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden en zal van kracht blijven gedurende 
een jaar te rekenen van den dag der inwerking
treding, met stilzwijgende verlenging voor een 
zelfde tijdvak, telkenmale wanneer het niet 
ten minste zes maanden vó·'>r den vervaldatum 
door een der Hooge Verdragsluitende Partijen 
zal zijn opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de gevolmachtigden 
dit verdrag hebben onderteekend. 

Gedaan in tweevoud te Riga, den 2den Juli 
negentienhonderd vier en twintig. 
W. L. F. C. VAN RAPPARD. Lours SEJA. 

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

GEZANTSCHAP DER NEDERLANDEN. 

No. 72 H 202 . 

Riga, 2 ,Juli 1924. 
Mijnheer d.e Minister, 

Ik heb de eer ter kennis van Uwe Excellentie 
te brengen, dat het w'el verstaan is, dat de 
bepalingen van artikel 1 van het heden tusschen 
de Regeering van de Republiek Letland en 
de Regeering van H are Majesteit de Koningin 
gesloten handelsverdrag, voor zoover deze 
bepalingen betrekking hebben op de vestiging 
van de onderdanen en den vrijen doorvoer van 
personen, geen inbreuk zullen maken op de in 
de beide landen, ten aanzien van de verleening 
of de verlenging van visa van kr9,cht zijnde 
bepalingen, noch op de recht.en van de beide 
Partijen om den toegang of het verder verblijf 
te weigeren aan de personen, die ongewenscht 
zullen worden geacht. Ten aanzien van de 
uitdrukking "conventions générales internatio
nales'', waarvan sprake is in artikel 5 van 
eerdergenoemd handelsverrlrag, wordt door de 
Regeering van :S:are Majesteit de Konmgin 
onder deze "conventions" verstaan de collec
tieve verdragen van algemeene strekking, 
als bijv. het internationaal opiumverdrag, de 
internationale telegraaf-overeenkomst, enz., enz. 

Wil, Mijnheer de MinÏ1lter, de hernieuwde 
verzekering van mijn bijzondere hoogachting 
aanvaarden. W. L. F. C. VAN RAPPARD. 

Zijner Excellentie 
den Heere Minister van Buitenlandsche Zaken, 

te Riga. 

MINISTERIE VAN BurTENLANDSCHE 
ZAKEN VAN LETLAND. 

K 72/25310. 

Mi,jnheer de Minister, 
Riga., :! ,Juli 1924. 

Jk heb de eer ter kennis van Uwe Excellentie 
t e brengen, dat het wel verstaan is, dat de 
bepalingen van artikel I van het heden tusschen 
de Regeering van de Republiek Letland en 
de Regeering van Hare Majesteit de Koningin 
gesloten handelsverdrag, voor zoover deze 
bepalingen betrekking hebbi>n op de vestiging 
van de onderdanen en den vrijen doorvoer 
van personen, geen inbreuk zullen maken op 
de in de beide landen ten aanzien van de 
verleening of de verlenging van visa van kracht 
zijnde bepalingen, noch op de rechten van de 
beide Partijen om den toegang of het verder 
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verblijf te weigeren aau de personen, die 
ongewenscht zullen worden geacht. Ten aan
:>.ien van de uitdrukking "conventions gén.;rales 
internationales" waarvan si,n-ke is in artikel 
5 van eerdergenoemd handelsverdrag, wordt 
door de Regeeting van dt> Republiek Letland 
onder deze "conventions•· verstaan de collec
tieve verdragen van algemeene strekking. 
als bijv. het internationaal opiumverdrag, de 
internationale t elegraaf-overeenkom.qt, enz., enz. 

Wil, Mijnheer de Minister. de VtJrzekering 
van mijn bijzondere hoogachting aanvaarden. 

L. SEJA. 
Zijner Excellent'e 

W. L. F. C. Ridder VAN RAPPARD, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister van Hare Majeste,"t de 
Koningin der Nederlanden, Riga. 

2 October 1925. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
op 9 Februari 1920 te Parijs gesloten ver
drag, betreffende den Spitsbe.-gen-Archipel, 
met inbegrip van het Beeren-Eiland. S. 404. 

WIJ WILHELMINA, EN7. ; 
Gezien het op 9 Februari 1920 te Parijs 

tusschen de Ve•eenigde Staten van Amerika, 
Groot-Britannië en Ierland, Denemarken, Frank-

Le Présidcnt des Et-ats-Unis 
d'Amérique, Sa Majesté Ie Roi de 
Grande-Bretagne et d'Irlande et 
des territoires britanuiques au 
delà des mers, Empereur des Indes, 
Sa llfajesté Ie Roi de Danemark, 
Ie Pré~ident de la République 
Française, Sa Majesté Ie Roi 
d'Italie, Sa Majesté l'Empereur 
du ,Tapon, Sa Majesté Ie Roi de 
Norvège, Sa Majesté la R eine des 
Pays-Bas, Sa. llfajosté Ie Roi de 
Suède, 

Désireux, en reconnaissant la. 
souveraineté de la Norvège sur 
!'archipel du Spitsbe.rg, y oompris 
l'île aux Ours, de voir ces régions 
pourvues d'un régime équitable 
propre à en assurer la mise en va
leur et l'utilisation paoifique, 

1925. 

Ont désigné pour leurs pléni
potentiaires respect.ils en vue de 
conolure un traité à eet effet : 

Le Président des Etats-Unis 
d 'Amérique : 

M. Hugh Campbell . Wallace, 
Ambassadeur extraordinaire et plé
nipc-tentiaire des Etats-Uuia d' Amé
riq ue à Pa.ris; 

Sa Majesté Ie Roi de Grande
Bretagne et d'Irlande et des 
territoires brit.anniques au delà 
des mers, Em pereur des Indes : 

Le Très Honorable C'omte de 
Derby, K. G., G. C. V. O., C. B., 
Ambassadeur extraordinaire et p!é
nipotentiaire de S. llf. Brita.nnique, 
à Pa.ris; 

Et, 
pour Je Dominion du Canada : 

rijk, Italië, Japan, Noorwegen, Nede.-land en 
Zweden ge~loten verdrag, betreffenrle den 
Spitsbergen-Archipel, met inbegrip van het 
Beeren-Eiland, v1'n welk verdrag een afdruk 
en een vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd ; 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dit verdrag van al de genoemde landen 
te Parijs zijn nedergelegd en wel, wat Nederland 
betreft, op 3 September 1920; 

dat Panama, België, China, het Koninkrijk 
der Serviër,., Kroaten en S!ovenen en Roemenië 
tot dit verdrag zijn toegetreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 28 September 
1925, Directie van het Protocol n°. 267,9 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag en de vertaling 

daarvan te doen bekendmaken door de plaat
sing van dit Besluit in het Staatsblarl. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereisoht. 

Het Loo, den 2den October 1925. 

WILffELMrnA. 
De Minister van Buitenland~che Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
(U itg"g. 15 Ocr. 1925.) 

The President of the United 
States of America ; His Majestj 
the King of Great Brit-ain and 
Ireland and of the British Domi
nions beyond the Seas, Emperor 
of India ; His Majest_y the King of 
Denmark ; the Preqident of the 
French Republic : His l\{ajest_v the 
King of Italy; His llfajesty the 
Emperor of ,Japan ; His llfajesty 
the King of Norway; Her Majesty 
1,he Queen of the Netherlands; 
His Majesty the King of Sweden, 

Desirous, while recognising the 
sovereignty of Norwav over the 
Archipela!l"o of Spitsbergen, in
cluding Bear Tsland, of seeing these 
t erritories provided with an e1 uit
ahle r,\gime, in order to assure 
their development and peaceful 
utilisation, 

Hav<, appointed as their res
pective plenipotentia ries with a 
view to conoluding a treaty to 
this effect : 

The President of the United 
State8 of America : 

Mr. Hngh Campbell Wallace, 
Ambassa.dor Extraordinary and 
Plenipotentiary of the United 
States of America at Paris ; 

Ris llfajest:i, the King of Great 
Britain and Ireland and of the 
British Dominions bevond the 
Seas. Emperor of Tnrlia ·, 

The Right Honourable the Earl 
of Derby, K. G., G. C. V. 0., C. R., 
His Amba.ssador Extraordinary and 
Plenipotentiary at Paris; 

And 
for the Dominion of Canada : 
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L'Honorable Sir George Halsey 
Perley, K. C. M. G., Haut Com
missaire du Canada dans Ie Royau
me-Uni; 

pour Ie Commonwealth d'Austra
lie: 

Le Très Honorabie Andrew 
Fisher, Haut Commissaire de 
l'Australie dans Ie Royaume-Uni; 

pour Ie Dominion de la Nouvelle
Zélande: 

Le Très Honorable Sir Thomas 
MacKenzie, K . C. M. G., Haut Com
mis~aire dfl la Nouvelle-Zélande 
dans Ie Royaume-Uni; 

ponr J'Union Sud-Africainc : 
M. Reginald Andrew Blanken

berg, 0. B. E., faisant fonction de 
Haut Commissaire de l 'Union 
Sud-Afriraine dans Ie Royaume
Uni · 

po'ur !'Inde- : 
Le Très Honorable Comte de 

Derby, K. G., G. C. V. 0., C. B.; 
Sa Majesté Ie Roi de Danemark : 
M. Herman Anker Bernhoft, 

Envo) é extraordinaire et Ministre 
plénipotentiaire rie S. M. Ie Roi 
de Danemark à Paris ; 

Le Président de la République 
FrançaiRe: 

M. Alexandre Millerand, Prési
dent du Consei l, Ministre des 
Affaires étrangères : 

Sa Majesté Ie Roi d 'Ttalie : 
L'Honorahle Maggiorino Ferra

rie, Sénateur du Royaume ; 
Sa Majesté I'Empereur du Japon: 

M. K. Matsui, Ambassadeur 
extraordinaire et plénipotentiaire 
de S. M. l'Empereur du J apon à 
Paris; 

Sa Majesté Ie Roi de Norvège: 
M. Ie Baron de Wede] Jarlsberg, 

Envoyé extraordinaire et Ministre 

The Right Honourable Sir George 
Halse_v Perley, K. C:. M.G., Hi~h 
Commissioner for Canada in tnc 
United Kingdom ; 

for the Commonwealth of Austra
lia: 

The Right Honourable Andrew 
Fisher, High Commissioner for 
Australia in the United Kingdom ; 

for the Dominion of New Zea
land: 

The Right H onourable Sir Tho
mas MacKem.ie, K . C. M. G., High 
CornrnisRioner for New Zealand in 
the United Kingdom ; 

for the Union of S-:mth Africa : 
Mr. Reginald Andrew Blanken

berg, 0 . B. E., Acting High Com
missioner for South Africa in the 
United Kingdom ; 

for India: 
The Right Honourable the Earl 

of Derby , K. G., G. C. 'V. 0., C. B. ; 
Ris Majesty the King of Denmark: 
Mr. llerm&n Anker Bernhoit, 

Envoy Extraorrlinary and Minister 
Plenipotentiary of R. M. the King 
of Denmark at Paris ; 

The President of the French 
Republic: 

Mr. Alexandre Millerand, Pre
sident of the Ooun.iil, Minister for 
Foreign A1îairs : 

Ris Majeety the King cf ltal:,r : 
The Honourable Maggiorino Fer

ra1·is, Senator of the Kingdom ; 
Ris Majesty the Emperor of 

Japan: 
Mr. K. Matsui, Ambassador 

Ext-raordinary and Plenipotentiary 
of H. M. the Emperor of Japan at 
Paris; 

Ris Majesty the Kin~ of Norway: 
Baron Wede! Jarlsberg, Envoy 

Extraordinary and Minister Plem-

plénipotentiaire de S. M. Ie Roi 
de Norvège à Paris; 

Sa l\fajesté la Reine des Pays
Bas: 

M. John Loudon, Envoyé extra
ordinaire et Ministre plénipoten
tiaire de S. M. la Reine des Pays
Bas à Paris; 

Sa Maiesté Ie Roi de Suède : 
M. Ie Comte J . .J. A. Ehrensv~rd, 

Envoyé extraordinaire et Minist,re 
plénipotentiaire de S. M. lc Roi 
de Suède à Paris ; 

Lesquels, après avoir échangé 
ieurs pleins pouvoirs, reoonnus en 
bonne et due forme, sont convenus 
des stipulations ei-après : 

Art. premier. Les Hautes Par
ties Cont,ractantes sont d 'accord 
pour reconnaître, dans les conditicns 
stipulées par Ie p1·ésent traité, ia 
pleine et entière souveraineté · de 
la Norvège sur r archipel du Spits
berg comprenant, avec l'île aux 
Ours ou Beeren-Eiiand, toutes les 
îles s1tuées entre les 10° et 35° de 
longitude Est do Greenwi,ch et 
entre les 74° et 81 ° de latitude 
Nord, notamment: le ~pitsberg 
occidental, la terre du Nord-Eqt, 
l'île de Barents, l'île d'Edge. les 
îles Wiebe, l'île d'Espérance ou 
Hopen-Eiland et la terre dn Prince
Charles, enseml,le les ties. ilots et 
rochers qui en dépendent /voir ia 
carte annexée 1). 

Art. 2. Les navires et rcssor
tissants de tou tea les Hautes 
Parties Contractantes seront é~ale
ment admis à l'excercice du ctroit 
de pêche et de chasse dans les 
régions visef-es à l'article ler et 
leurs eaux territoriales. 

II appartiendra à la Norvège de 

1 Non reproduite. 

potentiary nf H. M. the King of 
Norway at PA.ris : 

Her llfoiesty the Queen of the 
Netherlands : 

M.r. John Loudon, Envoy Extra
ordinary a.nd Minister Plenip,Jten
tiary of H. M. t.he Queen of the 
Netherlandq at Paris; 

Ris Majesty the King of Sweden : 
Count J . J. A. Ehrensv,,rd, 

Envoy Extraordinary and Minister 
Plenipotentiary of R. M. the ·King 
of $weden at Paris ; 

Who, having communicated their 
full powers, föimd in good and due 
form, have agreed as follows: 

Art. 1. The High Contrncting 
Parties undertake t-0 recognise, 
subject to the stipulations of 
the present treaty, the full and 
absoluu. sovereignty of Norway 
over the Archipelago of Spitsbergen, 
comprising, with Bear Jsiand or 
Beeren-Eiland, all the isiands 
situated between 10° and 35° 
long1tnde East of G1·eenwich and 
between 71° and 81' latitude 
North, especially West Spitsbergen, 
North-East Land, Barents Island, 
Edge Jsland, Wiche Jslands, Hope 
l sland or Hopen-Eiland, and Prince 
Charles Foreland, together with all 
islands great or small and rocks ap
pertaining thereto (see annexed 
map 1 ). 

Art. 2. Ships and nationals of 
all the High Contracting Part,ies 
shall enjoy equally the rights of 
fishing and hunting in the terri
tories specified in Article 1 and in 
their territoria! waters. 

Norway shall be free to maintain, 

1 Not reproduced. 
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maintenir, prendre ou édicter les 
mesures propres à assurer la con
servation et, s'il y a lieu, Ja recon
stitution de la faune et de la flore 
dans lesdites régions et !Purs eaux 
territorialcs, étant entendu que 
ces mesures devront toujours être 
également appJicablee aux ressor
tissants de toutes les Hautes 
Parties Contractantes, sans exemp
tions, privili>ges et faveurs quel
conques, direct.s ou indirects, au 
profit de l'une quelconque d'entre 
elles. 

Les occupants dont Jes droits 
seront reconnus seJon les termes des 
articles 6 et 7 jouiront du droit 
exclusif de cbasse rnr leurs fonds 
de krre : l O à proximité des babi
tations, des maISons, dea magasins, 
des usines, des installations amé
nagées aux fins de l'exploitation du 
fonds de terre, dans les conditions 
fixées par les règlements de la police . 
locale ; 2~ dans un rayon de 10 
kilomètrcs autour du siège pr in
cipal des entreprises ou exploita
tions ; et dans les deux cas sous 
réserve de l'observation des 1ègle
ments édictés par Ie Gouvernement 
norvégien dans les conditions énon
cées au présent article. 

Art. 3. Les ressortissants de 
toutes les Haut.es Parties Contrac
tantes auront une égale liberté 
d'accès et de reliiche pour quelque 
cause et objet que ce soit, dans les 
eaux, fjords et ports des régions 
visées à l'article ler ; ils pourront 
•'y livrer. sans aucune entrave, 
sous réserve de l'observation des 
lois et règlements locaux à toutes 

i opérations maritimes, industrielles, 
* minières et commerciales sur un 

pied de.i, parfaite égalité. 

take or decree suitable mea.sures 
to ensure i;he preservation and., if 
necessary, the re-constitution of 
the fauna and flora of the said 
regions, and their territoria! waters; 
1t being clearJy understood tbat 
these measures shall always be 
applicabJe equally to the nationale 
of all the High Contracting Parties 
without any exemi,t.ion, privilege 
or fovour whatsoever, direct or 
indirect to the advantage of any 
one of t,hem. 

Occupiers of land whose rights 
have been recognised in accordance 
with t-he terms of articles 6 and 
7 wil enjoy the excJusive of huntip.g 
on thcir own land: (1) in the 
neighbourhood of their habita
tions, houses, stores, factories and 
installations, constructed for the 
purpose of developing their pro
perty, under conditions laid down 
by the loral police regulations ; 
(2) within a radius of 10 kilometreB 
round the headquarters of their 
place of business or works ; and 
in both cases, subject always to 
the observance of regulations made 
bj the Norwei:iian Government 
in accor<lance w1th the conditions 
laid down in the present article. 

Art,. 3. The nationals of all the 
High Contracting Par1,ies shall 
have equa.l liberty of access and 
entry for anv reason or object 
whatever to • the waters, fjords 
and ports of the territories specified 
in articJe 1 ; subject to the obser
vance of local laws and regulations, 
they may carry on there without 
impediment all marit,ime, industrial 
mining and commercial operations 
on a footing of absolute equality. 

Jls seront admiR dans Jes mêmes 
condition.s d'égalité à l'excercice 
et à l'exploi•ation de toutes entre
prises maritimes, industrielles, mi
nières ou commerciaJes, tant à 
terre que dans les eaux territoriales, 
sans qu'uucun monopole, à aucun 
égard et pour quelgue entreprise 
que ce soit, puisse etre établi. 

Nonobstant les règles qui seraient 
en vigueur en Norv/>ge relativement 
au cabotage, les navires des Hautes 
Parties Contract,antes en pro
venance ou à destination des 
régions visées à l' article premier 
auront Je droit de relächer, tant à 
l'aller qn'au retour, dans les ports 
norvégiens, pour embarquer ou 
débarquer des voyageurs ou des 
marchandises en pruven<tnce ou à 
destination desdites régions, ou 
pour toute autre ca.use. 
· Il est entcndu qu'à tous é~ards, 
et notamment en tout ce qui con
cerne l'exportation, l'importation 
Pt le transit, les ressortissants de 
toutes les Hautes Parties Contrac
tantes, leurs navires et leurs mar
chandises, ne seront soumis à 
aucune charge ni restrictioo quel
conque, qui ne S<'rn pas appliquée 
a,ux ressortissant.s, aux navires ou 
aux marchandises, jouissant en 
Norvège du trnitcment de !a n ation 
la plus favorisée, les ressortissants 
norvégiens, leurs navires et leurs 
marehandises étant dans ce but 
assimilés à ceux de~ autres Hautes 
Parties Contractantes, et ne jouis
sant d'un traitement plus favorable 
il. aucun égard. 

L'expmtatioo de toutes mar
chandises destinées au territoire 
d'une quelconque des Puissances 
contractantes ne devra être frappée 
d'aucune charge ni restriction qui 

They shall be admitted under 
the same conditions of e4.uality 
to the exercise and pract1ce of 
all maritime, industrial, mining 
or commercial enterprises both 
on land and in the territoria! 
waters_ and no monopoly shall be 
estaMished on any account , r 
for any enterprise whatever . 

Nothwitbstanding an.v rules rela,
ting to coasting trade which may 
be m force in Norway, ships of the 
High Contract,ing Parties going 
to or coming from the territories 
specified in articJe I shall have the 
right to put into Norwegian ports 
on their outward or homeward 
voyage for the purpose of taking 
on board or disem barking pas
sengers or car_go going to or comin_g 
from the said territories, or for 
any other purpose. 

It is agreed that in every respect 
and especially wit-h regard to 
exports, im-ports and transit traf
fic, the nat10nals of all the High 
Contractiog Parties, their ships 
and goods shall not be subject to 
any charges or restrictions whatever 
which are not borne by the natio
nals, ships or goods which enjoy in 
Norway te treatment of the most 
favoured oabon; Norwegian na
tionals, ships or goods Leing for 
this purpJse assimilated to t hose 
of the othcr High Contract-iog 
Parties, and not treated more 
favourably in any respect. 

No charge or restriction shall 
be imposed on the exportation of 
any goods to the territories of any 
of the Contracting Powers other 
or more onerous than on the expor -
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puiseent être différentes ou plus 
onéreuses que celles prévues à 
l'exportation de marchandises de 
la même espèce à dest.nation du 
territoire d'une autre Puissance 
contractante ( y compris la N orv0ge) 
ou de tout, autre pays. 

Art. 4. Toute station publique 
de tl?!égraphie sans fil établie ou 
à établir, avec l'autorisation ou 
par les soin~ du Gouvernement 
norvégien, dans les régions visées 
à l'artfrle Ier, devra toujours être 
ouverte sur un pied de parfaite 
égal ité aux communications des 
navires de tous pavillons et des 
ressortissants des Hautes Parties 
Contractantes dans Jes conditions 
prévues par la Convent.ion radio
télégraphiquP du 5 jmllet 1012 ou 
d" la Conventlon internationale qui 
serait conclue pour €-tre substituée 
à celle-ci. 

Sous r-éserve des obligations 
internationales résultant d 'un état 
de guerre, Jes propriétaires d'un 
bien-fonds pourront f.oujours établir 
et utiliser pour leurs propres 
affaires des insto.!lations de télé
graphit> sans fil. qui auront la liberté 
de communiqmir pour affaires 
privées avec des stations fixes ou 
mobiles, y compris le3 stations 
éta blies sur les na vires et Jes aéro
nefs. 

A1·t. 5. Le~ H a.utes Parties Con
tractantes reconnfü•sent l'utilité 
d'étal,Jir dans Jes régions visées à 
l'art.1cle premier une station inter
nationale de météorologie, <lont 
l'orga11isa.t.ion fera J'objet d'une 
Convent.ion ultérieure. 

ll sera pourvu également. par 
voie de convention aux ronditions 
dq,ns losq uelles Jes recherches 
d'orè re scicntifique pourront i',t,re 
efiectuées dans Jesdites régions. 

tation of similar goods to the ter
ritory of any other Contracting 
Power {including Norway) or to 
any otber destination. 

Art. 4. All public wireless tele
graphy stations esta.hlished or 
to be established b.r, or with the 
authorisation of, the N orwegian 
Government within the t erritories 
referred to in article I shall always 
be open on a footin~ of abRolute 
equality to commumcations from 
ships of all Aags and from nationals 
of the High Contracting Parties, 
under the conditions laid down in 
the ·wireless Telegraphy Conven
tion of July 5, 1912, or in the 
~ubsequent International Conven
tion which ma:i, be concluded to 
rcplace it. 
Subject to international ohligat.ions 

arising out of a state of war, 
owners of landed property f.hall 
always be a t liberty to establish 
and use for their own purposes 
wil·P!ess telegraphj installatic-ns, 
which shall he freP to communicate 
on private business with fixed or 
moving wirP!ess stations, including 
those on board ships and aircraft. 

Art. 5. The High Contracting 
Parties recogniRe the utility of 
est abliRhing an international mete
orological stat.ion in the t-erritoriPs 
specified in 11,rticle r, the organi
sation of which ehall form the 
subject of a subsequent Convention. 

Conventions sha.11 also be con
cluded laying down the conrl.itions 
under which scientific investiga
tions may be conducted in the said 
terriiories. 

.Art. 6. Sous réserve des dispo
sitions du présent article, les droit 
aequis appai-tenant aux ressor
tissants des Hautes Pa.rties Con
tractantes seront reconnus valahles. 

Les réclamations relativement 
aux droits résultant de prises de 
possession ou d'occupation anté
rieures à la signature du présPnt 
traité seront réglées d'après les 
disposrtions de l' Annexe ci-jointe, 
qui aura mi'me force et valeur que 
le présent traité. 

Art. 7. Dans les régions visées 
à l'article Ier, la N orvège s'Pn
gage à accorder à tous les ressor
tissaPt~ des H autes Parties Con
tractantes, en ce qui concerne !es 
modes d 'acquisition, la jouïssance 
et J'exercice du droit de propriété, 
y compris les droits miniers, un 
traitement basé sur une parfaite 
égalité et conforme aux stipulations 
du présent traité. 

11 ne pourra être effectué d'expro
priation que pour cause d'utilité 
publique et contre le versement 
d'une juste indemnité. 

Art. 8. La Norvège s'engage à 
pourvoir les régions visée~ à l'ar
tirle Ier d'un régime minier qui, 
notamment ou point de vue des 
impl:ts, taxes ou redevances de 
toute nature, des conditions géné
rales et particulières du travail, 
devra exclure tous privilèges, mono
poles on faveurs tant au profit 
de l'Etat qu'au profit des ressor
tissants d 'une des Hautes Part.ies 
Contractantes, y compris la Nor
vège. et assurer au personnel salarié 
de toute catégorie les garanties de 
salaire et de proteotion nécessaires 
à leur bien-être physique, mora! et 
intellectuel. 

Les impots, t,axes et droits qui 
seront perçus devront être exclusi-

Art. 6. Subject to the provisions 
of t he present article, acquir-ed 
rights of nationals of t,he High 
Contracting Parties shall be re
cognisPd. 

Claims arising from tai·ing pos
session or from occupation of 
land before the signature of the 
present treaty shall be dealt 
with in accordance with the Annex 
hereto, which wil! have the same 
force and effect as the present 
treaty. 

Art. 7. 'vVith regard to metbods 
of acqu isition, enjoyment and 
excercis1; of the right of ownership 
of i:roperty, including mineral 
rights, in tbe t,erritories specified 
in article 1, Norway undertakes 
to grant to all nationals of the 
High Contracting Parties treatment 
based on complete equality and 
in conformity with the stipulations 
of the present treaty. 

Expropriation may be resorted 
to only on grounds of public 
utility and on payment of proper 
compensation. 

Art. 8. Norway undertakes t,o 
provide for the terr:tories specified 
in article 1 mining regulntions 
whicb, especially from the point 
of vie.v of imposts, taxes or charges 
of any kind, and of genera! or 
particular Ja hour r.onditions, sha.11 
eicdude all privileges, monopolies 
d fa vonrs for the l,enefit of the 
State or of the nntionals of anJ 
one of the High Contracting 
Part.ies, includin~ N orway, and 
shnll gunrantee to the paid staff 
of all categories the remuoeration 
and protection necesoary for their 
phyaical, mora) and mtellectual 
welfare. 

Taxes, <lues and duties levied 
shall be devoted exclusively 'to the 
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vement consacrés auxdites régions 
et ne pourront être établis que 
dans la mesure ou ils seront justi:fiés 
par leur objet. 

En ce qui concerne spéciale
ment l'exportation des minerais, 
le Gouvernement norvégien aura 
la faculté d'établir une taxe à 
l'exportat-ion ; toutefois cette taxe 
ne pourra être supérieure à 1 p. 
100 de la valeur maxima dPs mine
rais exportés jusqu'à concurrence 
de 100,000 tonnes, et au-dessus de 
eet.te qnantité la taxe suivra une 
proportion décroissante. La va
leur sera déterminée à la fin de la 
saison navigable en calculant Ie 
prix moyen franco-bord. 

Trois mois avant la date prévue 
pour sa mise en vigueur, Ie projet 
de régime minier devra être commu
niqué par Ie Gouvernement norvé
gien aux autres Puissances con
tractantes. Si, dans ce délai, une 
ou plusieurs desdites Puissances 
proposaient d'apporter des modi
fications à cette réglementation 
avant qu'elle soit appliquée, C!'S 

propositions seraient communiquées 
par Ie Gouvernement norvégien aux 
autres Puissances contractantes, 
pour être soumises à !'examen et 
à, la décision d'une Commission 
composée d'un représentant de 
chacune de~dites Puissances. Cette 
Commission sera réunie par Ie 
Gouvernement norvégien et devra 
statuer dans un délai de' trois mois à 
da.ter de sa réunion. SPs décisions 
seront prises à la majorité des voix. 

Art. 9. Sous réserve des droits 
et di-,voirs pouvant résulter pour 
la N orvège de son adhésion à la 
Société des Nations, la Norvège 

said territories . and shall not 
exceed what is required for the 
object in view 

So far, particularly, as the 
exportat ion of minerals is concer
ned, the N orwegian Government 
shall have the right to levy an 
export duty which shall not exceed 
1 % of the maximum value of the 
minerals exported up to 100,000 
tons, and beyond that quantit_y 
the duty will be proportionatelJ 
diminisbed. The value shall be 
fixed at the end of the navigation 
season by calculating the average 
free on board price obtained. 

'I hree months before the date 
fixed for their coming into force, 
the draft mining regulations shall 
be com municated by the Norwe_g:an 
Government to the other Con
tracting Powers. Tf during tbis 
period one or more of the said 
Powers propose to modify these 
regulations before they are applied, 
such proposals shall be communi
cated by the N orwegian Govern
ment to the other' Contracting 
Powers in order that they may 
be submitted to examination and 
the decision of a Commissicn 
composed of one representat,ive 
of each of the said Powers. This 
Commission shall meet at the 
invitation of the Norwegian Gov
ernment and shall come ·to a deci
sion within a period of · three 
months from the date of its first 
meeting. Its dócisions shall be 
taken by a majority. 

Art. 9. Subject to the rights 
and duties resulting from the 
admission of Norway to the 
League of Nations, Norway under-

s'engage à ne créer et à ne laisser 
ét-ablir aucune base na.vale dans les 
régions visées à l'art,icle ler, à ne 
construire aucune fortification dans 
lesdites régions, qui ne devront 
jamais être utilisées de,ns un but 
de guerre. 

Art. 10. En attendant que la 
reconnaiRsance par les Hautes 
Parties Contractantes d 'un Gou
vernement, russe permette à la 
Russie d'adhérer au présent traité, 
les nationaux et sociétés russes 
jouiront des mêmes droit,s que les 
ressortissants des Hautes Parties 
Contractantes. 

Les réclamations qu'ils auraient 
à faire valoir dans les régions 
visées à l'article ler seront prèsen
tées, dans les conditions stipulées 
par l'article 6 et \'Annexe du pré
sent traité, par les soins du Gou
vernement danois, qui consent. à 
prêter, dans ce but, ses bons offices, 

Le présent trait,é, dont le~ textes 
français et anglais feront foi, sera 
ratifié. 

Le dé:{löt des ratifications sera 
effectué a Pari~, Ie plus töt q u 'il 
sera possible. 

Les Puissances dont Ie Gouver
nement a son siège hors d'Europe 
auront la faculté de se borner à 
faire connaître au Gouvernement 
de la République française, par 
leur représentant diplomatique à 
Paris, que leur ratification a été 
donnée et, dans ce cas, elles devront 
en transmettre !'instrument aus
sitöt que faire se :pourra. 

Le présent tra1té entrera en 
vigueur, en ce qui concerne les 
stipulations de l'article 8, dès 
qu'il aura été ratifié par chacune 
des Puissances signataires, et, à 

takes not to create nor to allow 
the establishment of any naval 
base in t,he territories specified in 
article I and not to con~truct any 
fortification in the said territories, 
which may never be used for 
warlil;e purposes. 
Art. 10. Until the recognition by 

the High Contracting Parties of 
a Russian Government shall permit 
Russia to adhere to the present 
treaty, Russian nationals and 
companies sball enjoy the same 
rights as nationals of the High 
Contracting Partie.~. 

Claims in the territories specified 
in article 1 wbich they may have 
to put forward shall be presented 
under the conditions laid down in 
the present treaty (article o and 
Annex) through the intermediary 
of the Danish Government, who 
deciare their willingness to !end 
their good offices for this purpose. 

The present treaty, of which the 
French and English texts are both 
authentic, shall be ratified. 

Ratifications shall be deposited 
at Paris as soon as possible. 

Powers of which the seat of the 
Government is outside Europe 
may confine their action to infor
ming the Government of the 
French Republic, tbrough their 
diplomatie reprl'sentative at Pa.ris, 
tbat their ratification has been 
given, and in this case, the) shall 
transmit the instrument as soon 
as possible. 

The present treaty will come into 
force, in so far as the stipulations 
of article 8 are concerned, from 
the date of its ratification by all 
the signatory Powers ; and in all 
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tous autres égards, en même 
temps que le régime mimer prévu 
audit article. 

Le~ tierces Puissan~es seront. 
invitées par Ie Gouvernement de 
la RépuHique française à adhérer 
au présent traité d ,,ment ratifié. 
Cette adhésion sera effectuée par 
voie de notification adressée au 
Gouvernement français, à qui il 
appartiendra d'en aviser les autres 
Parties Contracta.ntes. 

En foi de quoi, les plénipoten
tiaires susnommés ont signé Ie 
présent traité. . 

Fait à Paris, Ie neuf février 
1921\, en deux exemplaires, dont un 
sera remis au Gouvernement de 
Ra Majesté Ie Roi de Norvège et un 
restera déposé da.ns les archives du 
Gouvernement de la République 
française et dont les expéditions 
authentiques seront remises aux 
autres Puissa.nccs signataires. 

(L. S.) HDGH c. WALLACE. 
(L.S.) DERBY. 
IL. S.) GEORGE [{. PERLEY. 
(L.S.) ANDREW FrSHER . • 
(L. 8.) 'l'u. MACKEN:<IE. 
(L.S.) R A . BuNKENBERG. 
(L.S.) Dl':RBY. 

A)fl''EXE. 

§ 1. 1 ° Dans un délai de trois 
mois à da ter de la mise en vigueur 
du présent traité, toutes les reven
dications territoria!es qui auraient 
déjà été formu!ées après des Gou
vernements des diverses Puis
sances antérieurement à la ~ignature 
du présent traité, devront être 
notifiées par Ie Gouvernement du 
réclamant à un Commirnaire chargé 
d 'examiner ces revendications. Ce 
Commissaire sera un juge ou 

ofüer respects on the same date 
as the mining regula.tions provided 
for in that article. 

Third Powers will be invited 
by the Government of the French 
Repnblic t:i adhere to the p:resent 
treaty duly ratified. This adhesion 
shall be effocted bv a communi
cation addressed to t he French 
Government, which wil! undertake 
to notify the other Contracting 
Parties. 

In witness whereof the abovena
med pl :nipotentia,ries have signed 
the present treaty. 

none at Paris, the ninth day 
of February, 1920, in duplicate, 
one ,opy to be transmitted to the 
Government of Ris Majesty the 
King of Norway. and one deposited 
in the archives or the French 
Republic; authentica.ted copies will 
be transmitted to the other sig
natory Powers. 

(L . S.) H. A. BERNHO~'T. 
1 L. 8.) A. MILLE RAND. 
(L. 8 .) l\Ll.GGTORINO F~JRRARIS . 
IL. 8.) K. MATSUI. 
(L. 8 .) WE'.DEL J ,\RLS P-ERO . 
(L. S.) J . L OUDON. 
!L. S'.) .J. Ef!RENSVARD. 

ANN ,:x. 

1. (1) Within three months 
from the coming into force of the 
p resent Treat_v, notification of all 
claims to land which had been 
made to any Government before 
tho signature of the present treaty 
must be sent by the Government 
of the claimant to a Commissioner 
charged to examine such claims. 
The Commissioner will he a judge 
or jnriseonsult of Danish nationality 
posse~sing the necessary qualifi-

un jurisconsulte cle nationalité 
danoise possédant les qualités né
cessaires et désigné par Ie Gouver
nement danois. 

2° (',ette notification devra com
prendre une délimitat,ion exacte 
de l'étendue du terrain revendiqué, 
et être accompagnée d'une carte, 
qui sern étab!ie à l'échelle d'au 
moins 1/1,000,000, et sur laquelle 
sera indiqué c!airement Ie t errain 
revendiqué. 

3° La notification devra être 
accompagnée du dép,'it de la somme 
d·un penny (l d.) par acre (40 
acres) de terrain revendiq ué, pour 
couvri:r les frais occasionnés par 
!'examen des revendications. 

4° Le Commissaire pourra re
q uérir des réclamant~ la produc
t on de tous antrcs rlocuments, 
actes ou informations qu 'il jugerait 
nécessaires. 

5° Le Commissaire examinera 
les revendications ainsi notifiées. 
A cette fin, il pourra recourir à 
telle assistance t echnique qu'il 
jugerait nécessaire et, Ie cas éché
ant, faire p10céder à une enquête 
sur place. 

6° Le rémunération du Com
missaire sera fixée d ' un commun 
accord par Ie Gouvernement danois 
et les autres Gouvernem,mts in
téressés. Le Commissaire fixern 
lui-même la rémunération des ad
joints qu'il jugera. nécessaire d'em
ployer. 

7° Après examen des récla
mations, Ie Commissaire préparera 
un rapport indiquant avec précision 
les rec!amations qui, cl'après lui, 
doivent être immédiatement re
oonnues fondées et cElles qui, par 
suite de contestation ou pour 

cation~ for the task, and shall be 
uominated by the Danish Govern
ment. 

(2) The not.ific:ition must include 
a precise dP!imitat ion of t he land 
claimed and he accompanied by a 
map on a scale of not less than 
1-1,000,000 on which t,he land 
claimed i~ clearly marked. 

(3) Tbe notification must be 
accompanied by the deposit of 
a sum of one penny for each acre 
(40 ares) of land claimed, t o defray 
the expenses cf the examinatfon 
of the claims. 

(4) The Comm1ssione1· will be 
entit led to req uire from the clai
mants anJ further documents or 
information which he may consider 
necessary. 

(6) The Commissioner will exa
minc the claims so not ifiPd. For 
this purpose he wil] be entitled 
to a vail • bimself of such expert 
as~istance as he may consider 
necessarv, and in case of need to 
cause investigations to be carricd 
out on the spot. 

(6) The remuneration of the 
Commiseioner wil! be fixed by 
agreement betwee11 the Danish 
Government ,wd the other Govern
ments concerned. The Commi~si
oner will fix the remnneration of 
such assistants as he considers 
it necessary to employ. 

(7) The Commis&ioner , after 
examining the claims, wil! prepare 
a report ~howing precrnely the 
claims which he is of opinion should 
be recognised at once and those 
which, either because they are 
disputed or for any other reason, 
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toute a,utre cause, devraient , à 
snn avis, être soumises h l' arhitrage 
comme il est dit ci-aprèR. Des 
copies de ce rapport seront trans
mises par Ie Uommissairt' aux 
Gouvernements intéressés. 

8° Si Ie cbiffre des sommes 
déposées en vertu de l'alinéa 3° 
1m suffit p11s à couvrir les frais 
occasionnés par !'examen des 
revendications, Ie Commissaire, si 
la rcvenclication lui paraît fondée, 
indiquera immédiatement Ie supplé
ment 1L verser par le réclamant. 
Le montant de cette somme se~a 
fixé d 'après l'étendue du terrain 
sur lequel les titres du réclamant 
auront ét é reconnus justifiés. 

Ri le montant des sommes 
déposées en vertu de l'a linéa 3° 
venait à dépasser celui desdit-s 
frais , Je solde en serait affect.é au 
pa\ ement des frais de l'arbitra2e 
prévu ei-après. 

9° Dans un délai de t rois mois 
à dater du rapport prévu à l'al inéa 
70 du présent paragraphe, le Gou
vl'rnement norvégien prendra les 
mesm es nécessaires pour conférer 
au réclamant dont Ie Oommissaire 
aura reconnu la réclamation justi
fi fo, un titre valable lui assurant 
la, propriété exclusive sur Ie t er
rain en question, d 'accord avec 
los lois et les règlements qui sont 
on seront en vigueur dans les n'gions 
visées ~,. l'article ] er du présent 
traité et sous réserve des r èglements 
miniers visés à l'article 8 dudit 
trait é. 

Toutefois, dans le cas 01'; un 
ver~ement complémentaire serait 
nécPssaire en vertu de l'alinéa S 
ci-dessus, ;1 ne sera d"1ivré q u'un 
titre provisoire qui devirndra défi
nitif des que Ie réclamant aura 

he is of opinion should be submitt,ed 
to arLitra.tion as hereinafter pro
vided. Üûpies of this re port wil! 
be forwa,rdcd by the Oomm!ssioner 
to the Governments concerned. 

(8) If t he a mount of the sums 
deposited in accordance with claus<' 
(3 ) is insuflkient to cover the 
expense,. of the .,,xammation of th<> 
claims. the Oommissioncr wilJ, in 
every case where be is of opinion 
that a claim should be recognisC'd, 
at once state w.hat. further snn the 
claimant sbonld be reqnired to 
pay. This sum wil! be based on 
the amount of the land to which 
the d aima,nt"s title is recognised. 

If the sums deposited in accor
da11ce with clause (3) exceed the 
expenses of the examination, the 
ba]ance wil! be devoted to the 
cost of the arbitration hereinafter 
provided for . 

(9) Within three montbs from 
the date of the report referred to 
in olause (7) of this paragraph, 
t.he Norwegian Government shall 
t ake the necessary steps to confer 
upon claimants whose claims have 
been recognised by the Oommissi
oner a valid title securing to them 
the exclusive property in the land 
in quest10n, in accordance with 
the laws and regulations in force 
or to be enforced in the territories 
specified in artiele 1 of the present 
treaty, and subject to the mining 
regulations referred to in article 
8 of the present trnaty. 

Tn the event, however, of a 
further payment being required 
in accordance wit b clause (8) of 
this pa-·agraph, a r,rovisional title 
only will be delivered, which title 
will become definitive on payment 

effectué !edit, versement dans tel 
déta.1 convenable, que pomra fixer 
Ie Gouvernement norvégien. 

§ 2. Les réclamation~ que, pour 
une raison qudconque, le commis
ss.ire, prévn au paragraphe ler 
n'aura pas reconnues fondées, se
ront réglées d 'aprós les dispositions 
suivantes: 

1 ° Dans un délai de trois mois 
à date:r du rapport prévu à l'alinéa 
7 du paragraphe précér!eIJt, cbacun 
des Gouvernements auxque!s res
sortissent les réclamants dont l<>s 
réclamations n 'ont pas été admises, 
désignera un arbit.re. 

Le Oommissaire présidera Je 
tribunal ainsi constitué. Il aura 
voix prépondérante en cas de par
tage. Il désignera un secrétaire 
chargé de recevoir les documents 
visés à l'alinéa 2° du présent para.
graphe et do prendrc les mesures 
nécessaires pour la réunion du 
tribunû. 

2° Dans le délai d 'un mois à 
dater de la nomination du secré
t aire prévu à. l'alinéa 1°; les récla
mants feront parvenir à ce dernier, 
par l'intermédiaire de leurs Gouver
nements respectifs, un mémoire 
indiquant avec précision leurs 
revendications, accompagné de tous 
docnments et argumentations qu'ils 
pourra ient désirer faire valoir à 
l'appui. 

:i0 Dans le délai de deux mois 
à dater de la nomination du secré
taire prévu à l'alinéa 1°, Ie Tibunal 
se réunira à Oopenhague à l'effet 
d'examiner les revendications qui 
lui auront ét.é soumises. 

by the claimant, witbin sucb 
r easonable period as the Norwegian 
Government may fix, of the 
furtbn sum required of him. 

2. Claims wbich for any reason 
the Oommissioner referred to in 
cJause ( 1) of the preceding para
graph has not recognised as valid 
will be scttled in accordance witb 
the following provisions : 

(l) Within three mont.hs from 
the date of the report referred to 
in clause (7) of the preceding 
paragraph, each of the Govern
ments whose nationals have been 
foun d t o possess claims which 
have not been recognised will 
appoint an ar bitrator. 

The Oommissioner wiU be the 
President of the Tribnnal so con
stituted. In cases of eq ual division 
of opinion, be sball have tbe deciding 
vote. He will nominate a Secretary 
to receive the documents referred 
to in clause (2) of this paragraph 
and to make the necessary arrange
ments for t be meeting of t be 
Tribunal. 

(2) Witbin one month from the 
appointment of the Secretary refer
red to in clause ( l) the claimants 
concerned wi l! send to him t hrough 
the intermediary of tht:ir respect,ive 
Governments statements indicating 
precisely their claim, and accom
panied by such documents and 
arguments as they may wish to 
submit in support tbercof. 

(3) Within two months from 
the appointment of the Secretary 
refrrred to in clause ( 1) t.he Tri bunal 
sball meet at Oopcnhagen for the 
purpose of dealing with the 
claims which have been sub
mitted to it. 
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4° La langue employée par Ie 
Tribnnal ~era l'anglais. Tous docu
ments et arguments pourront lui 
être présentés par les parties 
intéress€-es danR leur propre langne, 
maiR devront Hre accompagnés 
en tout cas d'nne traduction en 
anglais. 

5° Les~ réclamants auront le 
droit, · s'ils en expriment le désir, 
d'être entendns par le Tribnnal, 
soit personnellement, soit pa.r des 
conseils, et Ie Tribunal aura le droit 
de demander aux réclamants tou
tes explications et tous documents 
ou argumentations complémen
taires qu'il jugerait nécessaires. 

6° Avant d'entendre la cause, 
Ie Tribunal devra requérir un 
dép6t ou une garantie rio toute 
somme qu'il pourra ju/!er néces
saire pour paver la part de chaque 
réclamant dàns les dépenses du 
Tribunal. Pour en fixer le montant, 
le Tribunal se basera principale
ment sur l'étendue du tnrain re
vencliqué. Il pourra aussi deman
der aux Part,ies un complément de 
dépf-t dans les affaires imphquant 
des dépenses spéciales. 

7° Le chiffre des honoraires 
des arbitres sera déterminée par 
mois, et fixé par les Gouvemements 
intéressés. Le Président f\xera les 
appointements du secrétaire et de 
toutes autres personnes employées 
par le Tribunal. 

8° 8ous réserve des · stipulations 
de la présente Annexe, le Tribunal 
aura plein pouvoir pour régler sa 
propre procédure. 

9° Dans l'examen des revendica
tions le Tribunal devra prendre 
en considération : 

a) toutes règles applicables du 
droit des gens ; 

(4) The language of the Tr1buna! 
shall be English. Documents or 
arguments may be submitted to 
it by t.he interested parties in their 
own language, but in that case 
must be accompanied by an 
EngliRh translation. 

(5) The claimants shall be entit
led, if they so desire, to be heard 
by the Tribunal either in person 
or by counsel, and the Tribunal 
shall ho entitled to call upon the 
claimants to present sneb additional 
explanations, documents or argu
ments as it may think necessary. 

(6) Before the hearing of anj 
case t.he Tribunal shall require 
from the parties a deposit or 
security for such sum as it ma_)' 
think necessary to cover the share 
of each party in the expenses of 
the Tribunal. In fixing the amount 
of such sum the Tribunal shall 
base itself principally on the 
extent of the land claimed. The 
Tribunal sball also have power to 
demand a fnrther deposit from 
the parties in cases wbere special 
expense is involved. 

(7) The honorarium of the 
arbitrators shall be calculated per 
month, and fixed by the Govern
ments concerned. The salary of 
the Secretary and an.r otber persona 
employed by the T1 ibunal ~hall 
be fixed by the President. 

(8) Subject to the provisions 
of this Annex the Tribunal shall 
have full power to regulate its own 
procedure. 

/9) In dealing with the claims 
the Tribunal shall take into con
sideration : 

(a) any applicable rules of 
International Law ; 

b) les principes génocaux de 
justice et d'équité ; 

c) les circonstances suivantes : 
1) la date à laquelle Ie terrain 

revendiqué a été occupé pour la 
première fois par le réclamant ou 
ses auteurs ; 

2) la date à laquelle la revendi
cat-ion a été notifiée au Gouverne
ment du réclamant; 

3) la mesure, dans laquelle Ie 
réclamant ou ses autE1urs ont déve-
1.oppé et exploité Ie terrain reven
diqué par le réclamant. A eet 
égard, Ie Tribunal devra tenir 
compte des circonstances ou des 
entraves qui, par suite de l'exis
tence de l'état de guerre de 1914 
à 1919, ont pu cmp ?-cher les récla
mants de poursuivre leur réclama
tion. 

10° Toutes les dépenses du 
Tribunal seront partagées entre 
les réclamants dans la proportion 
fixée par le Tribunal. Dans Ie cas 
011 le montant des sommes déposées 
selon les stipulations de l'alinéa 
6° viendrait à dépasser celui des 
frais du Tribunal, Ie solde en serait 
remboursé aux personnes dont !es 
1éclamations ont été admises, et 
cela dans la proportion jugée 
équitable par Ie Tribunal. 

l l O Les décisions du Tribunal 
seront communiquées par ce der
nier aux Gouvernements intéressés, 
et dans tous les cas au Gouverne
ment norvégien. 

Le Gouvernement norvégien, 
dans un délai de trois mois après 
qu'il aura reçu une décision, pren
dra les mesurPs nécAssaires pour 
conférer aux réclamants, dont les 
revendications auront été admises 
par le Tribunal, des titres valables 
conformément aux lois et règle
ments, qui sont ou seront en vigueur 

(I>) the genera! principles of 
j ustice and eq uity ; 

(c) the followin_g circumstances: 
(i) the date on· which the Ja.ud 

claimed was first occupied by the 
claimant or his predecessors in title ; 

(ü) the dati, on which the claim 
was notified to the Government of 
the claimant; 

(iii) the extent to which the 
claimant or bis predecessors in 
title have developed and exploited 
the land claimed. In this connec
tion the Tribunal shall tako into 
account the extent to which the 
claimants may have been prevented 
from developing their undertaking 
bj conditions or restrictions result
ing from the war of 1914--1919. 

/10) All the expenses of the 
Tribunal sball be clivided among 
the claimants in such proportion 
as the Tribunal shall decide. If 
the amount of the sums paid in 
accordanco with clause (ü) is 
Jarger tha.ns the expenses of the 
Trilmnal, the balance shall be 
returned to the parties whose 
claims bav11 been recognised in 
such proportion · as the Tribunal 
ehall think fit. 

(11) The decisions of the Tri
bunal shall be communicated by 
it to the Governments concerned, 
including in every case the Norwe
gian Government. 

The Norwegian Government shall 
within three months from the 
receipt of each decision take the 
necessary steps to confer upon 
the claimants whLse claims have 
been recognised by the Tribunal 
a va.Jid title to the land m question, 
in accordance with the laws and 
regulations in force or to be enfor-
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dans les re1pons visées à l'article 
Ier du present traité, et sous 
réserYe des règlements miniers, 
dont il est parlé à l'article 8 dudit 
traité. Toutefois les titres ne 
deviendront définitifs que lorsque 
Ie demandeur aura versé sa quote
part des frais du Tribunal, dans 
tel délai convenable que pourra 
fixer Ie Gouvernement norvégien. 

§ 3. Toute réclamation qui 
n'aura pas été notifiée au Com
missaire co11formément à l'alinéa 
Ier du paragraphe Ier, ou qui, 
n'ayant pas été a<lmis pitr lui, 
n 'aura pas été soumise au Tribunal 
confor·mément au paragraphe 2, 
sera considérée commP définitive
ment éteinte. 

De President van de Vereenigde Staten van 
Amerika ; Zijne Majesteit de Koning van 
Groot-Britannië en Ierland en van de Britsche 
Overzeesche Gebieden, Keizer van Indië; 
Zijne Majesteit de Koning van Denemarken ; 
de President van <le Fransche Republiek ; 
Zijne Majesteit de Koning van Italië ; Zijne 
Majesteit de Keizer van ,Japan; Zijne Majesteit 
de Koning van Noorwegen; Hare Majesteit 
de Koningin der Nederlanden; Zijne Majesteit 
de Koning van Zweden, 

wenschende, om onder erkenning van de 
souvereiniteit van Noorwegen over den Spits
bergen-Archipel, met inbegrip van het Beeren
eiland, deze gebieden te voorzien van een 
rechtvaardig bestuur ten einde hun ontwikke
ling en vreedzame exploitatie te verzekeren. 

Hebben tot Hunne respectievelijke gevol
machtigden benoemd om te dien einde een 
verdrag te sluiten : 

De President van de Vereenigde Staten van 
Amerika: 

den heer Hugh Campbell Wallace, Buiten
gewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur van 
de Vereenigde Staten van Amerika te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning van Groot
Britannië en Ierland en van de Britsche 
Overzeesche Gebieden, Keizer van Indië : 

The Right Honourable the Earl of Derby, 
K.G., G.C.V 0 ., O.B., Hoogstdeszelfs Buiten
gewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur te 
Parijs; 

en 
voor het Overzeesche Gebied Canada : 

The Right Honourable Sir George Halscy 
Perley, K. C. M. G., Hoogen Commissaris 
voor Canada in het Vereenigd Koninkrijk; 

voor het Gemeentebest Australië: 
The Right Honourable Andrew Fisher, 

Hoogen Commissaris voor Austr:i.lië in het 
Vereenigd Koninkrijk ; 

voor het Overzeesche Gebied Nieuw-Zeeland: 
The Right Honourable Sir Thomas Mac

Kenzie, K. C. M. G., Hoogen Commissaris voor 
Nieuw-Zeeland in het Vereenigd Koninkrijk; 

voor de Unie van Zuid-Afrika : 
den heer Reginald Andrew Blanken berg, 

0. B. E., waarnemend Hoogen CommiRsaris 
voor Zuid-Afrika in het Vereenigd Koninkrijk; 

eed in the territories specified in 
article 1, and subject to the 
m=g regulations referred to 
in article 8 of the present tre~ty. 
Nevertheless, the titles so conferred 
wil! only become definitive on the 
payment by the claimant con
cerned, within such reasonable 
penod as the Norwegian Govern
ment may fix, of his share of the 
expenses of the Tribunal. 

3. Any claims which are not 
notifie<l to the Commissioner in 
accordance with clause (1) of 
paragraph 1, or which not having 
been recognised by him are not 
submitted to the Tribunal in 
accordance with paragraph 2, will 
be finally extinguished. 

voor Indië: 
The Right Honourable the Earl of Derby, 

K. G., G. C. V. 0., C. B. ; 
Zijne Majesteit de Koning van Denemarken : 
den heer Herman Anker Bernhoft, Buiten

gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minister 
van Zijne Majesteit den Koning van Dene
marken te Parijs ; 

de President van de Fransche Republiek : 
den beer Alexandre Millerand, President 

van den Raad van Ministers, Minister van 
Buitenlandsche Zaken ; 

Zijne Majesteit de Koning van Italië: 
L 'honorable Maggiorino Ferraris, Senator 

van het Koninkrijk ; 
Zijne Majesteit de Keizer van Japan: 
den heer K. Matsui, Buitengewoon en 

Gevolmachtigd Ambassadeur van Zijne Majes
teit den Keizer van Japan te Parijs; 
là Z~jne Majesteit de Koning van Noorwegen : 

Baron Wede! Jarlsberg, Buitengewoon ge
zant en Gevolmachtigd Minister van Z1Jne 
Majesteit den Koning van Noorwegen te Parijs; 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden: 
Jonkheer John Loudon, Buitengewoon Ge

zant en Gevclmachtigd Minister van Hare Ma
jesteit de Koningin der Nederlanden te Parijs; 

Zijne Majesteit de Koning van Zweden : 
Graaf J. J. A. Ehrensvärd, Buitengewoon 

Gezant en Gevolmachtigd Mini~ter van Zijne 
Majesteit den Koning van Zweden te PanJB; 

die, na overlegging hunner in goeden en 
behoorlijken vorm bevonden \'Olmachten, om
trent de volgende bepalingen zijn overeengeko
men: 

Art. 1. De Hooge Verdragslui~ende Partijen 
komen overeen, om, met inachtneming van de 
voorwaarden neergelegd in dit verdrag, de 
volle en geheele sou'vereiniteit van Noorw<;gen 
te erkennen over den Spitsbergen-Archipel, 
die t e zamen met het Beeren-Eiland alle ei
landen omvat welke gelegen .zijn tusschen de 
10° en 35° 0. L . van Greenwich en tusschen 
74° en 81° N.B., met name: West-Spitsbergen, 
Noord-Oost-Land, Barents-eiland, Edge-eiland, 
de Wiebe-eilanden, Hoop-eiland en Prins
Karel-land, te zamen met alle daarbij behooren
de eilanden, eilandjes en rotsen.. /Zie de 
bijgevoegde kaart 1). 

· 1 Niet afgedrukt. 
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2. Schepen en onderdanen van alle He oge 
Verdragsluitende Partijen zullen gelijkelijk 
in het genot worden gesteld van het visch
en jachtrecht in de gebieden aangeduid in 
artikel 1 en in de territoriale wateren van die 
gebieden. 

Nocrwegen zal bevoegd z\in de maatregelen 
t e handhaven, te nemen of uit te vaardigen, 
geëigend om de instandhouding, en zoo noódig 
het herstel, van de fauna en de flora in ge
noemde streken en haar territoriale wateren 
te verzekeren, met dien verstande, dat cleze 
maatregelen altijd gelijkelijk van toepassing 
zullen moeten z\jn op de onderdanen van 
alle Hooge Verdrag~luitende P artijen, zonder 
eenige directe of indirecte vrijstelling, voorrecht 
of gunst, welke ook, t en voordeele van een 
H arer. 

Zi,i, die grond in bezit hebben en wier rechten 
erkend zijn overeenkomstig de bepalingen 
van de artikelen 6 en 7, zullen op hun eigen 
grond het uitsluitend jachtrecht genieten : 
1°. in de nabijheid van hun woningen, huizen, 
magaz ij nen , fabrieken en installaties aange
bracht v ,or de ont ginning van hun eigendom, 
op de voorwaarden vastgesteld door de plaat
selijke politieregelingen ; 2°. binnen een kring 
met een straal van 10 Kilometer getrokken 
van uit den hoofdzetel van hun ondernemingen 
of exploitaties, in beide gevallen onder voor
behoud van de nakom;ng van de regelingen 
uitgevaardigd door de Noorsche Regeering 
in overeenstemming met de voorwaarden, 
neergelegd in dit artikel. 

3. De onderdanen van alle Hooge Verdrag
sluitende Partijen zullen gelijkelijk recht van 
toegang en verblijf hebben, onverschillig wat 
hiervan de oorzaak of het doel moge zijn, in 
de wateren, fjorden en havens van de gebieden, 
aangeduid in artikel 1 ; met inachtneming van 
de plaatselijke wetten en regelingen zullen zij 
aldaar, zonder eenige belemmering, op voet 
van volkomen gelijkheid, alle maritieme, indu
strieele, mijnbouwkundige en commerl'ieele 
werken mogen uitvoeren. 
· Zij zullen onder dezelfde voorwaarden van 
gelijkheid worden toegelaten tot de uitoefening 
en expl0it.atie van alle maritieme, industrieele, 
mijnbouwkundige of commercieele onderne
mingen, zoowel te land als in de territoriale 
wateren, en in geen enkel opzicht en voor geen 
enkele ondnneming zal een monopolie worden 
ingest eld. 

Niettegenstaande regelen, die in Noorwegen 
mochten bestaan met betrekking tot de kust
vaart, zullen schepen van de Hoogt> Verdragslui
t ende Partijen, welke afkomstig zijn van of 
bestemd zijn naar de gebieden aangeduid in 
artikel 1, het recht hebben, zoowel op den 
heenweg als op den terugweg binnen te loopen 
in Noorsche havens ten einde reizigers of goe
deren op te nemen of af te zetten. welke af. 
komstig zijn van of bestemd zijn voor de 
genoemde gebieden, of om \\'elke andere 
reden ook. 

Overeengekomen wo,dt, dat in ieder opz'cht, 
en met name wat betreft den uitvoer, den invoer 
en den doorvoer, de onderdanen van alle Hooge 
Verdi:agsluit,ende Partijen, hun schepen en 
hun goederen niet onderworpen zullen zijn aan 
eenige rechten of beperkingen welke ook, 
die niet van toepassing zijn op de onderdanen, 

op de schepen en op de goederen, welke in 
Noorwegen de behandeling van de meest 
begunstigde natie genieten; Noorsche onder
danen, hun schepen en hun goE'deren worden 
te dien einde gelijkgest eld met die van de 
andere HcC>ge Verdragsluitende Part\jen en 
genieten in ge('n enkel opzicht een gunstiger 
behandelin ·. 

Voor den uitvoer van goederen, bestemd 
voor het grondgebied van een der Verdrag
sluitende Mogendheden, zal geen belasting 
mog•m worden geheven, of bep<'rking worden 
gesteld, verschillend van of meer bezwarend 
dan die, welke gelden voor den uitvoer van 
goederen van dezelfde soort naar het grond
gebied van eenige andere Verdragsluitende 
Mogencl.heid (met inbegrip van Noorwegen) 
of naar eenige andere bestemming. 

4. Ieder openbaar station van draadlooze 
telegrafie, dat door of met de machtiging van 
de Noorsche Regeering gevestigd is of gevestigd 
zal worden in de gebieden bedoeld in artikel 
1, zal altijd op een voet van volkomen gelijkheid 
open moeten staan v0or berichten van ;chepen 
van iecleri, vlag en van onderdanen van de 
Hooge Verdragsluitende Partijen, op de voor
waarden, vastgesteld bij het lntPrnationaal 
R adiotelegraafve1drag van 5 Juli l !H2 of bij 
het internationaal verdrag, dat la ter gesloten 
mocht worden ter vervanging van bovenge
noemd verdrag. 

Onder voorbehoud van de internationale 
verplichtingen, welke voortvloeien uit een 
oorlogstoestand, zullen eigenaars van een 
onroerend goi,d altijd het recht hebb n om ten 
eigen bate installaties voor draadlooze tele
grafie 'te maken en te gebruiken, welke over 
particuliere aangelegenheden berichten zullen 
mogen overbrengen van en naar vaste of ver
plaatsbare stations, met inbegrip van stations 
gevestigd op schepen en luchtvaartuigen . 

5. De Hooge Verdragsluitende Partijen 
erkennen de wenschelijkheid om in de gebieden, 
aangeduid in artikel 1, een int.ernationaal 
meteorologisch st ation te vP-stigen, waarvan 
de inrichtil)g in een later verdrag zal worden 
geregeld. 

Eveneens zullen verdragen worden gesloten 
ter bepaling van de voorwaarden, waarop in 
de genoemdE' gebieden wetenschappelijke onder
zoekingen zullen mogen worden uitgevoerd. 

'3. Onder voorbehoud van de bepalingen 
van dit artikel zullen verkregen rechten van 
onderdanen van de Hooge Verdrag~luitende 
Partijen worden erkend. 

Omt-rent aanspraken gegrond op inbezit
neming of bezettmg van land op een tijdstip, 
voorafgaancle aan de onderteekening van dit 
verdrag, zal worden besfüt overeenkomstig 
de hieraan toegevoegde BIJiage, welke dezelfde 
kracht en werking zal hebben als dit verdrag. 

7. NoorwE'gen verbindt zich, om in de 
gebieden, aangeduid in artikel 1, alle onder
danen van de Hooge Verdragsluitende Partijen, 
wat betreft de wijze van verkrijging, genot en 
uitoefening van eigendomsrecht, met inbegrip 
van mijnrechten, te behandelen op voet van 
volkomen gelijkheid en overeenkomstig de 
bepa!mcren van dit verdrag. 

Onteig,ming zal uitsluitend mogen plaats 
hebben op grond van algemeen nut en tegen 
betaling van een behoorlijke schadevergoeding. 
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8. Noorwegen verbindt zich, om voor de 
gebieden, aangeduid in artikel 1, een mijnregle
ment vast te stellen, hetwelk, met name ten 
aanzien van belastingen, heffingen of rechten 
van welken aard ook, en ten aanzien van alge
meene en bijzondere arbeidsvoorwaarden, alle 
voorrechten, mcnopolie's of gunsten ten 
voordeele van den Staat of ten voordeele van 
de onderdanen van een der Hooge Verdrag
sluitende Partijen, met inbegrip van Noorwegen, 
zal uitsluiten, en hetwelk aan het gesalarieerd 
personeel van alle categorieën de bezoldiging 
en de bescherming, noodig voor hun lichamelijk, 
zedelijk en geestelijk welzijn, zal waarborgen. 

Belastingen, heffingen en rechten, die ge
heven zullen worden, zullen uitsluitend bestemd 
moeten worden voor de genoemde gebieden 
en zullen slechts geheven mogen worden 
in de mate, waarin zij voor hun doel vereischt 
zijn. 

Wat in het b\jzonder dèn uitvoer van ertsen 
betreft, zal de Noorsche Regeering de bevoegd
heid hebben, een uitvoerrecht vast te stellen; 
dit uitvoerrecht zal echter niet meer mogen 
bedragen dan 1 percent van de maximum 
waarde van de uitgevoerde ertsen, wanneer de 
uitgevoerde hoeveelheid minder is dan 100,000 
ton, terwijl, indien de uitvoer deze hoeveel
heid te boven gaat, het uitvoerrecht naar 
evenredigheid zal worden verminderd. De 
waarde zal worden bepaald a(tn het einde van 
het scheepvaart-seizoen, waarbij de gemiddelde 
prijs van de ertsen vrij aan boord (f. o.b.) 
tot grond8lag zal worden genomen. 

Het ontwerp-mijnreglement zal drie maanden 
vóór den datum vastgesteld voor het inwerking 
treden ervan door de N oorsche Regeering 
worden medegedeeld aan de andere Verdrag
sluitende Partijen. Indien een of meer van 
genoemde Mogendheden in dit tijdsverloop 
mochten voorstellen, w\jzigingen in dit regle
ment aan te brengen, alvorens dit zal worden 
tüegepast, zal dé Noorsche Regeering deze 
vo0rstellcn ter kennis van de andere Verdrag
sluit,ende Partijen brengen, ten einde de voor
stellen te onderwerpen aan het onderzoek 
en de beslissi.ng van een Commissie, samen
gesteld uit één vertegenwoordiger van ieder 
der genoemde Mogendheden. Deze Commissie 
zal bijeenkomen op uitnoodiging van de 
N oor sche Regeering en zal binnen een tijds
verloop van drie maanden na haar eerste 
bijeenkomst een beslissing moeten geven De 
beslissingen zullen worden genomen bij meer
derheid van stemmen. 

9. Onder voorbehoud van de rechten en 
verplichtingen, welke voor Noorwegen mochten 
voortvloeien uit zijn toetred;ng tot den Volken
bond, verbindt Noorwegen zich om in de ge
bieden, aangeduid in artikel l , g:een marine
basis te vestigen of toe te laten; dat er een 
gevestigd wor-dt en om in de genoemde ge
bieden, welke nooit voor oorlogsdoeleinden 
gebruikt zullen mogen worden, ge.en versterking 
aan te leggen. 

10. In afwachting, dat de erkenning van 
een Russische Regeering door de Hooge Ver
dragsluitende Part\jen het Rusland zal mogelijk 
maken tot dit verdrag toe te treden, zullen de 
Russische onderdanen en maatschappijen de
zelfde rechten genie.ten als de onderdanen van 
cfr Hooge Verdragsluitende Par ttien. 

Aanspraken, welke zij zouden wi.llen doen 
gelden in de gebieden, aangeduid in artikel 1, 
moeten worden geldend gemaakt op de voor
waarden, neergelegd in dit verdrag (artikel 6 
en Bijlage), door de tusschenkomst van de 
Deensche Regeering, die zich bereid verklaart 
om te dien einde haar goede diensten te ver
leenen. 

Dit verdrag, waarvan de Frnnsche en 
Engelsche tekst beide authentiek zijn, zal 
worden bekrachtigd. 

De akten van bek:rachtiging zullen zoo 
spoedig mogelijk te Parijs worden nederge
legd. 

Mogendheden, wier Regeering haar zetel 
heeft buiten Europa, kunnen zich er too 
bepalen, om aan de Regeering van de Fransche 
Republiek door middel van haar diplomatieken 
vertegenwoordiger te Parijs kennis te geven 
van haar bekrachtiging en in dat geval moeten 
zij de akte van bekrachtiging zoo spoedig 
mogelijk ovc rleggen. 

Dit verdrag zal, voorzoover betreft de 
bepalingen van artikel 8, in werkmg treden 
op den datum, waarop het zal ;,ijn bekrachtigd 
door ieder van de onderteekenende J\IIogend
heden, en in ieder ander opûcht gelijktijdig 
met het in werking treden van hei mijmegle
ment, bedoeld in genoemd artikel. 

Derde Mogendheden zullen door de Re
geering van de Fransche Republiek worden 
uitgenoodigd om toe te treden tot dit verdrag, 
wanneer het overeenkomstig bovenstaande be
palingen zal zijn bekrachtigd. Deze toetreding 
zal geschieden door middel va.n een kennisge
ving, gericht tot de Fransche Regeering, die 
op zich neemt de andere Verdragsluitende 
Partijen hiervan in kenn,s te stellen. 

Ter oorkonde waarvan de bovengenoemde 
gevolmachtigden di,t verdrag hebben onder
teekend. 

Aldus gedaan te Parijs, den 9 Februari 1920, 
in tweevoud, waarvan het ééne exemplaar zal 
worden t<er hand gesteld aan de Regeering van 
Zijne Majesteit den Koning van Noorwegen, 
en het tweede exemplaar zal worden nederge
legd in de archieven van de Regeering der 
Franarhe Republiek, terwijl authentieke af
schriften aan de andere Mogendheden, die dit 
Verdrag hebben onderteekend. zullen worden 
ter hand p:esteld. 

(L. S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L. S.) 
(L.S.) 
(L. S.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
(L. 8.) 
(L.S.) 
(L.S.) 
\L.S.) 
(L. S.) 

HUGII 0 . WALLACE. 
DERBY. 
GEORGE H. PERLEY. 
ANDREW FISHER. 
TH. MACKENZIE. 
R. A. BLANKENBERG. 
DERBY. 
R . A. B1mNHOFT. 
A. MILLERAND. 
MAGGIORINO FERRARIS. 
K . llfATSUI. 
,VEDEL JARLSBERG. 
J . LOUDON . 
.1. ;EHRENS VARD. 

BIJLAG!~. 

§ 1. 1°. Binnen drie maanden na het 
van kracht worden van dit verdrag moeten 
alle a'tnsprnken op grond, die reeds vóór 
de ondertei>kening van dit verdrag tot eenige 
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Regeering gericht waren, door de Regeering 
van den eischer ter kennis worden gebracht 
van een Commissaris belast met het onder
zoeken van zoodanige eischen. Deze Com
missaris zal zijn een rechter of een rechtsge
leerde van Deensche nationaliteit, die de 
ve.eiAchte hoedanigheden daartoe bezit en 
aangewezen is dorir de Deensche Regeering. 

2°. De kennisgeving zal een nauwkeurige 
afbakening van het geëischte stuk grond moeten 
inhouden en zal vergezeld moeten zijn van een 
kaart op een schaal van minstens l : 1,000,000, 
waarop het geëischte stuk grond duidel.ijk 
zal zijn aangegeven. 

3°. De kennisgeving zal gepaard moeten 
gaan met het deponeeren van het bedrag van 
een penny (1 d.) per acre (4-0 Aren) grond ter 
dekking van de kosten van het onderzoekvan 
de eischen. 

4°. De Commissaris zal bevoegd z~jn van 
dé eischers alle verdere documentei;1 of inlich
tingen te v:ragen, welke hij noodig oordeelt. 

6°. De Commissaris zal de eischen, welke 
aldus te z~jner kennis zijn gebracht, onder
zoeken. Daartoe zal hij bevoegd zijn gebruik 
te maken van zoodanigen deskundigen bijstand 
als hij noodig oordeelt, en ingeval dit noodza
kelijk is zal hij onderzo0kingen ter plaatse 
kunnen laten uitvoeren. 

6°. De bezoldiging van den Commissaris 
zal bepaald worden in gemeenschappelijk 
overleg tusschen de Deensnhe Regeering en 
de andere -betrokken Regeeringen. De Com
missaris zal de bezoldiging bepalen van de 
ambtenaren, welke hij noodig oordeelt in 
dienst te nemen. 

7°. Na de eischen onderzocht te hebben, 
zal de Commissaris een mpport opstellen, 
waarin nauwkeurig wordt aangegeven, welke 
eischen naar zijn meening dadelijk als gegrond 
moeten worden erkend en welke naar zijn 
meening, of omdat zij bestreden worden of 
om eenige andere reden aan arbitrage moeten 
worden onderworpen als hieronder aangegeven. 

Afschriften van dit rapport zullen door den 
Commissaris aan de betrokken Regeeringen 
worden toegezonden. 

8°. Als het bedrag van de gelden, welke 
overeenkomstig lid 3· zijn gedeponeerd, onvol
doende is om de uitgaven tot onderzoek van 
de eischen te dekken. zal de Commissaris 
indien de eisch hem gegrond voorkomt, on
middellijk vaststellen, welk aanvullend bedrag 
men den eischer zal moeten vragen te betalen. 
Als grondslag voor dit bedrag zal worden 
genomen de uitgestrektheid van het stuk 
grond, wattrop de titel van den eisrher er
kend is. 

Als de gelden, welke overeenkomstig hd 3 
zijn gedeponeerd, de kosten van het onderzoek 
te boven gaan, zal het overschot besteed 
w,rden voor de kosten van de arbitrage als 
hieronder voorzien. 

9°. Binnen drie maanden na dagteekening 
van het rapport bedoeld in lid 7 van deze 
paragraaf zal de N oorsche Regeering de noodige 
maatregelen nemen, om den eischer~, wier 
eischen door den Cummismris erkend zijn, 
.-en geldigen titel toe te kennen waarbij hun 
de mtsluitende eigendom op het betreffende 
stuk grond wordt verzekerd, overeenkomstig 
de wetten en bepalingen, welke in de gebieden 

aamwduid in artikel 1 van dit verdrag van 
kracht zijn of van kracht zullen worden en 
voorts met inachtneming van het mijnreglement 
bedoeld in artikel 8 van dit verdrag. 

Ingeval echter overeenkomstig lid 8 van 
deze paragraaf een aanvullende betaling ver
eischt wordt, zal slechts ten voorloopige titel 
worden afgegeven, welke t.itel definitief zal 
worden, zoodra de eiseher het van hem ge
vraagde aanvullende bedrag, binnen een rede
lijk tijdsverloop, vast te stellen door de Noor
sche Regee-ring, zal hebben betaald. 

§ 2. Eischen, welke om een of andere reden 
de Commissaris bedoeld in lid 1 van de vooraf
gaande paragraaf n;et als gPldig heeft erkend, 
zullen worden geregeld overeenkomstig dt 
volgende bep>l.lin~en : 

Jo. Binnen drie maanden na dagteekening 
van het rapport bedoeld in lid 7 van de voor
afgaande paragraaf zal ieder van de Regeeringen, 
waartoe onderdanen behooren wier eischen 
niet ziin erkend, een scheidsrechter aanwijzen. 

De • Commissaris zal Voorzitter zijn van 
het aldus samengestelde scheidsgerecht. In
dien de stemmen staken, zal zijn stem den 
doorslag geven. Hij zal een Secretaris benoe
men tot het in ontvangst nemen van de stukken 
bedoeld in lid 2 van deze paragraaf en tot 
het nemen van de noodige maatregelen voor 
het bijeenkomen van het scheidsgerecht. 

20. Binnen een maand na de benoeming 
van den Secretaris bedoeld in lid 1 zullen de 
betrokken eischers, door tusschenkomst van 
hun respectievel\ike Regeeringen, aan den 
Secretaris memorie's doen toekomen, waarin 
nauwkeurig hun aanspraken worden aange
geven, en di11 vergezeld zijn van alle stukken 
en bewij1,voeringen, die zij tot steun van hun 
aanspraken willen overleggen. 

3°. Binnen tweo maanden na de benoeming 
van den Secreta.ris bedoeld in lid 1, zal het 
scheidsgerecht te Kopenhagen bijeenkomen 
ten einde de ar,nspraken, die zullen zijn voorge
legd, te onderzoeken. . 

4°. ve taal van het Hof zal zijn het Engelsch. 
De betrokken partijen kunnen stukken en 
bewijsvoeringen aan het scheidsgerecht in haar 
eigen taal overleggen, maar in dat geval zal 
hieraan een Rngelsche vertaling moeten worden 
toegevoegd. 

5°. De eischers zullen, indien zij dit wen
schen, het recht hebben door het scheidsge
recht gehoord te wor,len, hetzij in eigen persoon 
hetzij vertegenwoordigd door een raadsman 
en het scheidsgerecht zal het recht hebben 
van de eischers zoodanige aanvullende uit
leggingen, stukken of bewijsvoeringen te 
vragen als het noodig oordeelt. 

6°. Vóór de verhandeling van een zaak zal 
het scheidsgerecht van de partijen eischen, 
dat zij een zoodanig bedrag stort,en of waarbor
gen als het scheidsgerecht noodig oordeelt 
om het aandeel van ieder der partijen in de 
kosten van het scheidsgerecht te dekken. Bij 
de bepaling van zoodanig bedrag zal het scheids
gerecht voornamelijk tot grondsla.a nemen 
de uitgebreidheid van het stuk grond, waarop 
aanspraaJ.. wordt gemaakt. Het scheidsge
recht zal eveneen.q bevoegd zijn een aanvullende 
storting van de partjien te vragen in gevallen, 
die bijzondere onkosten medebrengen. 

7°. Het honorarium van de scheidsrechters 
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zal per maand berekend worden en bepaald 
worden door de betrokken Regeeringen. Het 
salaris van den Secretaris en van alle andere 
personen in dienst bij het scheidsgerecht zal 
bepaald worden door den Voorzitter. 

8°. Met _inachtneming van · de bepalingen 
van deze Bulage zal het schei,lsgerecht volko
men vrijheid hebben zijn eigen procedure te 
regelen. 

9°. Bij ,le behandeling der ei~chen moet 
het scheidsgerecht in aanmerking nemnn : 

a. alle toepassel_\jke regelen van het volken
recht; 

b. de algemeene beginselen van rechtvaar
digheid en billijkheid ; 

~- de volgende omstandigheden : 
1. den datum, waarop het geëischte land 

voor de eerste maal door den eischer of <liens 
rechtsvoorgangers in bezit is genomen ; 

2. den datum, waa. op de eisch ter kf'nnis 
is gebracht van de Regeering van den eischer; 

3. de mate, waarin de eischer c,f diens 
rechtsvoorgangers het geëischte land hebben 
ontwikkeld en geëxploiteerd. In dit verband 
moet het scheidsgerecht in aanmerking nemen 
de mate, waarin omstandigheden of beper
kingen voortvloeiende uit den oorlog 1914-
1919 de eischers belemmerd kunnen hebben in 
het ontwikkelen van hun ondernemingen. 

10°. Alle kosten van het scheidsgerecht 
zullt,n verdeeld worden over de eischers in een 
vnhouding te bepalen door het scheids~erecht. 
Indien het bedrag der sommen betaald overeen
komstig lid 6 hooger mocht zijn dan de onkosten 
van het scheidsgerecht, zal het overschot 
worden terugbetaald aan de partijen, wier 

_eischen erkend zijn, in zoodanige verhouding 
als het scheidsgerecht billijk zal oordeelen. 

ll O• Het scheidsgerecht zal zijn beslissingen 
aan de betrokken Regeeringen, en in ieder 
geval aan de Noorsche Regeering mededeelen. 

De Noorsche Regeering zal binnen drie 
maanden na ortvangst van iedere beslissing 
de nooctige stappen . doen om den eischers, 
wier eischen erkend zijn, een geldigen titel 
op het betreffende stuk grond te verleenen, 
overeenkomstig de wetten en bepalingen, welke 
in de gebieden aangeduid in . artikel 1 van 
kracht zijn of zullen worden, en voorts met 
inachtneming van het mijnreglement bedotld 
in artikel 8 van dit verdrag. De aldus ver
leende titels zullen echter alleen definitief 
worden, wanneer de betrokken eischer binnen 
een redelijk, door de Noorsche Regeering aan 
te wijzen tijdsverloop z~jn aandeel in de kosten 
van het scheidsgerecht zal hebben betaald. 

§ 3. Alle eischen, die niet ove;reenkomijt-ig 
lid 1 van paragraaf 1 ter kennis van den 
Commissaris worden gebracht, of die, als niet 
wordende erkend, door hem niet aan het 
scheidsgerecht worden voorgelegd overeen
komstig paragraaf 2, zullen als definitief 
vervallen worden beschouwd. 

3 October. 1925. BESLUIT tot w1Jz1gmg van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925, laatstelijk gewijzigd bij 
Koninklijk Besluit van 23 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 258). S. 405. 

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

Financiën, Voorzitter van den Raad van 
Ministers, van 14 Augustus 1925, n°. 223, 
K ab. M R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 September 1925, n°. 48) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

voornoemd van 29 September 1925, n°. 256, 
Kab. M. R.; 

Overwegende, dat het wenschelijk is ge
bleken, om het Bezl,ldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925 te wjjzigen; 

Rebben goedgevonden en verst.aan : 
Art. I. Aan artikel 27, eerste lid, van 

vorengenoemcl Bezoldigingsbesluit wordt toe
gevoegd: 

.. Aan de vf,(:r l Januari 1925 gehuwde 
mannelijke leernren der Rijks Hoogere · Burger
scholen en de leeraren der Rijks Roogere Burger
scholen, die op grond van de vorige alinea uit 
anderen hoefde als kostwinner van een gezin 
worden beschouwd, w0rdt, over 1925 een per
soonlijke toela"e toegekend ten béclrage van het 
nadeelig w ·rschil tusschen het salaris volgens 
dit besluit en dat, hetwelk zij op 31 December 
1924 ontvingen. Bij vermindering van hun 
getal lessen na 31 December 1924 wordt hun 
een persoonlijke toelage toegekend ten bedrage 
van het nadeelig verschil tusschen het salaris 
volgens dit be,luit en dat, het.welk zij zouden 
hebben ontvangen, indien voor hen de regeling 
gold, welke op 31 Lecember 1924 op hun 
salaris werd toegepast. Voor de overige leer
aren aan R~iks Hoogere Burgerscholen beloopt 
de toelage het nadeelig verschil tusschen het 
salaris volgens dit besluit en negentig ten 
honderd van het bedrag, dat zij op 31 December 
1924 ontvingen. Bij vermindering van hun 
getal lessen na 31 December 1924 wordt hun 
een persoonlijke toelage toegekend ten bedrage 
van het nadeelig verschil tusschen het salaris 
volgens dit besluit en negentig ten honderd 
van dat, hetwelk zij zouden hebben ontvangen, 
indien voor hen de regeling gold, welke op 
31 December 1924 op hun salaris werd toege
past. " 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsbl,;ul, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel zijn 
Departement van Algemeen Bestuur aangaat, 
belast met da uitvoering van ctit besluit, hetwelk 
in het Staat.sblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 3den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
VJorzitter van den Raad van Ministers, 

H. ÛOLJJN. 
(Uitgeg. 8 Oct 1925.) 

5 October 1925. BESLUIT, bepalende de bekend
making in het Staatsblad van de toetreding 
van Nederland tot het op 18 December 1923 
te Parijs tusschen F·rankrijk, Groot-Britan
nié en S'[JG,nie gesloten verdrag, betreffende 
de inrichting van het statuut der zone van 
Tanger, art. 9 van dat verdrag uitgezonderd 
(Staatsblad 1925, n°. 252). S. -.Oti. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de wet van den 23sten Juni 1925 

(Staatsblad n°. 252), houdende goedkeuring van 
de toetreding van Nederland tot het op 18 De
cember 1923 te I'arij.~ tusschen Frankrijk, 
Gront-Britanni• en Spanie gesloten verdrag, 
betreffende d" inrichting van het statuut der 
zone van Tanger, artikel 9 van dat verdrag 
uitgezonderd ; 

Overwegende, dat Wij voor Nederland tot 
genoemd verdrag zijn toegetreden en dat die 
toetreding op 1 Augustus 1925 ter kennis is 
gebracht van de Fransche, Britsche en Spaan
sche .R egeeringen ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 30 September 
1925, Directie van het Protocol, n°. 27803 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
meergemelde toetreding te doen bekend

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsblad. 

Een afdruk van den tekst van meergenoemd 
verdrag, alsmede een Nederlandsche vertaling 
daarvan, zijn bij dit Besluit gevoegd. 1 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn belast, ieder voor 
zooveel hem betreft, met de uitvoering van 
het geen ten deze wordt vereischt. 

Het Loo, den 5den October 1925. 
WILHELMINA. 

"De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEREEK. 

!Uitgeg. 15 Oct. 1925.) 

VERTALlNG, 

CONVENTIE BETREFFENDE DE INRICH
TING VAN HET STATUUT DER ZONE VAN 

TANGER. . 

De President der Fransche Republiek, Zijne 
Majesteit de Koning van het Vereenigd Konink
rijk van Groot-Britannië en Ierland en van de 
Britsche Overzeesche Gebieden, Keizer van 
Indië, Zijne Majesteit de Koning van Spanje, 
verlangend aan de Stad Tanger en hare om
geving den bestuursvorm, voorzien bij de van 
kracht zijnde Verdragen, te verzekeren, hebben 
te dien einde als hunne Gevolmachtigden be
noemd. t e weten : 

De President der Fransche Republiek: 
Den HPer Maurice Paul ,Tean Delarüe Caron 

de Beaumarchais, Gevolmachtigd Minister, 
Onder-Directeur aan het Ministerie van Buiten
landsche Zaken . 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en 
van de Britsche Overzeesche Gebieden, Keizer 
van Indië: 

Den H eer Malcolm Arnold Robertson,' Gevol
machtigd Minister, Agent en Consul-Generaal 
van Zijne Britsche Majesteit te Tanger, 

En den Heer Gerald Hyde Villiers, Gezant
schapsraad, Hoofd eener Afdeeling aan het 
Ministerie van Buitenlandsche Zaken. 

Zijne Majesteit de Koning van Spanje : 
Der H eer J\Iauricio Lcpez Robe-::ts y Terry, 

Markies de la Toaehermosa, Kamerheer van 
ZiJne Majesteit den Koning van Spanje, Gevol-

1 Zie voor de Fransche tekst van dit verdrag 
Staatsblad 1925, n°. 252. 

marhtigd Minister, Hoofd van de Kobniale 
Afdeeling van het Ministerie van Staat, Haar 
Gevolmacht igde ter Conferentie met betrekking 
t-ot de inrichting van het Statuut van Tnnger, 

En den Heer Manuel Aguirre de Carcer, 
Mini~ter -Resident . van Zijne Majesteit ~en 
Konmg van Spanie, Hoofd va,u de Afdeelmg 
Marokko van het Ministerie van Staat, Haar 
toegevoegd Gevolmachtigde bij die Conferentie. 

Die, na elkander hunne wederzijdsche vol
machten te hebben medegedeeld, die in goeden 
en behoor lijken vorm z;jn bevonden, de volgen.!e 
artikelen hebben vastgesteld en g~teekend: 

.A1·t. 1. In overeenstemming met de bepa
lincen v~-~ artikel l van het Protectuaats
vercirag van 30 M11art 1912 en van artikel 7 
van de Fransch-Spaansche conventie betreffende 
Marokko, van 27 Novembor 1912, komen de 
drie verdragsluitende Regeeringen overfen dat, 
in de streek bepaald bij het hierna volgend 
artikel 2 en zone van Tanger genaamd, de 
hierna aan te wijzen autoriteiten en organismen, 
krachtens delegatie van macht van Zijne Cheri
fijnsche Majesteit, belast zijn met het bewaren 
der openbare orde en het algemeen bestuur 
van de zone. 

2. De zone van Tanger is begrepen binnen 
de grenzen, vastgesteld bij de 2, zinsnede van 
artikel 7 der Fransch-Spaanscbe conventie van 
27 November 1912. 

3. De zone van Tanger wordt gebracht in 
den toestand van blijvende onzijdic,heid. Als 
gevolg daarvan zal geenerlei vijandelijke han
deling, hetzij te land, hetzij ter zee of in de 
lucht door of tegen de zone of binnen ·hare 
grenzen kunnen worden gepleegd. 

Geenerlei inrichting voor eene land-, zee- of 
luchtmacht, geenerlei operatiebasis, geenerlei 
installatie ilie voor oorlogsdoeleinden zou kun
nen worden gebruikt, zullen in de zone worden 
gevestigd en onderhouden. 

Verboden zijn alle opslagplaatsen van munitie 
en oorlogsmaterieel. 

Toegelaten zijn echter dezulke die door het 
Bestuur der zone zullen worden opgericht ten 
behoeve der plaatselijke verdediging te$.en 
invallen van vijandelijke stammen. Anderzijds 
zal het Bestuur, met inachtneming derzelfde 
beperking, alle maatregelen, geen concentratie 
van luchtstrijdkrachten zijnde, mogen nemen 
en zelfs werken en versterk'ngen mogen aan
leggen van ,ninder belang, voor de verdediging 
van de landzijde. 

De aldus toegelaten militaire voorraden en 
versterkingen zijn onderworpen aan het toe
zicht dei officieren, genoemd in de laatste 
zinsnede van dit artikel. 

De burgerlijke vliegvelden l,estaande in de 
zone van Tanger zijn eveneens aan het toezicht 
van diezelfde officieren onderworpen. 

Geen voorraden voor luchtvaartdoeleinden 
zullen de hoeveelheden, benoodigd voor de 
burgerl~jke- en handelsluchtvaart te boven gaan. 

De geheele burgerlijke- en handelsluchtvaart 
met bestemming naar-, afkomstig ui~- of binnen 
de znne van Tanger zal zijn onderlfOrpen aan 
de voorscbrift,en en bepalingen van de con
ventie houdende regeling van de luchtvaart-. 

Echter zullen de prciviandeering~convonien 
en de t•:oepe.1 bestemd naar- of afkomstig uit 
de Fransche en Spaansche zones, na vooraf. 
gaand bericht aan den administrateur van de 
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zone van Tanger, gebruik kunnen maken van 
de haven van Tanger en de verbindingswegen 
die deze haven met hunne respectieve zone 
verbinden, voor den doortocht bij het binnen
komen en verlaten. 

De Fransche en Spaansche Regeeringen ver
binden zich om van deze bevoegdheid niet dan 
in geval van werkelijke noodzaàk en gedurende 
het tijdsverloop dat strikt noodzakelijk is voor 
het, vertrek en het volvoeren der overscheping 
gebruik te maken. In geen geval zal dat tijds
verloop voor een gewapenden troep acht en 
veertig uren overschrijden. 

Geen bijzondere heffing of recht voor transito 
kan voor dien doortocht worden geïnd. 

Voor de bezoeken van oorlogsschepen is geen 
machtiging van het Bestuur van Tanger noodig, 
maar voorafgaand bericht van die bezoeken · 
meet niettemin aan het Bestuur worden ge
zonden indien de omstandigheden het toe
la ten. 

De verdragsluitende Reg,eeringen hebben de 
bevoe:;dheid om aan hare, consulaten te Tanger 
een officier t e verbinden, belast, met haar in te 
lichten over de inachtneming der voorgaande 
verplichtingen van militairen aard. 

4. Het toezicht op den sluikhandel in 
wapenen en oorlogsmunitie in de territoriale 
wateren der zone van Tanger wordt gemeen
schappelijk door de Britsche, Fransche en 
Spaansche zeestrijdkrachten uitgeoefend. 

Zij die zich aan dezen sluikhandel schuldig 
maken zullen worden overgeleverd aan de 
gemengde Rechtbank te Tanger. 

5. Krachtens delegatie van macht van Zijne 
Cherifijnsche Maiesteit en onder voorbehoud 
der voorgeschreven uitzonderingen, beschikt 
de zone van Tanger over de meest uitgebreide 
wetgevende- en bestuursmacht. Deze delegatie 
is hlijvend en algemeen, behalve in diplomatieke 
aangelegenheden, ten aanzien waarvan geene 
afwijking plaats heeft van de bepalingen van 
artikel 5 van het Protectoraatsverdrag van 
30 Maart 1912. 

Echter kunnen de bevoegde overheden der 
zone met de Consuls de vragen behandelen die 
de zone betreffen binnen de grenzen van hare 
autonomie. 

6. In het buitenland wordt de bescherming 
der Marokkaansche onderdanen van de zone 
van Tanger, en van hunn , belangen, toever
trouwd aan de diplomatieke en consulaire ver
tegenwoordigers der Fransche Republiek, over
eenkomstig de bepalingen van artikel 5 van het 
Protectoraatsverdrag van 30 Maart 1912. 

7. De zone van Tanger eerbiedigt de van 
kracht zijnde verdragen. 

De economische gelijkheid tusschen de na
tiën, zoo,ils zij uit die verdragen voortvloeit, zal 
te Tanger bij voortduring in acht genomen 
worden, zelfs in'.lien gezegde verdragen mochten 
worden afgeschaft of gewijzigd. 

8. De internationale overeenkomsten welke 
in de toekomst door Zijne Cherifijnsche Majes
teit zullen worden gesloten, zullen zich niet dan 
met instemming van de internationale wet
gevende Vergadering der zone van Tanger tot 
die zone uitstrekken. 

Bij uitzondering strekken zich van rechts
wege tot de zone uit de internationale overeen
komsten, aan welker sluiting alle Mogendheden 
die de Akte van Algeciras hebben onderteekend 

hebben deelgenomen, of tot welke zij zullen 
zijn toegetreden. 

De bepalingen van de artikelen 141 en vol
gende van het verdrag van Versailles blijven 
op de zone van Tanger van toe-passing. De 
Cherifijnsche dahirs welke naar aanleiding van 
die voorschriften zijn uitgevaardigd, kunnen 
niet dan na overeenstemming met het centraal 
Cherifijnsch Gezag worden gewijzigd. 

9. Ingevolge de bepalingen van de artikelen 
14! en volgende van het verdrag van Versailles, 
de artikelen 96 en volgende van het verdrag 
van Saint-Germain-en-Laye, van de artikelen 80 
en volgende van het verdrag van Trianon, 
zullen de bepalingen van dit statuut in geen 
geval kunnen worden ingeroepen door de 
Duitöche, Oostenrijksche en Hongaarsche staats
burgers. 

10. Het is verboden zich in de zone van 
Tanger bezig te houden met eenige actie, pro
paganda of voorbereiding "7an een aanslag 
t egen de in de Fransche en Spaansche zones 
van Marokko bestaande orde. 

Eveneens is het verboden zich bezig te 
houden met eenige actie, welke dan ook, tegen 
eenig vreemd land. 

11. Onder voorbehoud van eerbiediging 
der openbare orde, wordt de vrije uitoefening 
der verschillende godsdiensten in de zone van 
Tanger gew11arborgd. 

1<'.. De· Mogendheden die de Akte van Al
geciras hebben geteekend, hebben het recht om 
in de zone van Tanger de scholen en alle in
stellingen in stand te houden, die haar of haren 
staatsburgers toebehooren op den datum waarop 
deze conventie in werking treedt. 

De instellingen die nog gesticht mochten 
worden. zullen zich moeten gedragen naar de 
reglementen ~elke zullen worden uitgevaardigd. 
De algemeene beginselen dezer reglement.en 
zullen moeten uitgaan van de bepalingen die 
in de Fransche en Spaansche zones van het 
Cherifijnsche Rijk in gebruik zijn. 

13. Door de instelling te Tanger van de 
gemengde Rechtbank voorzien bij art. 48, 
worden de capitulaties in de zone afgeschaft. 
Deze afschaffing brengt met zich de afachaffing 
van het beschermelingenwezen. 

De Marokkaansche onderdanen wier rechten 
op de bescherming van t e voren zullen zijn 
erkend, zijn persoonlijk en levenslang onder
worpen aan de rechtsmacht van de gemengde 
Rechtbank te Tanger. 

De thans bestaande beschermingslijsten zullen 
worden herzien binnen een tijdsduur die niet 
langer zal zijn dan zes maanden, te rekenen 
van af de inwerkingtreding dezer Conventie, in 
onderling overleg tusschen den vertegenwoor
diger van de Cherifijnsche Regeering en het 
betrokken Consulaat. 

De bepalingen der conventie van Madrid van 
3 Juli 1.880 blijven van kracht ten aanzien van 
de naturalisatie. De lijst van te Tanger gena
turaliseerde Marokkaansche onderdanen zal op 
dezelfde wijze en binnen denzelfden tijdsduur 
worden herzien. 

14. Bij gebrek aan de oprichting van een 
eigen intercommunaal post-, telegraaf- en tele. 
foonkantoor van de zone van Tanger, tot welker 
oprichting slechts zal mogen worden overgegaau 
met algemeene instemming van de Commissie 
van toezicht, zullen de Mogendheden die de 
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Akte van Algeciras hebben geteekend, te Tanger 
de postkantoren en tekgraafkabelstations mo
gen behouden welke zij er bezitten op den dag 
van de inwerkingtreding dezer conventie. 

In geval van oprichting van een eigen inter
communaal post-, telegraaf- en telefoonkantoor 
van de zone van Tanger, zal het Cherifijnsche 
post- en telegraafkantoor a"n dat kantoor de 
uitsluitende rechten overdragen. welke het heeft 
op het stuk van plaatselijke telegraRf en telefoon 
krachtens de overeenkomsten, tot stand ge
komen tusschen de Cherifijnsche Regeering en 
de Maatschappij aan welke concessie voor een 
plaakelijk telegraaf- en telefoonnet is ver
leend. 

Op de rechten van de Staten of Maatschap
pijen die thans telegmafka.bels bezitten welke 
te Tanger aan land komen, zal geen inbreuk 
worden gemaakt. 

Omtrent den aanleg van nieuwe kabels zal 
overeenstemming moeten worden verkregen 
met het Bestuur der zone. 

15. ln overleg met eenen vertegenwoordiger 
van de Cherifijnsche Regeering en van het 
betrokken Consulaat, en binnen eenen tijdsduur 
die zes maanden, te rekenen van de inwerking
treding van deze conventie, niet zal overschrij
den, zal de herziening van het, hezit der habous
en domaniale goederen, vooizien bij art. 63 
van de Akte van Algeciras, in de zone van 
Tanger plaats hebben. · 

Bij gebrek aan overeenstemming zullen de 
vertegenwoordiger van het l\faghazen en de 
betrokken Consul zich onderwerpen aan de 
s~heidsrechterlijke uitspraak van een lid der 
gemengde Rechtbank, gekozen door partijen, 
of door het lot aangewezen. 

16. De Cherifijnsche Staat draagt zijn 
publiek en privaatdomein, met inbegrip van 
zijne rechten op de "guich"-terreinen, over aan 
de zone van Tanger, die het beheert, er de in
komsten van int te haren behoeve, en waakt 
voor deszelfs instandhouding, zonder eenig 
deel er van te kunnen vervreemden. 

Deze overdracht neemt een einde bij den af. 
loop van deze conventie ; het ter beschikking 
gesteld domein keert dan tot den Cherifijnschen 
Staat terug. 

17. Het publiek domein omvat: 
a. Zeedomein : de zee en bare stranden met 

inbegrip van een aangrenzende strook van 
6 meter, die reeds het voorwerp is van de 
concessie verleend aan de Maatschappij, die 
in het genot is van de havenconcessie, welke 
de zone van Tanger moet eerbiedigen. De 
inkomsten uit de visscherij, met inbegrip van 
den cijns, die ten voordeele van den Staat z\jn 
vastgesteld in de vi.sscherijconcessiën, welke 
reeds door de Cherifijnsche Regeering zijn 
toegestaan, zullen evenals de verplichtingen 
welke uit die concessiën voortvloeien, aan de 
zone van Tanger komen. 

b. Landdomein : 
De weg van Tanger naar Tetuan : 
De weg van Tanger naar Larache en naar 

Rabat; 
De weg naar Kaap Spartel ; 
De weg van het station naar de haven, en 

langs de haven; 
De openbare straten in de stad ; 
De riolen en waterleidingen en wat daarmede 

in verband staat, onder voorbehoud van de 

rechten van allen die concessie hebben ver
kregen op water. 

De zone is verplicht : 
10. De wegen van anger naar Tetuan en 

van Tanger naar Larache en naar Rabat in de 
zone van Tanger te onderhouden ; de kosten 
van het onderhoud zullen voorrang hebben op 
de opbrengst van de bijzondere belasting; 

20. Gratis ter beschikking te laten van de 
Fransch-Spaansche Maatschapp,i Spoorweg 
Tanger-Fez de domeingronden die voor hare 
inrichtingen noodig zullen zijn. 

c. Domein der binnenwateren : 
De water!oopen. 
Alle vroegere rechten en alle gebruiksrechten 

ten behoeve van derden worden voorbehouden. 
d. Domein der mijnen : 
De mijnrechten in de zone van Tanger en de 

heffingen op den uitvoer van de in die zone 
gewennen ertsen komen aan het Bestuur van 
de zone. 

e. Boschdomein. 
18. Het privaat domein omvat alle gebouw

de en ongebouwde onroerende goederen, inge
schreven op de registers der Maghzen-goederen, 
en niet vallend onder artikel 17, en ook de 
abattoirs. 

Onder voorbehoud van de bepalingen van 
het bovenstaand artikel 15, worden de rechten 
die voor particulieren uit huur of bezit van 
Maghzen-goederen voortspruiten, evenals alle 
op gezegde onroerende goederen gevestigde 
rechten van gza en andere rechten, geëerbiedigd. 
Hetzelfde geldt van rechten van gebruik te 
algemeenen nutte, welke op die goederen 
rusten. 

De Cherifijnsche Staat wenscht zich echter ten 
behoeve van de takken van openbaren dienst, 
welke hij te Tanger zal behouden, de navolgende 
onroerende goederen voor te behouden : 

Het voormalig Gezantschap van Duitschland 
en zijne bijgebouwen_; het Palei~ van den Sul
tan; de Kasbah en hare bijgebouwen; den 
Bordj der Mokhazvis op de bolwerken ; het 
terrein en den bordj van de helling van den 
Marshan, thans ingenomen door de Cherifijnsche 
Compagnie. 

Geen nieuwe huur buiten de bestaande kan 
den termijn waarvoor deze conventie is g~sloten, 
te boven gaan. 

1 C} . Ten einde aan elke zone de opbrengst 
der mijnrechten te verzekeren die haar toe
komen, behooren de evenredige delvingsrechten 
aan de zone waar de mijn is gelegen, zeHs wan
neer zij bij uitv<:>er zouden worden geïnd door 
een douanekantoor eener andere zone. 

20. De douane van Tanger int slechts de 
rechten en heffingen op de waren die bestemd 
zijn voor het uitsluitend verbruik in de zone. 

De te Tanger ontscheepte waren, bestemd 
om gebruikt of voor verbruik geleverd te worden 
in de Fransche en Spaanscne zones, genieten 
de gewone behandeling ten aanzien van den 
doorvoer, opslag of tijdelijke toelatin~, terwijl 
de douanerechten op die waren geïnct moeten 
worden aan de douanekantoren der zone van 
verbruik. 

Aan de regeling van den doorvoer zullen de 
conclusiën der Conferentie van Barcelona van 
1921 ten grondslag liggen. 

Op de ingevoerde waren, die door de Fransche 
en Spa.ansche zones worden aangevoerd, zullen 
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op hare beurt de douanerechten bij invoer te 
Tanger wor<len betaald. 

De uitvoerrechten hebben slechts betreklcing 
op de waren die uit de zone afkomstig zijn. 

21. De zone van Tanger heeft een deel van 
den dienst der leeningen van 1904 en van 1910 
te haren laste. 

Dit deel is evenredig aan het bedrag der door 
de zone geïnde douane-inkomsten, vergeleken 
met de totale, gedurende het voorafgaande 
jaar in de havens der drie zones van Marokko 
ge,nde, inkomsten. 

Het bedrag ervan wordt ieder jaar vastgesteld 
op den grondslag van de cijfers der douane
inkomsten, nadat overeenstemming is ver
kregen mei; de autoriteit.en der beîde andere 
zones. 

Voor het eerste jaar zal dit deel eerst aan het 
eind van het dienstjaar definitief wm·den vast
gesteld en de heffingen der douane zullen ge
schieden tot een ~otaal bedrR.g van 500,000 
franken en zullen lat' r kunnl'n leiden tot aan
vulling of teruggave. 

22. Daa.r de autonomie der zone van Tanger 
geen inbreuk kan maken op de overeenkomstig 
de Akte var, Algeciras aan de Marokkaansche 
Staat,sbank voor het geheele aebied des Rijks 
verleendA voorrechten, blijft de Staatsbank in 
de zone in het genot van alle rechten die zij 
ontleent aan hare acte van concessie eii aan het 
reglement van 9 November 1906 betreffende 
hare betrekkingen met de Oherifijnsche Regee
ring. 

Anderzijds vervult de Staatsbank tegenover 
het Bestuur der zone alle verplichtingen die op 
haar krachtens voormelde stukken rusten. 

Zij wijst eenen vertegenwoordiger aan, die 
belast is met de zorg voor hare betrekkingen 
met het bestuur der zone. 

Ingeval de rechtstoestand van de Staatsbank 
in de Fransche en Spaansche zones mocht wor
den veranderd, zal de gemengde Rechtbank 
van Tanger ten aanzien van de Staatsbank 
dezelfde bevoegdheid hebben als de Fransche 
en Spaansche rechterlijke macht dier zones. 

23. De Marokkaansche frank heeft in de 
zone van Tanger wettigen koers en is aldaar 
wettig betaalmiddel. 

De begrooting der zone, alle tarieven en 
verrichtingen van comptabelen aard die daar
mede in verband staan, zullen den Marokkaan
schen frank tot grondslag hebben. 

Overeenkomstig artikel 37 van de Akte van 
Algeciras bl;,i~ het Spaansch geld tot de circu
latie toegelaten als wettig betaalmiddel. 

De wisselkoers tusschen beide muntsoorten 
zal iederen dag door de Marokkaansche Staats
bank worden vastgesteld, in het bijzonder voor 
wat betreft hare toelating in de openbare be
talingskantoren, na controle en waarmerking 
door den Directeur van Financiën, die zal heb
ben te waken voor de juistheid van den vast
gestelden koers. Die koers moet overeenkomen 
met de gemiddelde ruilwaarde van de op den 
dag der vaststelling ter plaatse verkregen 
koop- en verkoopsprijzen. 

Aangiften van belaste waarden zullen steeds 
in beide muntsoorten kunnen geschieden. De 
ontvangers en gaarders zullen gehouden zijn, in 
hunne lokalen de tarieven op te hangen, uit
gedrukt in beide muntsoorten. 

24. Daar de bestuursautonomie der zone 
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geen inbreuk kan maken op de rechten, preroga
tieven en voorrechten die, overeenkomstig de 
Akte van Algeciras, aan de internationale 
medebelanghebbende maatschappij voor de 
tabaksregie in Marokko zijn toegestaan, blijft 
die maatschappij in de zone in het genot van 
alle rechten, welke zij ontleent aan de acten 
door welke zij wordt beheerscht. De autonomie 
der zone van Tanger zal niet in den weg kunnen 
staan aan hare werkzaamheid en de autoriteiten 
zullen haar de vrije en volledige uitoefening 
harer rechten vergemakkelijken. 

De te Tanger mgevoerde tabakken die er 
zullen zijn toegelaten onder opschorting der 
betaling van de douane-rechten, overeenkom
stig artikel 20 hierboven genoemd, zullen er 
noch aan poortrecht-, noch aan plaatselijken 
accijns onderworpen zijn. 

Het recht van 2 ½ % waaraan de te Tanger 
aangevoerde tabakken onderwerpen zijn, komt 
in zijn geheel aan· de zone toe. 

Het ,tarief der tabaksverkoopprijzen in de 
zone van Tanger is dat der Fransche zone. 
Het kan slechts gewijzigd worden door eene 
overeenkomst van de wetgevende Vergadering 
met de Regie. 

Voor de verdeeling van het vast jaarlijksch 
recht en van de winsten (artikelen 20 tot 23 
van de concessievoorwaarden) zal een percen
tage worden toegepast, berekend naar het 
werkelijk verbruik der zone in het voorafgaande 
jaar ten opzichte van het totaalverbruik des 
Rijks. 

Hetzelfde percentage zal ten laste van de 
zone van Tanger in toepassing worden gebracht 
in geval van vervroegden afkoop van de Maat
schappij. • 

25. Daar de autonomie der zone geen in
breuk kan maken op de souvereiniteitsrechten 
van Zijne Majesteit den Sultan, noch op zijn· 
prestige en op zijne prerogatieven als Hoofd 
van de Mohammedaansche bevolking des Rijks 
en als Hoofd der te Tanger resideerende Cheri
fijnsche familie, blijft het bestuur van de in
heemsche bevolking en der Mohammedaansche 
belangen in de zone, evenals de uitoefening der 
rechterlijke macht opgedragen, met inacht
neming der overgeleverde vormen, aan Marok
kaansch personeel, rechtstreeks benoemd door 
den Sultan en onder toezicht van zijne ambte
naren. 

26. Onder voorbehoud van de handhaving 
der openbare orde, worden de eerbiediging en 
de vrije uitoefening van den godsdienst der 
inheemsche bevolking en van zijne overgeleverde 
plechtigheden, de inachtneming der overge
leverde M:ihammedaansche- en Israëlitische 
feesten en het daarbij behoorend ceremonieel, 
in de zone gewaarborgd. 

27. De drie verclragsluitende Mogendheden 
verbinden zich om binnen den kortst mogelijken 
tijd het statuut betreffende het bestuur en de 
rechterlijke macht der Marokkaansche Israëli
tische gemeente van Tanger te doen uitwerken. 

28. Zoowel de Mohammedaansche- als de 
Israëlitische Marokkaansche onderdanen ge
nieten op het stuk der belastingen en heffingen 
van eiken aard eene volledige gelijkheid ten 
opzichte van de staatsburgers der Mogendheden. 

Zij moeten die heffingen en belastingen stip
telijk voldoen. 

Zij worden op dezelfde voorwaarden als de 
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vreemde staatsburgers toegelaten tot de in
richtingen van maatschappelijk hulpbetoon, 
ziekenverpleging en onderwijs welke de zone 
mocht in het aanzijn roepen of subsidiëeren. 

29. Zijne Cherifijnsche Majesteit wijst te 
Harer Vertegenwoordiging t,e Tanger eenen 
Mendoeb aan, die de teksten der maatregelen 
van wetgevenden aard uitvaardigt, welke door 
de internationale Vergadering worden aan
genomen en gecontrasigneerd door den Voor
zitter van de Commissie van toezicht. De 
Mendoeb bestuurt rechtstreeks de inheemsche 
bevolking. Hij vervult de functiën van Pacha 
en oefent de bestuurs- en rechterlijke bevoegd
heden uit, die gewoonlijk in het Rijk aan dit 
ambt zijn verbonden, Hij heeft het recht van 
uitzetting ten aanzien van de Marokkaansche 
onderdanen. Hij oefent hetzelfde recht uit 
tegenover degenen die aan de rechtsmacht van 
de gemengde Rechtbank zijn onderworpen, na 
dienovereenkomstig bericht van de algemeene 
Vergadering der gewone leden van de Recht
bank. 

Wanneer het gaat om i<imand, die behoort 
tot eene nationaliteit welke niet in de Rechtbank 
is-vertegenwoordigd, heeft zijn Consul het recht 
om aan de beraadslaging deel te nemen. 

De uitzetting geschiedt van rechtswege 
wanneer zij door den Consul van den belang
hebbende wordt verlangd. 

De Mendoeb maakt in de overwegingen van 
het besluit tot uitzetting melding van het 
bericht der Rechtbank. 

Hij is verplicht om door degenen die aan 
zijn bestuur zijn onderworpen, de algemeene 
bepalingen van het statuut der zone in acht te 
doen nemen en te doen uitvoeren, en met name 
er voor te waken, door de administratieve en 
gerechtelijke middelen waarover hij beschikt, 
dat de belastingen en heffingen verschuldigd 
door de inheemsche bevolking, stiptelijk worden 
opgebracht. . 

De Mendoeb is voorzitter der internationale 
wetgevende Vergadering en kan aan hare 
beraadslagingen deelnemen, zonder nochtans 
stemrecht uit te oefenen. 

30. De Commissie van toezicht bestaat uit 
de beroepsconsuls der Mogendheden die de Akte 
van Algeciras hebben onderteekend, of uit de 
beroepsconsulaire ambtenaren die hen tijdelijk 
vervangen. 

De functiën van Voorzitter van de Commissie 
van toezicht worden beurtelings door iederen 
Consul dier Mogendheden vervuld. Zij duren 
een jaar. Zij bestaan in het bijeenroepen van 
de vergaderingen der Commissie, in de over
brenging aan haar van alle tot haar gerichte 
mededeelingen, en in het toezicht op de zaken 
die tot de bevoegdheid der Commissie be
hooren. 

De Consul die het eerst geroepen wordt tot 
de vervulling van de functiën van Voorzitter 
wordt door het lot aangewezen. De opvolging 
der Consuls met betrekking tot het voorzitter
schap wordt vervolgens geregeld naar de alpha
betische orde van de Mogendheden die in de 
Commissie z~jn vertegf'Ilwoordigd. Indien de 
voor het voorzitterschap aangewezen Consul 
om de een of andere reden die functiën niet 
mocht kunnen aannemen of vervullen, zullen 
zij worden uitgeoefend door den Consul van de 
Mogendheid die de onmiddellijk volgende plaats 

in de alphabetische orde inneemt. Hetzelfde 
geldt ingeval van vervanging van den Voorzitter 
bij afwezigheid, ziekte of elke andere verhin
dering. 

Elk lid der Commissie van toezicht heeft 
slechts één stem. 

De Commissie van toezicht heeft tot taak, 
te waken voor de inachtneming van de inge
stelde economische gelijkheid en van de in het 
statuut van Tanger opgenomen bepalingen. 

De Voorzitter roept, hetzij uit eigen beweging, 
hetzij op verzoek van een der leden, de Commis
sie van toezicht bijeen, en legt haitr de vragen 
voor die tot hare bevoegdheid behooren. 

31. De Commissie van toezicht ontvangt 
door de zorgen van den Administrateur, binnen 
acht dagen, de teksten der wetten of reglemen
ten, die door de Vergadering zijn aangenomen. 

Binnen vijftien dagen, te rekenen van af deze 
kennisgeving, heeft de Commissie van toezicht 
het recht om haar veto uit te spreken over de 
afkondiging van den tekst. 

In dat geval worden hare beslissingen ge
nomen met meerderheid van stemmen. Zij 
moeten in hare motiveering wijzen op de niet
inachtneming van de bepalingen en ~eginselen 
van het statuut van Tanger. 

Tenzij het tegendeel bepaald is, worden de 
besluiten der Commissie van toezicht genomen 
met meerderheid van stemmen. 

Bij staking van stemmen, moet binnen acht 
dagen eene tweede beraadslaging plaats hebben. 

Indien in den loop van de tweede beraad
slaging eene meerderheid niet wordt verkregen, 
beslist de stem des Voorzitters. 

De beslissing van de Commissie wordt, door 
den Voorzitter ter kennis gebracht van den 
Mendoeb. 

32. De wetgevende en regelende bevoegdheid 
berust bij eene internationale wetgevende Ver
gadering, onder- voorzitterschap van deu Men
doeb en bestaande uit de vertegenwoordigers 
der buitenlandsche en inheemsche bevolkings
groepen. 

Echter kunnen dz wetboeken, bedoeld in 
artikel 48 hieronder genoemd, noch afgeschaft, 
noch gewijzigd worden dan na overeenkomst 
tussehen de Fransche en Spaansche zones van 
het Cherifijnsche Rijk en de Commissie van 
toezicht, welker beslissing met algemeene 
stemmen moet worden genomen. 

De regelende en fiscale voorschriften waarvan 
het volgend artikel eene lijst bevat, kunnen 
voor een eerste tijdperk van twee jaren noch 
afgeschaft, noch gewijzigd worden. Na verloop 
van dat tijdperk zullen zij kunnen worden 
afgeschaft of gewijzigd met toestemming van 
de Commissie van toezicht, welker beslissing 
met een meerderheid van drie-vierde der stem
men moet worden genomen. 

De wet.boeken, alsook de hierboven bedoelde 
regelende en fiscale voorschriften, zullen worden 
opgesteld door comrniesies van Britsche, Fran
sche en Spaaneche deskundigen, wier arbeid 
binnen drie maanden vanaf de onderteekening 
dezer conventie moet zijn voltooid. 

33. De regelende en fiscale voorschriften 
voorzien bij de derde zinsnede van het voor
gaande artikel zijn de volgende : 

Dahir op den rechtst-oestand der vereeni
gingen; 

Dahir houdende regeling van de openstelling 
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en exploitatie van inrichtingen tot verkoop 
van sterken drank in het klein ; 

Dahir houdende regeling van de uitoefening 
der beroepen van geneesheer, apotheker, tand
heelkundige, veearts en vroedvrouw; 

Dahir houdende regeling van de openstelling 
en exploitatie van inrichtingen welke gevaar 
voor de gezondheid of anderszins- of hinder 
opleveren ;· 

Dahir op de bescherming van geschiedkundige 
monumenten en plaatsen; 

Dahir op de rooilijnen, plattegronden van 
aanleg en uitbreiding, servituten en straat
lasten; 

Dahir houdende vaststelling van het recht 
van onteigening en van tijdelijke inbezitneming 
ten openbaren nutte ; 

Algemeen bestek en voorwaarden waaraan 
ondernemers van openbare werken zijn onder
worpen ; 

Dahir houdende vaststelling van de voor
waarden van tijdelijke inbezitneming van 
stukken domeingrond ; 

Dahir houdende vaststelling der wijze van 
afbakening der grenzen van goederen behoorend 
tot het privaat domein van den Staat ; 

Dahir op de ontginning der steengroeven ; 
Dahir tot nadere vaststelling der wettelijke 

bepalingen op het mijnwezen van 1914; 
Reglement op de openbare comptabiliteit ; 
Dahir houdende vaststelling van den accijns 

op alcohol en van eene regeling betrefü;mde 
alcohol; 

Dahir houdende regeling van de heffingen op 
het gebruik van suiker, de voornaamste kolo
niale waren en hare surrogaten (thee, koffie, 
cacao, vanille, enz.), de kaarsen en de bieren ; 

Dahir op de registratie (recht van overdracht) 
en het zegel ; 

Dahir houdende nadere bepalingen van de 
voorwaardem waarop grondeigendom kan worden 
overgedragen volgens het gemeene recht ( chr aa ). 

34. Gelet op het aantal staatsburgers, de 
cijfers der algemeene handelsbeweging, de 
rechten op onroerende goederen en den omvang 
van den omzet te Tanger van de verschillende 
Mogendheden die de Akte van Algeciras hebben 
geteekend, bestaat de wetgevende Vergadering 
uit: 

4 Fransche leden, 
4 Spaansche leden, 
3 Britsche leden, 
2 Italiaansche leden, 
1 Amerikaansch lid, 
l Belgisch lid, 
1 N ederlandsch lid, 
1 Portugeesch lid, 

aangewezen door hunne respectieve Consulaten 
en bovendien : 

6 Mohammedaansche onderdanen van den 
Sultan, aang<ó'wezen door den Mendoeb en 
3 Israëlitische onderdanen van den Sultan, aan
gewezen door den Mendoeb en gekozen uit een 
lijst van 9 namen, aangeboden door de Israëli
tische gemeente. 

De Vergadering benoemt, uit zijne leden, 
drie vice-voorzitten<, een Fransch burger, een 
Britsch- en een Spaansch onderdaan, die belast 
zijn met het bijstaan van den Mendoeb in het 
presideeren van de Vergadering en met zijne 
vervanging in geval van afwezigheid of ver
hindering. 

35. Een Administrateur vöert de beslis
singen der Vergadering uit en leidt het inter
nat10naal Bestuur der zone. 

De administrateur heeft onder zijne bevelen 
twee adjunct-administrateurs en twee inge
nieurs. 

Een der adjunct-administrateurs is meer in 
het bijzonder belast, met den titel van directeur, 
met de diensttakken van de openbare gezond
heid en het maatschappeliik hulpbetoon, de 
andere adjunct-administrateur is meer in het 
bijzonder belast, met den titel van directeur, 
met den dienst der financiën. 

Voor een eerste tijdperk van zes jaren is de 
administrateur van Fransche nationaliteit ; de 
adjunct-administrateur, belast met de dienst
takken van de openbare gezondheid en het 
maatschappelijk hulpbetoon, is van Spaansche 
nationaliteit ; de adjunct-administrateur, belast 
met den dienst der financiën, is van Britsche 
nationaliteit. De administrateur, de twee 
adjunct-administrateurs en de twee ingenieurs 
worden benoemd door Zijne Cheritijnsche 
Majesteit op verzoek van de Commissie van 
toezicht, aan welke zij door hunne respectieve 
Consulaten worden voorgesteld. 

Na dat tijdperk van zes jaren benoemt de 
Vergadering den administrateur en de adjunct
administrateurs uit de staatsburgers van de 
Mogendheden, die de Acte van Algeciras hebben 
geteekend. Evenwel zullen de drie . ambten 
niet dan aan staatsburgers van verschillende 
nationaliteit worden opgedragen. 

Uit hoofde van de b~jzondere belangen, die 
Frankrijk en Spanje hebben bij de openbare 
werken i>n bij de ondernemingen en concessies 
van openbare werken der zone van Tanger, is 
de ingenieur der openbare werken van den 
Staat van Fransche nationaliteit ; de ingenieur 
van gemeentewerken is van Spaansche nationa
liteit. De twee ingenieurs worden aan de Com
missie van toezicht, voorgesteld door hunne 
respectieve Consulaten. 

De Commissie van toezicht zal, zoo daartoe 
aanleiding bestaat, met een meerderheid van 
drie-vierde der stemmen, een met redenen om
kleed verzoek kunnen indienen tot vervanging 
van den administrateur bij Zijne Cherifijnsche 
Majesteit, die alsdan een candi<laat van dezelfde 
nationaliteit zal benoemen. 

Indien de medewerking van een der adjunct
administrateurs of van een der beide ingenieurs 
niet ten genoege is van den administrateur, 
dient deze een met redenen omkleed verzoek 
tot vervanging in bij de Commissie van toezicht, 
die aan ZiJne Cherifijnsche Majesteit een can
didaat van dezelfde nationaliteit zal voorstellen. 

36. De jaarwedden der ambtenaren worden 
vastgesteld door de Vergadering. 

Evenwel worden voor een eerste tijdperk van 
zes jaren de jaarwedden van den administrateur, 
van de adjunct-administrateurs en de ingenieurs 
vastgesteld als volgt : 

Administrateur: 50,000 Marokkaansche fran 
ken· 

Adjunct-administrateurs: 40,000 Marokkaan
sche franken ; 

Ingenieurs : 38,000 Marokkaansche franken. 
De administratie voorziet bovendien in de 

huisvesting dezer ambtenaren. · . • 
Gedurende bovenbedoeld eerste tijdperk van 

zes jaren kun,nen deze jaarwedden, bij wijze 
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van uitzondering, gewijzigd worden op verzoek 
van de Vergadering, door eene met redenen 
omkleede beslissing van de Commissie van 
toezicht, genomen met drie-vierde van het 
aHntal stemmen. 

37. De aanwerving van andere ambtenaren 
van de internationale administratie dan die, 
voorzien in artikel 36 hierboven, geschiedt door 
eene Commissie, onder voorzitterschap van den 
administrateur en samengesteld uit de drie 
onder-voorzitters van de Vergadering rn het 
hoofd van dan betrokken dienst. 

De toegelaten candidaten worden benoemd 
door dan administrateur na goedkeuring van 
de Vergadering. · 

38. De opbrengst van de bijzondere belas
ting, welke toekomt aan de zone van Tanger, 
wordt voor rekening van de zone gestort bij 
de Staatsbank. · . 

Deze opbrengst wordt bij voorrang bestemd : 
voor de werkzaamheden aan- en het onder

houd van de wegen van Tanger naar Tetuan en 
van Tanger naar Larache en naar Rabat, voor 
zoover deze in de zone van Tanger worden 
uitgevoerd ; 

aan de werken tot verbetering en onderhoud 
van de voor de zeevaart bestemde verlichting 
en de betonnins, voor zoover niet behoorend 
tot de verlichtmg en de betonning . van de 
haven. 

Het overschot van de beschikbare gelden zal, 
overeenkomstig art. 66 van de Akte van Algeci
ras, worden bestemd voor de kosten en de 
uitvoering van publieke werken, dienende tot 
ontwikkeling van de scheepvaart en van den 
handel in het alsemeen. 

39. De administratie, belast met het toezicht 
op de schuld, behoudt de voorrechten en ver
plichtingen, welke zij heeft op grond van de 
overeenkomst van 21 Maart 1910. 

Deze administratie zal aan de Cherifijnsche 
Regeering verzoeken, het hoofd van den douane
dienst te Tanger aan te wijzen, die ondergeschikt 
zal zijn aan de administratie der Marokkaansche 
Douane. 

De Dienst van de Douane en de Regie van 
Tanger heft en int de douanerechten op de 
goederen, ingevoerd voor het verbruik in de 
zone, en op de goederen uitgevoerd uit genoem
de zone. 

Hij heft en int eveneens de cijnzen en winsten 
van het tabaksmonopolie, benevens het recht 
van 2½ pct., vastgesteld door de Akte van 
Algeciras bij wijze van eene bijzondere belasting 
voor de publieke werken. 

Hij heft en int bovendien de opbrengst van 
de verschillende verbruiksbelastingen. 

Hij heft niet de andere belastingen en op
brengsten, met name de stedelijke belasting, 
de "tertib", de poortrechten, de inkomsten der 
domeinen ·en de opbrengsten van· de "mostafa
dat". 

De dienst van de douane en de regie heft 
ambtshalve van de bedragan, welke hij int, en 
na terugbetaling van zijne administratiekosten, 
het bedrag van de verschillende verplichte uit
gaven van de zone van Tanger, welke hij op 
den vervaldag overdraagt aan de schuldeischers. 
aan wie zij toekomen : 

1 °. aan het vertegenwoordigend lichaam 
van de boudere van stukken van de leeningen 
van 1904 en 1910 : 

het aandeel van Tanger in den dienst van 
de genoemde leeningen ; 

2°. aan den Cherifijnschen Staat : 
de ·douanerechten betaald door het tabaks

monopolie en voor zoover niet de tegenwaarde 
vormend van het verbruik te Tanger ; 

3°. aan de Maatschappij van den T anger-Fez 
spoorweg: 

het aandeel van Tanger in de garantie voor 
zijne leeningen ; 

4°. aan de Maatschappij van de haven van 
Tanger: 

de jaarlijksche aflossingen van zijne leeningen. 
De Dienst der Douane en de Regiën draagt, 

ter andere zijde, de opbrengst van de bijzondere 
belasting over aan de Staatsbank van Marokko. 

Indien de geïnde opbrengsten beneden het 
totaal der bovengenoemde heffingen mochten 
blijven, zal hot tekort bij voorrang crebracht 
moeten worden ten laste van het geheel der 
inkomsten van Tanger of, indien het geval 
daarnaar ligt, van zijn reservefonds. 

Indien zij meer mochten bedragen dan ge
noemd totaal, zal het overschot gestort worden 
bij de Staatsbank ter beschikking van het 
Bestuur der zone. 

De begrooting van den 'dienst der douane 
wordt jaarlijks, vóór 15 November, aangeboden 
aan den administrateur, die haar onderwerpt 
aan de goedkeuring van de Vergadering. In 
geval van oneenigheid, zal het geschil tusschen 
het Bestuur van de zone en den dienst van de 
douane beslecht worden door de Commissie 
van toezicht, die beslist bij meerderheid van 
stemmen. · 

Eene meerderheid van drie-vierde is nood
zakelijk voor de geschillen nopens de instelling 
Pn de opheffing van posten. 

Indien de goedkeuring der begrooting van 
den dienst der douane niet afkomt vóór den 
eersten Januari, zijn de voorzieningan van dè 
begrooting van het vorig jaar van rechtswege 
van toepassing op het meuwe dienstjaar. 

De Commissie van toezicht zal eventueel met 
een meerderheid vg,n drie-vierde van 1e stem
men een met redenen omkleed verzoek' aan de 
Cherifijnsche Regeerin!j kunnen voorleggen, 
strekkende tot verva-ngmg van het hoofd van 
den dienst der douane. 

40. Onder de hierna genoemde uitdrukkelijke 
voorwaarden draagt de Cherifijnsche Regeering 
aan de zone van Tanger over : 

1°. de rechten en lasten, welke zij ontleent 
aan het conc~ssiecontract voor de haven van 
21 Juni 1921; 

2°. de terugneming door vervallenverkla
ring, terugkoop of eindiging van de concessie 
ten bate van de zone van Tanger. 

De zone zal zich volkomen kwijten van de 
vPrplichtingen, welke op de Cherifijnsche 
Regeering rusten, volgens het concessie-con
tract. De jaarlijksche a,flossingen van het 
kapitaal. dat gewaarborgd is door de Cherifijn
sche Regeering, zullen door de zone van Tanger 
betaald worden door eene heffing bij voorrang 
uit de inkomsten der douane en de winsten 
van de exploitatie en de terreinen van de haven. 

Aan de goedkeuring van de Cherifijnsche 
Regeering zullen onderworpen worden : 

a. alle wijzigingen in de bepalingen van het 
contract en 'in de statuten van de Maatschappij, 
die de concessie voor de haven heeft : 
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b. elke gedeeltelijke of geheele overdracht 
van de onderneming ; 

c. de vervallenverklaring ; 
d. de terugkoop. 
Zoolang de garantie der Cherifijnsche Re

geering van kracht zal zijn, zullen eveneens 
aan hare goedkeuring onderworpen worden : 

a. elke verandering van aandeelen op naam 
in aandeelen aan toonder ; 

b. alle verdragen, bepalingen of regelingen, 
overeenkomstig de bepalingen van het contract 
en ten doel hebbende vergrooting van het 
kapitaal, aangebracht door de Maatschappij, 
zooals is gezegd in art. 10 Yan de haven-over
eenkomst. 

De goedkeuring van de Cherifijnsche Re
geering zal in haar naam gegeven kunnen 
worden door haar vertegenwoordiger bij de 
Ha.ven-Commissie. 

Bij gebreke var. nakoming door het Bestuur 
van Tanger van de verplichtingen, voorzien in 
de bovenstaande zinsneden, zal de Cherifijnsche 
Regeering het financieel toezicht op de concessie 
wedt3r alleen op zich nemen. 

Op verzoek van het Bestuur van Tanger 
zal de Cherifijnsche Regeering het recht uit
oefenen, dat zij ontleent aan de laatste alinea 
van art. 6 van de overeenkomst nopens de 
havenconcessie van Tanger, met dien verstande 
dat dit Bestuur uitdrukkelijk verplicht zal zijn 
aan de Cherifijnsche Regeering terug te betalen 
de lasten, die ontstaan zijn door de uitoefening 
van dit recht. 

Op verzoek van het Bestuur van Tanger zal 
de Cherifijnsche Regeering eveneens uitoefenen 
het recht, dat zij ontleent aan art. 6 van de 
overeenkomst over de haven van Tanger, om 
de aflossing te bespoedigen van de gewaar
borgde obligaties, voor zoover dit Bestuur 
uit zijn eigen middelen de kosten van deze 
bespoediging zal dekken. 

De stukken, zoowel aandeelen als obligaties, 
uitgegeven door de Maatschappij, die de con
cessie bezit, zullen in de zone van Tanger zijn 
vrijgesteld van alle belastingen, heffingen en 
bijdragen. 

41 . Er zal eene Commissie voor de haven 
worden ingesteld, die de bevoegdheden zal 
hebben van den controledienst, zooals die zijn 
omschreven in de akte van concessie en onder 
voorbehoud van de bepalingen van bovenstaand 
artikel 40. 

Wat betreft de uitvoering van de werken 
van aanbouw en onderhoud, zal de Commissie 
hare besluiten nemen op advies van den inge
nieur, belast met de Staatswerken in de zone 
en met het toezicht op de havenwerken, op 
wien de technische verantwoordelijkheid rust. 
Voor het geval de Commissie het oneens mocht 
zijn met den in$enieur, zal het advies van 
laatstgenoemde bij het proces-verbaal worden• 
gevoegd. 

Onder het gezag van de Commissie van 
toezicht, waakt de Commissie over de inacht
nemin$ van het stelsel van economische gelijk
heid bij de exploitatie van de haven. 

De Commissie is samengesteld : 
uit een vertegenwoordiger van de Cherifijn

sche Regeering ; 
uit een vertegenwoordiger van de wetgevende 

Vergadering; 
uit een vertegenwoordiger van de Commissie 

van toezicht. 

De ingenieur neemt aan de zittingen deel als 
stemgerechti~de. 

De admÎDlstrateur van de zone heeft het 
recht de zittingen van de Commissie bij te 
wonen met raadgevende stem. 

Eveneens worden van rechtswege opgeroepen 
met raadgevende stem : 

een vertegenwoordiger van de handelsbelan
gen van Tanger, gekozen door de Kamers van 
Koophandel en de Directeuren of Hoofden van 
dienst van het internationale Bestuur voor de 
zaken, die hen aangaan. 

De plaatselijke Directeur van de Maat
schappij, die de concessie heeft, zal eveneens 
gehoord kunnen worden. 

Op hun verzoek zullen de Consuls gehoord 
worden over de zaken, die bun belang inboeze
men. 

Buiten de periodieke vergaderingen, welke 
zij zal hebben besloten te houden, zal de Com
missie kunnen worden bijeengeroepen door een 
harer leden en, in dringende gevallen, door den 
administrateûr van de zone. 

Het huish:mdelijk reglement van de Com
missie zal goedgekeurd worden door de Com
missie van toezicht. 

De Commissie zal haren voorzitter aanwijzen. 
Bij gebreke van eene aanwijzing, zal het voor
zitterschap door elk der drie leden om beurten 
worden uitgeoefend. 

De leveringen van ingevoerde materialen 
evenals het materiaal voor de exploitatie ( af -
gezien van alle levering of aankoop van mate
riaal in verband met een contract van openbare 
aanbesteding) zullen het voorwerp uitmaken 
van oproepingen tot mededinging, onder con
trole van de Haven-Commissie. 

In geval van leveringscontracten, waarvan 
het bedrag twintigduizend franken te boven 
zal gaan zonder honderdduizend franken te 
overschrijden, zal de Commissie : 

1°. de wijze vaststellen waarop de aan
koopen zullen worden gedaan, alsmede de 
voorwaarden, volgens welke men zal overgaan 
hetzij tot verzoeken om aanbiedingen met het 
oog op aankoopen uit de hand, hetzij tot 
openbare aanbestedingen; 

2°. de contracten en gunningen goedkeuren. 
Voor de leveringen, waarvan de waarde 

honderdduizend franken te boven zal gaan, 
zal men overgaan tot een openbare aan
besteding. 

42. De ankerrechten, bestaande uit krach t 
van de oude handelsverdragen, worden ver
vangen door de liggelden, voorzien in het con
tract van de concessie voor de haven. 

43. H et Bestuur van Tanger zal er voor 
waken, dat de geschillen, welke zouden kunnen 
opkomen tusschen de Maatschappij, die de 
concessie voor de haven van Tanger heeft en 
de Spoorwegmaatschappij van Tanger naar Fez, 
door arbitrage beslecht zullen worden, zooals 
het respectievelijk voorzien is in de contncten 
der beide concessionarissen. 

44. De Administratie van Tanger zal, voor 
wat betreft den spoorwe$ van Tanger naar Fez, 
alle rechten en verplichtmgen hebben, die haar 
in het gebied van de zone toekomen, volgen& 
het Fransch-Spaansch protocol van 27 Novem
ber 1912 en de concessie van 18 Maart 1914 
en de bijlagen daarvan. 

Elke bepaling de concessie betreffende, die 
voor de inwerkingtreding van dit statuut in 
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het aanzijn mocht zijn geroepen door overeen
stemming tusschen de Fransche en Spaansche 
Regeeringen zal van toepassing zijn op de zone 
van Tanger. 

45. Behoudens eene bepaling in tegen
gestelden zin in deze conventie, komen de 
rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit 
alle concessies, in de zone van Tanger verleend 
voor de inwerkingtreding van deze overeen
komst, aan genoemde zone toe. 

Elke concessie, in de toekomst door de zone 
van Tanger verleend voor een termijn, welke 
den duur van deze conventie en dien van de 
tijdperken, voor welke zij eventueel hernieuwd 
zal kunnen worden, overschrijdt, zal in geval 
van niet-hernieuwing van het statuut, de 
Cherifijnsche Regeering slechts binden, indien 
genoemde Regeering van te voren deze con
cessie op tijdig verzoek van den inschrijver 
formeel heeft goedgekeurd. 

46. Er wordt eene begroeting voor de zone 
van Tanger ingesteld. 

Deze begrooting wordt opgemaakt en uit
gevoerd volgens de regelen, vastgesteld door den 
hierbijgevoegden organieken dahir. 

47. De veiligheid in de zone wordt uitsluitend 
verzekerd door een corps inlandscbe gendar
merie, ter beschikking gesteld van den admi
nistrateur. Deze macht, onder bevel van een 
Belgisch officier met den rang van kapitein, 
bijgestaan door Fransche en Spaansche kaders, 
zal het getal van 250 man niet te boven gaan. 
Zij kan garnizoen houden in de stad Tanger en 
posten onderhouden in de omgeving. 

Het reglement nopens de gendarmerie is bij 
deze overeenkomst gevoegd. 

48. Een internationaal rechtscollege, ge
naamd gemengde Rechtbank van Tanger en 
samengesteld uit Fransche, Britsche en Spaan
sche rechterl\jke ambtenaren, wordt belast met 
de rechtsbedeeling aan de onderdanen van de 
vreemde Mogendheden. 

Het Openbaar Ministerie wordt toevertrouwd 
aan twee ambtenaren, waarvan één Fransch
man en één Spanjaard. 

De gemengde Rechtbank van Tanger maakt 
het onderwerp uit van den hierbijgevoegden 
bijzonderen dahir. Zjj treedt in de plaats van 
de bestaande consulaire rechtbanken. 

De dahir, welke de gemengde Rechtbank van 
Tanger instelt, zal niet gewijzigd kunnen worden 
dan met toestemming van alle Mogendheden, 
rlie de Akte van Algeciras geteekend hebben. 

De betrekkingen tusschen de rechterlijke 
cautoriteiten in de Fransche en Spaansche zones 
en de gemengde Rechtbank van Tanger zijn 
geregeld bij het accoord van 29 December 1906, 
betreffende de betrekkingen tusschen de rech
terlijke aut,oriteiten in deze beide zones. 

De drie Regeeringen verbinden zich om 
binnen een termijn van drie maanden, te reke
nen van de onderteekening van deze conventie, 
de wetboeken te doen vaststellen, die noodig 
zijn voor de werking van de Recht.bank. Deze 
wetboeken zijn de volgende : 

Wetboek over den burgerlijken staat van 
vreemdelingen in de zone ; 

Wetboek van Koophandel; 
Wetboek van Strafrecht; 
Wetboek van Strafvordering; 
Wetboek op de verbinteni sen en overeen

komsten; 

Wetboek van burgerlijke rechtsvordering, 
met een bijlage, vaststellende de gerechtskosten; 

Wetboek op de inschrijving. 
49. Te rekenen vanaf de inwerkingtreding 

van het nieuwe stelsel zullen de Diplomatieke 
Agentschappen te Tanger vervangen worden 
door Consulaten. 

50. De in Tanger bestaande Commissies en 
Comités worden opgeheven. 

De zorg voor het vaststellen van het tarief 
voor de douanewaarden, van toepassing in 
de drie zones, welke thans rust op de Commissie 
voor de douanewaarden, wordt toevertrouwd 
aan eene Commissie, samengesteld uit vertegen
woordigers der drie zones. Deze Commissie 
zal minstens tweemaal per jaar te Tanger 
bijeenkomen. 

51. Het Arabisch, het Spaansch en het 
Fransch zijn de eenige officieele talen in de zone 
van Tanger. De wetgevende Vergadering zal 
het gebruik er van regelen. 

De teksten der wetten en reglementen zullen 
in de drie talen gepubliceerd moeten worden. 

52. Alle kansspelen zijn in de zone van 
Tanger verboden. 

Er zal van dit verbod niet kunnen worden 
afgeweken dan door eene, met algemeene 
stemmen genomen, beslissing van de Commissie 
van toezicht. 

53. De verdragsluitende Regeeringen er
kennen, dat de Cberifijnsche Regeering den 
eigendom van den vuurtoren van Kaap Spartel 
behoudt, vermits de overeenkomst van 31 Maart 
1865 voorloopig van kracht blijft. 

54. De geschillen, die mochten rijzen met 
betrekking tot de uitlegging en toepassing van 
de bepalingen van deze overeenkomst, zullen 
hetzij voor het Permanente Hof van Inter
nationale Justitie gebracht worden, hetzij, bij 
gemeen overleg der partijen, voor het Perma
nente Hof van Arbitrage te 's Gravenhage. 

55. Alle bepalingen uit vroegere verdragen, 
overeenkomsten en schikkingen, die strijdig 
mochten zijn met de bepalingen van dit statuut, 
zijn vervallen. 

56. Deze conventie zal worden medegedeeld 
aan de Mogendheden, die de Akte van Algeciras 
geteekend hebben ; tot het verkrijgen van hare 
toetreding verbinden de drie verdragsluitende 
Regeeringen zich, elkander wederzijds t e 
steunen. 

De conventie zal bekrachtigd worden en de 
bekrachtigingsoorkonden zullen zoo spoedig 
mogelijk te Parijs worden uitgewisseld. 

Zij wordt gesloten voor den duur van twaalf 
jaren, te rekenen vanaf hare bekrachtiging. 

Zij zal van rechtswege hernieuwd worden 
voor eene of verscheidene tijdperken van 
gelijken duur, indien geen enkele der verdrag
sluitende Mogendheden minstens zes maanden 
voor haren afloop verzocht heeft haar te her
zien. In dat geval zal zij voortgaan van 
toepassing te zijn tijdens den duur van de 
herziening, bij gemeen overleg tot stand 
gebracht. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteekende 
gevolmachtigden dit verdrag geteekend hebben. 

Gedaan te Parijs, den achttienden December 
negentienhonderd drie en twintig in drie exem
plaren. 
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ó October 1925. ARREST VAN DEN HOOOEN 
RAAD. 

Het niet voldaan zijn aan de voorwaar
den omtrent de vrije luchtruimte in art. 
56, lid 1, van het Arbeidsbesluit 1920 
gesteld, is een bestanddeel van het straf
baar feit. 

(Arbeidsbeslui t 1920, art. 56. ) 

)!rs. Hesse, Savelberg, Ort, Taverne en 
Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arrondisse
ments-Rechtbank te Amsterdam, requirant 
van cassatie tegen een vonnis van die Recht
bank van den twaalfden Mei 1925, waarbij in 
hocger beroep met vernietiging van een door 
den Kantonrechter te Amsterdam op 22 ,Ja. 
nuari 1925 gewezen vonnis, G. de W. is ont
slagen van alle rechtsvervolging; 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie: 
Schending door verkeerde toepassing van 

artikel 10 der Arbeidswet 1919 juncto artikel 56 
lid 1 van hf't Arbeidsbesluit, artikel 216 van het 
Wetboek va.n Strafvordering, doordien de 
Rechtbank het te laste "elesde feit., voor zoover 
bewezen, niet strafbaar heeft geoordeeld, daarbij 
overwegende dat artikel 10 der Arbeidswet 1919 
- voorzoover in het onderhavige geval van 
belang - inhoudt, dat bij algemeenen maat
regel van bestuur wordt voorgeschreven, dat 
bepaalde soorten van arbeid door vrouwen op 
grond van gevaar voor de gezondheid slechts 
mogen worden verricht onder de bij dien alge• 
meenen maatregel gestelde voorwaarden en 
artikel 56 van het Arbeidsbesluit, dat krachtens 
voormeld wetsartikel is vastgesteld, aldus is te 
lezen, dat in een werklokaal als in artikel 56 
-bedoeld, door een vrouw slechts arbeid mag 
worden verricht onder de bij dat artikel gestelde 
voorwaarden ; - dat daarom in de dagvaarding 
niet had mogen ontbreken de vermelding, dat 
het werklokaal niet had voor eiken arbeider 
een vrije luchtruimte van ten minste 6 M3 

waarvan ten minste 2.40 M3 boven een hoogte 
van 1.80 M.; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, na 
mens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat aan den gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is te laste gelegd : 

,,dat hij te Amsterdam op 6 November 1924, 
des namiddags te 4 uur 30 als hoofd en be
stuurder van een strijkinrichting, gevestigd 
in perceel Spaarndammerdijk B. 220, niet heeft 
gezorgd dat in die onderneminfi geen arbeid 
werd verricht in strijd met het biJ en krachtens 
de Arbeidswet bepaalde, aangezien alstoen in 
die onderneming in de werkplaats aldaar 
a rbeid werd verricht door de arbeidster Apo
linia van Poorten, welke VI'OUW arbeid ver
richtte in een werklokaal waar waschgoederen 
werden gest,reken" ; 

dat de Rechtbank het den beklaagde te laste 
gelegde. alsmede zijne schuld daaraan, met uit
zondering van het daarbij gestelde, dat de 
arl ·eid werd verricht in strijd met het bij en 

krachtens de arbeidswet bepaalde - als wettig 
en overtuigend bewezen aannam, doch het be
wezene niet strafbaar verklaarde en den be
klaagde te dier zake ontsloeg van alle rechts
vervolging, - zulks op de hierboven in het 
cassatiemiddel vermelde gronden ; 

dat tot toelichting van het middel is aan
gevoerd dat artikel 10 der Arbeidswet 1919, 
behalve het gedeeltelijke, door de Rechtbank 
vermelde verbod, tevens bevat een absoluut 
verbod, voor het onderhavige geval, hierop 
neerkomende, dat door vrouwen onder bepaalde 
bij algemeenen maatregel van bestuur voor
geschreven omstandigheden, op grond van 
gevaar voor de gezondheid, geen arbeid mag 
worden verricht ; - da t als uitvloeisel van 
dit verbod, artikel 56 van het Arbeidsbesluit, 
voorzoover hier van belang. verbiedt dat vrou
wen in een fabriek of werkplaats arbeid ver
richten in een werklokaal waar waschgoederen 
worden ge8treken ; - dat slechts bij wijze van 
uitzondering op dit algemeen verbod arbeid 
wordt toegestaan in lokalen van speciale af
metingen, welk<' uitzonderingsbepalingen bij 
eene telastelegging als de onderhavige derhalve 
niet vormen een element der telastelegging, 
maar voor den beklaagde bevrijdende. daad
zaken kunnen opleveren, wanneer hij zich 
daarop terecht beroepen kan ; 

0. hieromtrent : 
dat b(j artikel 10 lid 1 der Arbeidswet 1919 

tweeërlei wordt bepaald, te weten : dat onder 
andere door vrouwen onder bepaalde bij alge
meenen maatregel van bestuur voorgeschreven 
omstandi~heden, op grond van gevaar voor de 
gezondheid, 19 geen arbeid mag worden ver
richt en 2° slechts arbeid mag worden verricht 
onder de bij dien algemeenen maatregel ge
stelde voorwaarden ; 

dat nu het krachtens genoemd artikel der 
Arbeidswet vastgesteld artikel 56, lid 1 van 
het Arbeidsbesluit 1920, verbiedende het ver
richten van arbeid door e,m vrouw in een 
fabriek of werkplaats in een werklokaal waar 
waschgoederen worden gestreken " tenzij dat 
lokaal voor elken arbeider eene vrije lucht
ruimte heeft van ten minste 6 M3, waarvan 
ten minste 2.40 M8 boven een hoogte van 
l. 80 M. " , - door de Rechtbank terecht is 
aangemerkt als een voorschrift waarbij de 
voorwaarden worrlen vastgesteld, waaronder 
door een vrouw ter bedoelde pla:itse slechts 
mag worden gearbeid ; 

dat toch, waar bezwaarlijk kan worden aan
genomen dat het de bedoeling is geweest als 
algemeen verbod te stellen, dat in een fabriek 
of werkplaats een vrouw eenige arbeid zou 
mogen verrichten in een werklokaal waar 
waschgoederen worden gestreken, - in die 
opvattin~ ~een verandering wordt gebracht 
doordat m het artikel de nadere voorschriften 
waaraan zoodanig lokaal moet voldoen opdat 
de arbeid zij toegelaten, na het woord "tenzij" 
wor:len gegeven, - doch integendeel het artikel, 
in zijn geheel beschouwd, onmiskenbaar, als 
uitvloeisel van de slotwoorden van artikel 10 
lid l der Arbeidswet 1919, de daar bedoelde 
voorwaarden stelt en omschrijft ; 

dat hieruit volgt, d1tt het niet voldaan zijn 
aan die voorwaarden moet worden aangemerkt 
als bestanddeel van het in voornoemde artikelen 
omschreven en bij artikel 74 der Arbeidswet 
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strafbaar gesteld feit, - en derhalve het middel 
is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 

[Gewezen overtenkomstig de conclusie van den 
Adv.-Gen. Jlfr. Tak.] (N. J.) 

6 October 1925. BESLUIT tot aanwijzing van 
de perceelen, die ten behoeve van den 
aanleg en gedeeltelijke verhooging en 
verzwaring van Rijkszeeweringcn in de 
gemeente Wieringen in verband met de 
werken voor de afsluiting en droogmaking 
van de Zuiderzee onteigend moeten worden. 
s. 40ï. 

6 October 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een overeenkomst tusschen een gemeen

tebestuur en een electriciteitsmaatschappij 
aangaande het betrekken van electrischen 
stroom door de gemeente valt niet onder 
het begrip "aanbesteden" in den zin van 
art. 142 j0 • art. 194f der Gemeentewet, en 
is derhalve krachtens deze wet niet aan 
de goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen. 

WJJ WILHELMir A, ENZ. ; 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Axel tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 27 
Maart 1925, n°. 176, 2° afd., waarbij goedkeu
ring is onthouden aan de door . het genoemde 
gemeentebestuur met de Naamlooze Vennoot
schap Provinciale Zeeuwsche Electriciteits
maatschappij gesloten overeenkomst voor leve
ring van electrischen stroom ; 

Den Raad van State" enz ; 
0. dat de raad der gemeente Axel in zijne 

vergadering van 25 November 1924 heeft be
sloten over te gaan tot het sluiten van een 
contract met, de N.V. Provinciale Z·eeuwsche 
Electriciteitsmaatschappij voor de levering 
van clectrischen stroom ; 

dat Gedeputeerde -Staten van Zeeland bij 
besluit van 27 Maart 1925, n°. 17n, 2c afd. , 
daaraan hunne goedkeuring hebben onthouden 
uit overweging, dat het in verband met een 
doelmatige en intensieve electrificatie wensche
lijk is, dat het initiatief voor acquisitie en 
prijsstelling niet, geheel in handen van het 
gemeentebestuur wordt gelegd, maar dat de 
Provinciale Zeeuwsche Electriciteitsmaatschap
pij met inachtneming van de bepaling in de 
derde alinea van art. 1 van het normale stroom
leveringscont,ract, eveneens daartoe vrijheid 
behoudt ; dat naar hunne meerring het meer 
technisch geschoolde personeel van de Provin
ciale Zeeuwsche Electriciteitsmaatschappij 
voor het beoordeelen van tarieven e. d. in 
verschillende gevallen meer bevoegd mag 
heeten; dat het hun niet juist gezien lijkt, 
dat de gemeente, indien de Provinciale Zeeuw
sche Electriciteitsmaatschappij tot stroomleve
ring binnen het !!ebied der gemeente overgaat, 
een recht zou prijs geven, daar toch de door 
hun college uitgegeven vergunningen geen uit
sluitend recht tot electrificatie aan de gemeente 
verleenen ; dat de tweede alinea van art. 3, 

waarin de bepaling omtrent een constante 
spanning voorkomt, drukkend 1\ikt, ofschoon 
zij de meening zijn toegedaan, dat voor een 
constante spanning practisch de noodige zorg 
zal gedragen worden ; dat een opsomming van 
de gevallen van overmacht, zooals in art. 8 is 
geschied, niet wenschelijk is te achten, daar 
het kan voorkomen, dat er gevallen zich voor
doen die, hoewel overmacht zijnde, niet genoemd 
zijn geworden ; dat over het algemeen <le 
inhoud van art. 8 te gecompliceerd is, zoodat 
zij meenen, dat het aanleiding geeft om de 
bedoeling van het overeengekomene te vertroe
belen ; dat zij art. 8 van het normale .contract 
meer in overeenstemming met het te bereiken 
doel achten ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de Raad der gemeente Axel bij Ons in beroep 
is gekomen, aanvoerende dat de Provinciale 
Zeeuwsche Electriciteitsmaatschappij alleen aan 
de ingezetenen der kom stroom wil afleveren, 
waarvan te verwachten is, dat dit gedeelte 
rentabiliteit zal opleveren, aan welke stroom
voorziening de kombewoners niet direct be
hoefte hebben, te meer daar zij van de gasvoor
ziening kunnen profiteeren; dat bij onderhande
lingen met genoemde Maatschappij geen resul
taat kon verkregen worden om op deze wijze 
de geheele gemeente te ~lectrificeeren, daar de 
bewoners buiten de kom het meeste behoefte 
hebben aan eene verbeterde verlichting ; dat 
een gemeentelijke exploitatie met het voor 
deze N.V. vast.gestelde normaalcontract voor 
deze gemeente niet uitvoerbaar is en alzoo niet 
als een gemeentebelang is te achten ; dat, 
na een deskundig onderzoek door een electro
technisch adviseur, gebleken is, dat een gemeen
telijke exploitatie de voorkeur verdient, die de 
belangen van de gemeente en der ingezetenen 
het meest behartigt, welke exploitatie bij een 
goed beheer voldoende rentebiliteit kan af
werpen, wanneer voor deze gemeente een con
tract geldend is evenals voor verschillende 
andere gemeenten in Oost-Zeeuwsch-Vlaan
deren, dat afwijkt van het normale contract ; 
dat de beslissing van Ged. Staten, waarbij de 
goedkeuring aan het ontworpen contra~t is 
onthouden, door den Raad niet in het belang 
van de gemeente wordt geacht, aangezien 
l O• de clectrische voorziening van gemeente
wege op deze wijze wordt belemmerd, voorname
lijk voor die gedeelten van de gemeente, waar 
het meeste behoefte is aan eene betere verlich
ting dan de bestaande ; 2°. de bepalingen van 
het normale contract van de N.V. Provinciale 
Zeeuwsche Electriciteitsmaatschappij te druk
kend zijn voor de gemeente om de stroom
levering in de geheele gemeente zoodanig te 
distribue~ren, dat van eene behoorlijk'e renta
biliteit sprake kan zijn ; 3°. een eventuee]e 
concessie aan derden in casu de Provinciale 
Zeeuwsche Elect,riciteitsmaatschappij hinnen 
afzienbaren tijd niet zulke resultaten oplevert, 
dat gezegd kan worden, dat de gemeente zoowel 
binnen als buiten de kom binnen korten tijd 
behoorl~jk geëlectrificeerd is ; 

0. dat de strekking van het raadsbesluit 
is om met de N.V. Provinciale Zeeuwsche 
Electriciteitsmaatschappij eene overeenkomst 
aan te gaan tot het betrekken van electrischen 
stroom; 

dat zoodanige overeenkomst niet valt onder 
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eene der in art. 194 der Gemeentewet bedoelde 
besluiten, met name niet ondn die in f van 
dit artikei genoemd, daar immers. in aanmer
ki()g genomen den aard en het object dezer 
overeenkomst. daarin niet kan worden gezien 
eene ·aanbesteding in den zin van art. 142 j0 • 

art. 194/ der Gemeentewet; 
dat derhalve deze overeenkomst krachtens 

de Gemeentewet niet aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten is onderworpen ; 

dat voorts de vraag of er voor Ged. Staten 
termen v, aren aan het voorgenome n contract 
hunne goedkeuring te onthouden op grond van 
art. 3 van de bij besluit van 8 September 1922, 
n°. 18 door Ged. Staten aan de Provinciale 
Zeeuwsche Electriciteitsmaatschappij te Middel
burg verleende vergunning, niet te Onzer beoor
deeling staat ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden e overstaan : 

1°. met vernietiging van het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Zeeland van 27 Maart 
1925, n°. 176, 2e afd., voorzoover da-arbij aan 
het besluit van den raad der gemeente Axel 
van 25 November 1924 tot het sluiten van eene 
overeenkomst voor levering van electrischen 
stroom met de .V. Provinciale Zeeuwsche 
Electriciteitsmaatschappij te Middelburg, op 
grond van art. 194 onder / der Gemeentewet 
goedkeuring is geweigerd, te verklaren dat het 
raadsbesluit op grond van dit artikel de goed
keuring van Ged. Staten niet behoeft ; 

2°. voor zoover het bestreden besluit steunt 
op art. 3 van de aan de N.V. Provinciale Zeeuw
sche Electriciteitsmaatschappij verleende ver
gunning, te verklaren dat hier niet aanwezig is 
een geschil dat door Ons, gehoord den Raad 
van State, afdeeling voor de Geschillen van 
Bestuur, kan worden beslist. (A.B.) 

6 Oef.ober 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
l\finister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Heeren Burgemeesters be
treffende : vent- en marktvergunningen 
voor tabaksfabricaten. 

In de Nederlandsche Staatscourant van 21 
April 1925, n°. 76, is opgenomen eene beschik
king van den Minister van Financiën betref. 
fende het venten met tabaksfabrikaten. 1 

Met verwijzing naar den inhoud dier beschik
king heb ik de eer U mede te deelen, dat het, 
blijkens bij den Minister van Financiën inge
komen ambtelijke berichten, voorkomt, dat 
de plaatselijke autoriteit vergunning verleent 
tot het venten met tabaksfabrikaten in hare 
gemeente, zonder zich te hebben overtuigd of 
de aanvrager wel eene vergunning heeft als in 
bovenbedoelde beschikking omschreven. 

In verband hiermede, moge ik U, ter voldoe
ning aan het daartoe strekkend verzoek van 
genoemden Minister, voor zooveel noodig uit
noodigen Uwerzijds geene vergunning tot het 
venten met tabaksfabrikaten af t e geven of 
te doen afgeven, dan nadat is gebleken, dat de 
aanvrager in het bezit is van eene geldige 
vergunning door een Ontvanger der Accijnzen 
verstrekt. 

1 Hierna opge ::wmen. 

BIJLAGE. 

Mededeeling van het Ministerie 
v a n F i n a n c i ë n in de Staatscourant 

van 21 April 1925. 

De Minister van Financiën ; 
Gelet op artikel 16, eerste lid, der Tabakswet 

(Staatsblad 1921, n°. 712, Verzameling n°. 1594), 
zooals dat artikel is aangevuld bij artikel l, 
litt. c, der wet van 17 Februari 1922 (Staatsb/,ad 
n°. 63, Verzameling n°. 1746); 

Reeft !loedgevonden en verstaan : 
ter kenms van de ambtenaren der invoer

rechten en accijnzen te brengen, dat met in
gang van 1 Juni 1925 ter uitvoering van de 
aangehaalde wetsartikelen de volgende bepa
lingen zullen gelden : 

§ 1. De houder van eene bedrijfsvergunning, 
die tot verbruik bereide tabak buiten de loca
liteit, waarvoor de veriunning geldt, wenscht 
te verkoopen, wendt zich met eene ondertee
kende aanvraag t-ot den ontvanger der accijn
zen, door wien de bedrijfsvergunning is verleend, 
onder opgaaf van de volgende gegevens : 

a. naam, voornaam, beroep, woonplaats met 
vermelding van straat en nummer en, indien 
voor den opslag van tavaksfabrikaten eene 
andere localiteit dan de woning in gebruik is, 
aanduiding dier localiteit dan de woning in 
gebruik is, aanduiding dier localiteit door hare 
plaatselijke omschrijving ; 

b. dagteekening en nummer der verleende 
bedrijfsvergunning ; 

c. omschrijving van de wijze, waarop het 
beroep buiten de localiteit, waarvoor de bedrijfs
vergunning geldt, zal worden uitgeoefend, 
en of de aanvrager zich te dien aanzien wenscht 
te beperken tot een kring met een straal van 
ten hoogste 25 kilometer om zijne woonplaats, 
dan wel dit wenscht uit te oefenen over het 
geheele land ; 

d. naam, voornaam en woonplaats van dan
gene of degenen, die in dienst van en voor 
rekening van den houder der bedrijfsvergun
ning door dezen met de uitoefenin~ van het 
bedrijf op de in litt. c omschreven wijze zullen 
worden belast ; 

e. dagteekening der aanvraag. 
§ 2. Ter zake van de onder litt. c van § l 

bedoelde uitoefening van het beroep wordt 
onderscheiden tusschen : 

a. het venten met tabaksfabrikaten per kar, 
rijwiel, mand, mars, enz. ; 

b. den verkoop van tabaksfabrikaten op 
markten of kermissen uit eene kraam of stal 
of andere tijdelijke inrichting. 

§ 3. De vergunning wordt verleend door den 
ontvanger, door wien aan aanvrager de bedrijfs
vergunning werd afgegeven. 

In het geval, bedoeld in § 2, litt. 2, hiervoor, 
kan de vergunning worden verleend, hetzij 
voor het geheele .land, hetzij voor een kring, 
met een straal van ten hoogste 25 ki lometer 
om de woonplaat van den aanvrager gelegen. 

Indien eene veraunning voor het geheele 
land wordt gevraagd, is aanvrager verplicht bij 
zijne aanvraag een goed gelijkend, onopgeplak_~ 
portret over te leggen, ter groo! te van 5 b1J 
4 centimeter, weergevende zijn borstbeeld. 
Wordt het beroep voor zijne rekening uitge
oefend door één of meer personen in zijn dienst, 
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dan geldt de verplichting tot overlegging van 
een portret voor de hierbedoelde personen. 

De verplichting tot overlegging van een 
portret geldt eveneens bij aanvraag van eene 
vergunning, als bedoeld bij § 2, litt. ó, hiervoor 
tenzij de verkoop beperkt blijft tot markten, 
enz., gehouden in de woonplaats van den aan
vrager, of in plaatsen, gelegen binnen een 
kring van 25 kilometer daaromheen, en aan
vrager de vergunning persoonlijk gebruikt. 

Voor de vergunning wordt gebezigd het for
mulier, dat bij deze beschikking wordt gearres
teerd en waarvan het materieel wordt opge
nomen in de Serie Tabaksaccijns, onder nummer 
21. 

§ 4. De vergunning is geldig voor het jarig 
tijdvak, waarvoor het vergunningsrecht is 
voldaan, of voor dat gedeelte van dat tijdvak, 
<lat bij de verleening der vergunning nog niet 
is verstreken. Zij moet mitsdien elk jaar worden 
vernieuwd. 

Ten einde belanghebbenden in de gelegen
heid te stellen voor de vernieuwing der vergun
ning het noodige te verrichten, behoeven 
ambtenaren van den actieven dienst op het 
bezi$en van eene vergunning met verloopen 
geldigheidsduur .gedurende 14 dagen na afloop 
van een jarig tijdvak geen aanmerking te maken. 

De persoon, bevoegd van eene vergunning 
gebruik te maken, is verplicht zijne handteeke
ning op de vergunning te plaatsen, alvorens 
hij daarvan gebruik maakt. Kan hij niet 
schrijven, dan plaatst hij daarop zijn hand
merk, in tegenwoordigheid van den ontvanger, 
die de vergunning afgeeft en die deze hande
ling door zijne handteekening waarmerkt. De 
houder is voorts verplicht in de uitoefening 
van zijn beroep de vergunnin$ op eerste aan
vraag van de ambtenaren der mvoerrechten en 
accijnzen te vertoonen en zijne handteekening 
of handmerk opnieuw te plaatsen, indien dezen 
zich wenschen te overtuigen, dat hij tot gebruik 
der vergunning bevoegd is. 

§ 5. Vergunningen als hierbedoeld zijn niet 
geldig voor verkoop van tabaksfabrikaten uit 
kiosken en andere soortgelijke inricht,ingen, die, 
al dan niet verplaatsbaar, zich doorgaans op 
dezelfde plaats bevinden; zullende deze voor 
de toepassing van het negende lid van art. 15 
der Tabakswet (Staatsblad 1921, n°. 712) als 
eene afzonderlijke localiteit moeten worden 
aan$emerkt. 

Zij zijn evenmin geldig voor den verkoop, 
al dan niet uit stands, in tentoonstellingsge
bouwen, op tentoonstellingsterreinen en op 
hazars. 

De ontvangers :"_ijn echter. gemac~tigd aan 
houders van bedriJfsvergunb.lllgen blDilen de 
gemeente, waar de tentoonstelling of de bazaar 
wordt gehouden, toestemming te verleenen tot 
den tijdelijken verkoop van tabaksfabrikaten 
in en op de hierbedoelde gebouwen en terreinen 
en mitsdien buiten de localiteit, waarvoor de 
bedrijfsvergunning geldt. 

§ 6. Vergunningen, als bedoeld zijn in § 2 
en in het slot van de vorige paragraaf, worden 
slechts verleend, voor zoover belanghebbende 
over het loopend bela,<;tingjaar het vergunnings
recht heeft betaald. 

Zij kunnen binnen haar geldigheidsduur 
door den Minister van Financiën worden inge
trokken: 

a. indien hij, aan wien zij is verleend, daar
van door onbevoegden gebruik laten maken ; 

b. indien hij, aan wien zij is verleend of degene, 
die daarvan in zijn dienst en voor zijne rekening 
gebruik maakt, zich niet houdt, aan de voor
waarden, waaronder zij is verlzend ; 

c. indien hij, aan wien de vergunning is 
verleend, zich schuldig maakt aan overtreding 
van de wettelijke bepalingen in zake den 
tabaksaccijns. 

§ 7. Vergunningen, als bedoeld zijn in deze 
beschikking, zijn slechts geldig, voor zoover 
verordeningen van den gemeentelijken wetgever 
zich niet tegen de uitoefening van het beroep 
op de in de vergunning bedoelde wijze verzetten 
en zoolang de houder der vergunning of degene, 
die deze namens hem gebruikt, zich ter zake 
van de uitoefening van het beroep overeenkom
stig den inhoud dier verordeningen gedraagt. 

§ 8. Eene vergunning voor een volgend be
lastingjaar wordt slechts afgegeven na inleve
ring van die voor eene vorige periode verstrekt, 
tenzij belanghebbende mocht aannemelijk 
maken, dat die inlevering niet kan geschieden, 
doordien.de afgegeven vergunning of vergunnin
gen in het ongereede zijn $eraakt ; 

Duplicaten van vergunnmgen worden door 
de ontvan~ers op aanvraag van belanghebbenden 
slechts atgegeven, nadat dezen aannemelijk 
hebben gemaakt, dat het oorspronkelijk afge
geven stuk of de oorspronkelijk afgegeven stuk
ken zijn verloren gegaan of vernietigd. 

§ 9. De ontvanger is bevoegdeenevergunning, 
als in deze beschikking bedoeld is, te weigeren, 
indien hij gegrond vermoeden heeft, dat door 
de afgifte daarvan de belangen van 's Rijks 
schatkist in gevaar worden gebracht. 

Zoodanig vermoeden kan rusten op het feit, 
dat de aanvrager gedurende het tijdperk, waar
voor eene vroeger verleende vergunning gold, 
zich twee- of meermalen aan eene overtreding 
van de Tabakswet heeft schuldig gemaakt, 
geweigerd heeft zich aan eene visitatie te 
onderwerpen, dan wel zijne vergunning door 
een onbevoegde heeft laten gebruiken. 

Van zijne weigering doet de ontvanger den 
aanvrager schriftelijk mededeeling. 

Van de weigering van eene vergunning staat 
beroep open op den Minister. 

De inspecteurs dragen zorg, dat feiten als 
hiervoor zijn vermeld, geconstateerd buiten 
de woonplaats van dengene, aan wien eene ver
gunning, als in deze beschikking bedoeld, werd 
verleend, ter kennis van den betrokken ont
vanger worden gebracht. 

Een in den loop van een jaarlijksch tijdperk 
door den Minister ingetrokken vergunning 
wordt zonder machtiging van den Minister 
niet door eene nieuwe vervangen. 

~ 10. Aan hen, op wier aanvraag om be
drijfsvergunning als fabrikant of kleinhandelaar 
nog niet is beschikt, omdat zich alsnog wette
lijke bezwaren tegen afgifte van eene bedrijfs
vergunning verzetten, kan eene vergunning, 
als in deze resolutie bedoeld, indien daartegen 
uit anderen hoofde geene bedenkingen bestaan, 
worden verleend, zonder dat betaling van het 
vergunningsrecht heeft plaats gehad. 

De aldus afgegeven vergunningen hebben 
een geldigheidsduur tot wederopzeggiens, doch 
in geen geval langer dan een jaar na hare dag-
teekening. .., 
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§ 11. De ontvangers houden in een met de 
pen te trekken register aant-eekening van het
geen op het aanvragen en verleeneri van ver
gunningen, als in deze beschikking bedoeld, 
betrekking heeft. 

Het register bevat de volgende kolommen : 
a. doorloopend volgnummer ; 
/-,. naam. voornaam en woonplaats van den 

aanvrager; 
c. aard van het beroep, waarvoor de ver

gunning wordt gevraagd, naar de onderschei
dingen van § 1, litt. c, en § 2 ; 

d. naam, voornaam en woonplaats van 
hem of hen, die voor rekening van den aanvra
ger van de vergunning gebruik zullen maken ; 

e. dagteekening van afgifte der vergunning 
of waarop de weigering den aanvrager is mede
gedeeld; 

/. tijdperk, waarvoor de vergunning geldt; 
g. datum en nummer der resolutie, waarbij 

e ene vergunning tusschentijds wordt inge
trokken; 

h. korte vermelding van de reden der intrek
king, voor zoover die uit de resolutie blijkt ; 

i. bijzondere aanteekeningen. 
De laatste kolom kan worden gebruikt voor 

de vermelding van afgegeven duplicaten ; voor 
de vermelding van de namen van personen, 
als bedoeld in litt. d, bij wijziging van vertegen
woordigers ; voor aanteekening van de beslis-
ing van den Minister iu geval van beroep, enz. 

Het register wordt doorloopend gehouden tot 
het volgeschreven is en in het jaar, volgende 
op dat, waarin de laatste daarin omschreven 
vergunning hare geldigheid heeft, verloren, met 
de gewone schrifturen van het kantoor ter 
vernietiging ingezonden. 

De vervallen en ingetrokken vergunningen, 
voor zoover die uitgeleverd worden, kunnen 
door den ontvangers worden vernietigd, zoodra 
vaststaat dat daartegen geen bezwaar bestaan. 

§ 12. De portretten, bedoeld in § 3, worden 
door den ontvanger in de daarvoor bestemde 
ruimte van het formulier Tabaksaccijns n°. 21 
vastgekleefd. Een afdruk van het kantoor
stempel wordt op het formulier zoodanig aange
bracht, dat die gedeeltelijk op het portret, ge
deeldelijk op het formulier zichtbaar is. 

De op ingeleverde of ingetrokken vergunnin
gen gekleefde portretten, waarop de afdruk van 
den kantoorstempel gedeeltelijk voorkomt, 
mogen aan belanghebbenden niet worden terug
gegeven, dan na verwijdering van dat gedeelte, 
waarop die afdruk is aangebracht. 

R echt op teruggaaf van voor eene vergunning 
gebruikte portretten hebben de belanghebben
den niet. 

§ 13. In afwachting van de beslissing van 
den )!inister op voorstellen tot intrekking van 
vergunningen, hebbende ambtenaren, in geval 
van ernstige overtreding, het recht die stukken 
tijdelijk in bewarin~ te nemen. 

Zij geven van die mbewaringneming dade~jk 
kennis aan den ontvanger der accijnzen over 
de gemeente, waarin zulks geschiedt, of, indien 
aldaar eene inspectie gevestigd is, aan den 
inspecteur; de ambtenaar, die de kennisgeving 
ontvangt, beslist over het al dan niet terug
geven van het stuk aan den belanghebbende. 

In gevallen, waarin eene vergunning tijdelijk 
op den hiervoor bedoelden voet is ingehouden, 
wordt het voorstel tot intrekking der vergun- , 

guningen ten spoedigste aan het Departement 
aanhangig gemaakt. 

§ 14. Met ingang van 1 Juni 1925 vervallen 
alle administratieve voorschriften ter uitvoe
ring van de in den aanhef dezer vermelde wets
artikelen gegeven De op grond dier voorschrif
ten verleende zoogenaamde vent- en markt
vergunningen blijven geldig tot 14 dagen na den 
dag, waarop de houder zijn vergunningsrecht 
schuldig wordt. 

Indien eene vent- of marktvergunning volgens 
de bestaande regeling om redenen, a ls bedoeld 
in § 10, is afgegeven zonder betaling van het 
vergunningsrecht, moeten deze vergui;iningen 
uiterlijk op 1 Juli e.k. door vergunningen, af
geven volgens de onderwerpelijke voorschriften, 
worden vervangen. 

Bij het afgeven van vergunningen overeen
komstig deze resolutie moeten die, volgens vroe
gere bepalingen verleend, worden uitgeleverd, 
tenzij belanghebbende aannemelijk kan maken, 
dat deze in het ongereede zijn ~eraakt. 

15. Het materieel Tabaksaccijns n°. 21, noo
dig voor het tijdvak van 1 Juni e.k. tot einde 
1926, moet tusschentijds uiterlijk op 1 Mei e.k. 
worden aangevraagd. (B. S.) 

7 Oclober 1925. BESLUIT, houdende aanvulling 
van het K oninklijk besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 103) met bepalingen 
tot regeling van den vrijdom van invoer
recht voor explosie- enontetekingsmiddelen 
ten behoeve van het mijn bedriJf. S. 408. 

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

Financiën van 16 September 1925, n°. 129 
(Invoerrechten); 

Gelet op Bijzondere bepaling n°. 3 op post 
n°. 142 van het bij de Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568) behooreade Tarief; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 September 1925, n°. 23); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor 
noemden Minister van 2 October 1925, n°, 157 
(Invoerrechten); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Eenig artikel. 

In Ons besluit van 23 Maart 1925 (Staats
blad no. 103) worden na artikel 76 de volgende 
zes artikelen ingevoegd : 

Bijzondere bepali11g n°. 3 
op '[)OBI n°. 142 ( Exploisie
en ontstekingsmid<lelen ten 
behoeve van het mijnbedrijf). 

Art.. 76A. De vrijdom van ·invoerrecht voor 
door Onzen Mini~ter van Financiën aan te wijzen 
explosie- en ontstekingsmiddelen ten behoeve 
van het mijnbedrijf wordt verleend door den 
inspecteur der invoerrechten in wiens dienst
kring de mijn, waar de middelen zullen worden 
gebezigd 1s gelegen. 

De aanvraag om vrijdom houdt in : 
a. de aanwijzing van de plaats, waar de mijn 

is gelegen; 
b. de omschr\jving van de soort der exp_l_osie

en ontstekingsmiddelen, waarvoor vr1Jdom 
wordt verlangd. . _ 

De inspecteur verleent de vergunmng onder 
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de voorwaarden en bepalingen vermeld in de 
artikelen 76B tot en met 76F. 

Art. 76B. Bti den invoer van explosie- en 
ontstekingsmiddelen, waarvoor vrijdom wordt 
verlangd, wordt de bestemming opgegeven in de 
aangifte voorgeschreven bij artikel 120 der 
meergenoemde Algemeene Wet. 

Op die aangifte wordt, nadat voor het invoer
recht zekerheid is gesteld, een volgbrief afge
geven, waarin de bestemming wordt vermeld. 

Het vervoer der explosie- en ontstelcings
middelen naar de mijn geschiedt onder ambte
lijke verzegeling of bewaking. 

Art. 760. De inslag op het afgesloten terrein 
van de mijn heeft plaats onder toezicht van 
ambtenaren der invoerrechten. 

Dadelijk bij den ins lag worden de ingeslagen 
explosie- .en ontstekingsmiddelen, overeenkom
stig de door den inspecteur te geven voor
schriften, geboekt in een daarvoor bestemd 
register. 

De ambtenaren stellen op den volgbrief een 
verklaring no.Pens de ingeslagen hoeveelheid 
en de boeking m het hiervoren bedoelde register. 

Bij schending der verzegeling of andere 
ambtelijk bevonden onregelmatigheid wordt de 

. volg brief met gezuiverd en de gestelde zekerheid 
ingevorderd. 

Art. 76D. De mijnonderneming is verplicht 
telkens wanneer de inspecteur dit verlangt, te 
diens genoe2en aan te toonen. <.Jat. de ingeslagen 
l1oeveclhedcn indCTdaad zijn verbruikt ten 
behoeve van het mijnbedrijf of ongebruikt op 
het terrein van de mijn voorhanden zijn. 

Art. 76E. De met vrijdom van invoerrecht 
ingeslagen explosie- en ont tekingsmiddehn 
mo~en de mijn niet verlaten, tenzij met schril· 
telüke toestemming van den inspecteur en 
onder daarbij door hem te stellen voorwaarden. 

Art. 76F. De inspecteur kan bij gebleken 
misbruik of poging daartoe, a lsmede bij het 
niet nakomen der bepalingen, vastgesteld. bij 
of ingevolge de artikelen 76d tot en met 76E 
van dit besluit, de mijnonderneming voor be
paalden of onbepaalden t(jd d!' bevoegdheid 
ontzeggen om explosie- en on t~tekingsmiddelen 
met vrijdom van invoerrecht in te slaan. 

Onze Minister van Financiën is bela.~t met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het taatsblad 
Lal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal wurde'l gewnde.1 aan ::len Raad van State. 

Het Loo, den 7cten October 1925. 
WILHELMINA. 

De l'i:fi11ister van Financi,n, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 21 Oct. 1925.) 

7 October 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Miruster van Arbeid, Handel en Nijverheid 
aan Gedeputeerde Staten in de onder
scheidene provinciën, betreffende : Ge-
meentelijken steun voor worungbouw. 

1 

Het is mij gebleken, dat sommige gemeenten 
nog steeds voortgaan met het verleenen van 
premies ten behoeve van den bouw van arbei
dersworungen of wel het verleenen van derge
lijke premies weder ter hand nemen. 

Ik acht dit in zijn gevolgen ten hoogste na
deelig voor de worung-productie door particu
liere bouwers. 

Door de Rijksbouwpremie toch is de parti
culiere bouwnijverheid voldoende in het zadel 

geholpen : allerwege worden weder worungen 
gebouwd zonder eemgen steun van overheids
wege. Waar de gemeenten dien onnoodigen 
steun toch verleenen, moet dit noodzakelijk 
leiden tot stijging van de bouwkosten met als 
slot het weder stopzetten van den particulieren 
bouw. 

Andere gemeenten zijn, blijkens couranten
berichten, voornemens, aan de huurders van 
bepaalde typen van met overheidssteun ge
bouwde womngen, voor zoover hun inkomen 
blijft beneden een zeker bedrag, een tegemoet
koming te verleenen uit de gemeentekas . 

Ook deze maatregel moet fnuikend werken 
voor de ontwikkeling van den bouw van ar
beidersworungen door particulieren. Deze 
zullen toch in de gemeenten, waar een derge
lijke bijslag op de huren van met steun gebouwde 
woningen gegeven wordt, bezwaarlijk voor de 
door hen zonder steun te bouwen womngen 
een zoodanigen huurprijs kunnen bedingen, 
dat het in den bouw ge.stoken kapitaal be
hoorlijk rendeert. 

Daarenboven heeft hier te lande steeds het 
gezonde economische beginsel gegolden, dat 
de worunghuren in de eerst,e plaats bepaald 
worden naar den ko~tprijs der womngen, met 
naar het .inkomen der huurders, al moest met 
dit inkomen rekening gehouden worden toen 
de bouwkosten zóó hoog waren opgeloopen, dat 
van een normale kostprijshuur geen sprake meer 
kon zijn. Gaat men echter den weg op van de 
bedoelde gemeenten, dan valt met te zeggen, 
waarom aan inwoners, met een inkomen, dat 
een zeker bedrag met overschrijdt, ook met 
steun zou verleend worden om te voorzien 
in andere eerste levensbehoeften. 

Ik heb gemeend op het onwenschelijke van 
de beide bedoelde wijzen van gemeentelijke 
steunverleerung met betrekking tot de ontwik
keling van de part.iculiere bouwnijverheid Uwe 
aandacht te moeten vestigen, in he~ vertrouwen, 
dat Uw College bij de beoordeeling van desbe
treffende ter goedkeuring ingezonden raads
besluiten met de geleverde beschouwingen te 
rade zal willen gaan. 

Ik kan daaraan overigens nog tof-voegen, dat 
die gemeenten, welke een steunregeling invoe
ren als bovenbedoeld of van gelijke strekking, 
van allen steun ingevolge de Woningwet uit-
gesloten zullen zijn. {B. S.) 

8 October 1925. BE LUIT tot nadere vaststelling 
van het aantal leden der Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor de Geldersche 
Vallei. S. 409. 

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

Arbeid, Handel en ijverheid van 3 October 
1925, n°. 10956, afdeeling Handel en Nijver
heid; 

Gezien artikel 2, tweede lid, der wet op do 
Kamers van Koophandel 1920 {Staatsblad 
n°. 152); 

Gelet op Ons besluit van 29 December 1921. 
houdende vaststelling van het aantal leden 
der Kamers van Koophandel en Fabrieken 
(Staatsbl.ui, n°. 1449), gewijzigd bij Ons besluit 
van 2 October 1923 {Staal.sblad n°. 471); 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
het aan~al leden der Kamer van Koophandel 
en Fabrieken voor de Geldersche Vallei nader 
vast te stellen op 18. 

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

Het Loo, den 8sten October 1925. 
WILHELM:JNA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

(Uitgeg. 20 Oct. 1925. ) 

9 October 1925. BESLUIT tot wijzigino van 
het Koninklijk besluit van 29 Octobe~ 1921 
(Staatsblad n°. 1147), zooals dit is gewijzigd 
en aangevuld bij dat van 22 Octobei- 1923 
(Staatsblad n°. 490), tot het stellen van 
regelen ter uitvoering van artikel 205, 
zevende, thans achtste, lid der Lager
onderwijswet 1920. S. 410. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Jun\. 19~5, n°. 114335, Afdeeling Lager 
OnderwIJS Fmanmeel, van Onzen J\llinister van 
Financiën van 1 Juli 1925, no. 118, Generale 
Thesaurie, en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 27 Juli 1925, 
n°. 5365, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, Ons 
besluit van 29 October 1921 (Staatsblad n°. 
1147), waarbij regelen zijn gesteld voor de 
uitvoering van artikel 205, zevende, thans 
achtste, lid "d~r Lager-onderwijswet 1920, op
rueuw te Wl.Jzigen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
8 September 1925 no. 7 ; 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 18 September 1925, n°. 16235, Afdeeling 
Lager Onderwijs Financieel, van Onzen Mintster 
van Financiën van 29 September 1925, no. 102, 
Generale Thesaurie, en van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
5 October 1925, n°. 7809, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 
In artikel 3 van Ons besluit van 29 October 

1921 (Staatsblad n°. 1147), zooals dat is gewij
zigd bij Ons besluit van 22 October 1923 
(Staatsblad n°. 490), wordt achter het woord 
"Wetenschappen" eene komma geplaatst, en 
tusschen de woorden "Wetenschappen" en 
"en" gelezen: ,,van Onzen Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw", terwijl 
de aanvang van het slot van dat besluit wordt 
gelezen: ,,Onze Ministers van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, van Binnenland
sche Zaken en Land·bouw en van Financiën 
zijn belast" enz. 

Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Financiën en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw zijn belast met, de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsbl1Ul 

zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 9den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, RuTGERS. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 

DE GEER. 
(Uitgeg. 4 Nov. 1925.) 

9 October 1925. BESLUIT tot af- en over
schrijving van het Ilde op het Iste hoofd
stuk der begrooting van uitgaven van 
Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 
1924. s. 41 l. 

lO October 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 11 October 
1919 (Staatsblad n°. 599), tot vaststelling 
van een algemeenen maat.regel van be
stuur, als bedoeld bij artikel 27, eerste tid, 
letters a en h, der Invaliditeitswet. S. 412. 

WIJ WILHELM:JNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Arbeid, Handel en Nijverh~id van 28 Augustus 
1925, n°. 2146, afdeelin6 Arbeidersverzekering ; 

Gezien artikel 27, eerste li:i, letters a en h, der 
Invaliditeitswet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 29 
September 1925, n°. 28); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1925, n°. 2360, 
afdeelin~ Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
met ingang van 1 Januari 1926 Ons besluit 

van 11 October 1919 (Staatsblad n°. 599) te 
wijzigen en te bepalen als volgt : 

Eenig artikel. 
In het eerste lid van artikel l van Ons voren

aangehaald besluit van 11 October 1919 (Staats
blad n°. 599) wordt in plaats van : ,,het derde lid 
van artikel 66 van het Wetboek van Straf
vordering" gelezen : ,,artikel 218 van het 
Wetboek van Strafvordering". 

Onze Minister van Arbeid, Handel en ijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den lûden October 1925. 
WILHELM:JN A. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

(Uitgeg. 26 Oct. 1925.) 

10 October 1925. BESLUIT tot nadere wijziging 
van het bij Koninklijk besluit van 11 Sep
tember 1885 (Staatsbl/Ul n°. 181) vast
gestelde re$lement voor de scheepvaart 
ter beveiligmg van beweegbare spoorweg
bruggen. S. 413. 

WIJ WILHELMINA. ENZ. 
Op de voordrncht van Onzen Ministn van 

Waterstaat van 4 September 1925, La. N., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spooi-wegwet ; 
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Den Raad van State gehoord (advies van 
22 September 1925, n°. 53); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 6 October 1925, n°. 391, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Hebben goP.dgevonden en verstaan : 
In het opschrift van het reglement voor de 

scheepvaart ter beveiliging van beweegbare 
spoorwegbruggen, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 11 September 1885 (Staatsblad 
n°. 181), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 2 Mei 1923 (Staatsblad n°. 179), 
onder D te doen vervallen : 

"2°. de kraanbrug over de oordersluissloot 
te Jr ormerveer ; 

3°. de kraanbrug over de sluissloot te 
Zaand;jk; 

4°. de kraanbrug over de sluissloot te 
Koog aan de Zaan; 

5°. de kraanbrug over de Mallegatsloot bij 
Zaandam; 

6°. de kraanbrug over de Papepads]oot bij 
Zaandam" · 

en in ve~band daarmede het opschrift onder 
D te lezen als volgt : 

D. In den Noordhollandschen Staatsspoor
weg: 

1°. de draaibrug over de Nauernasche Vaart 
bij Wormerveer ; 

2°. de draaibrug over de BinnPnzaan te 
Zaandam; 

3°. de draaibrug over de Nagauw te Zaan
dam· 

4°.' de draaibrug over de Weere te Pur
merend. 

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

Het Loo, den !Oden October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGA
0

ERTS. 
(Uitgeg. 28 Oct. 1925.) 

12 October 1925. BESLUIT tot intrekking van 
het Koninklijk besluit van den 16den Mei 
1925 (Staatsblad n°. 194). S. 414. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
7 October 1925, n°. 7755, Afdeeling Binnen
landsch Bestuur; 

Gelet op Ons Besluit van 16 Mei 1925 (Staats
_/ad n°. 194), tot schorsing van het besluit 
van den Raad der gemeente Schiebroek van 
22 April 1925, strekkende om met gebruik
making van art. 1223 Burgerlijk Wetboek over 
te gaan tot openbaren verkoop van 89 aan de 
N. V. ,,Hibex" te Rotterdam toebehoorende, 
met premie en voorschot uit 's Rijks kas ge
bouwde middenstandswoningen ; 

Overwegende dat de Raad der gemeente 
Schiebroek tot intrekking van zijn bovenbedoeld 
besluit is overgegaan ; 

Gelet op de artt. 153-155 der Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Ons bovenvermeld besluit van 16 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 194) in te trekken. 

Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, den 12den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, 

DE GEER. 
( Uitgeg. 22 Oct. 1925. ) 

12 Octofer 1925. KONINKLIJK BESLUl1' 
Forensenaanslag. Onder "zoodanige in

richting" in het slot van n°. 3 van art. 244a 
der Gemeentewet genoemd is. te verstaan 
"eene vaste inrichting" zonder m eer en niet 
P.ene vaste inrichting tot persoonlijke uit
oefening van eene betrekking, beroep of 
bedrijf, waarvan in de eerste zinsnede 
sprake is. 

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

het gemeentebestuur van Krommenie tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten der pro
vincie Noord-Holland op het bezwaarschrift 
van Dr. L. Talsma te Assendelft tegen den 
aanslag in de gemeentelijke inkomstenbelasting 
over het belastingjaar 1921 /1922 ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 December 1924, n°. 1178 en 24 Juni 1925 
no. 1178/74; 

Op de voordracht van Onzen ~finister van 
Financiën van 7 October 1925, n°. 102, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende dat Dr. L. Talsma, Arts te 
Assendelft over het belastingjaar 1921/1922 
als werkforens in de gemeente Krommenie is 
aangeslagen ; 

dat, nadat hij daartegen bij Gedeputeerde 
Staten van NoordHolland bezwaar had ge
maakt, dit college bij besluit van 30 Juli 1924, 
no. 78, den bestreden aanslag heeft vernietigd; 

dat het gemeentebestuur van Krommenie 
van ,dit besluit bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat Dr. L. Talsma te Assendelft 
gedurende het belastingjaar 1921 /1922 op 
meer dan 90 dagen in de gemeente Krommenie 
is aanwezig geweest ter uitoefening van zijn 
beroep van practiseerend geneesheer in de 
gemeente Krommenie in het te Krommenie 
gevestigde verpleeghuis waar hij zijne patienten 
bezocht, onderzoekingen verrichte, bij operaties 
aanwezig was en een consultatie-bureau hield; 

Overwegende dat krachtens n°. 3 van art . 
244a der gewijzigde gemeentewet in een ge
meente als forens belastingplichtig zijn : de. 
natuurlijke personen die zonder in die gemeente 
tijdens het belastingjaar hoofdverblijf te hebben, 
er op meer dan 90 dagen van dat jaar over eene 
vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening 
van eene betrekking, beroep of bedrijf de be
schikking hebben, of er op meer dan 90 dagen 
van dat jaar aanwezig zijn, hetgeen tot uitoe
fening van een beroep of bedrijf in zoodanige 
inrichting hetzij tot vervulling van eene be
trekking; 

dat onder "zoodanige inrichting" in het 
slot van dit nummer genoemd, is te verstaan 
"eene vaste inrichting" zonder meer en niet 
eene vaste inrichting tot persoonlijke uitoefe-
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ning van eene betrekking, beroep of _bedrijf, 
waarvan in de eerste zinsnede sprake IS ; 

dat toch de eisch van "persoonlijke uitoefe
ning van eene betrekking, beroep of bedrijf", 
waartoe de inrichting in de eerste zinsnede 
van de vermelde wetsoepaling bedoeld moet zijn 
bestemd, is gesteld omdat een aanslag als forens 
alleen dan gerechtvaardigd is te achten, wanneer 
een persoonlijke band tusschen den aangeslagene 
en de gemeente, wie de aanslag geldt, kan wor
den aangewezen ; 

dat echter in het geval, in de 2e zinsnede der 
bepaling bedoeld, ook zonder dat de inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van beroep of bedrijf 
is bestemd, de persoonlijke band tusschen de 
belastingplichtigen en de gemeente van aanslag 
bestaat door het enkele feit, van hunne meer 
duurzame aanwezigheid in die gemeente ; 

dat in deze zinsnede dan ook niet gesproken 
wordt van persooll4jke uitoefening van een 
beroep of bedrijf doch zonder meer van de 
uitoefening daarvan ; 

dat eindelijk het woord "zoodanig "duidt op 
eene eigenschap der inrichting en niet op het 
doel waarvoor zij wordt gebezigd ; 

Overwegende nu ten aanzien van den onder
havigen aanslag, dat blijkens de ambtsberichten 
Dr. L. Talsma op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1921/1922 aanwezig is geweest tot 
uitoefening van zijn beroep van geneesheer in 
het ziekenhuis te Kro=enie, dus in een vaste 
inrichting als bedoeld in art. 244a 3°. slot der 
gewijzigde Gemeentewet ; 

dat de bedoelde aanslag dus overeenkomstig 
het voormelde wetsartikel is opgelegd en Gede
puteerde Staten ten onrechte dezen aanslag 
hebben vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstl).an: 

met vernietiging van het besluit van Gedepu
teerde Staten van roord-Holland van 30 Juli 
1924, n°. 78, te verstaan dat Dr. L. Talsma te 
Assendelft terecht over het belastingjaar 1921/-
1922 als werkforens in de gemeente Krommenie 
is aangeslagen ; 

Onze Minister van Financiën is belast, eµz . 
(B. S.) 

12 October 1925. Ro"NDSCHRLJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de gemeentebesturen, 
betreffende geldleeningen door gemeenten. 

Het is mij gebleken, dat gemeentebesturen, 
ten einde te kunnen slagen in het plaatsen ten 
behoeve van hunne gemeente van geldleeningen 
bij openbare instellingen, welke daartoe de 
gelegenheid hebben geopend, meenen gebruik 
te moeten maken van de diensten van tusschen
personen, ter zake waarvan het betrokken 
gemeentebestuur aan die personen ook bij 
berekenin~ hunnerzijds van een billijk per
centage, rn verband met het veelal hooge 
bedrag der leening, een belangrijk bedrag aan 
provisie hebben te voldoen. 

Na daaromtrent gepleegd overleg met de 
betrokken Ministers, heb ik de eer, voor zoover 
noodig, onder Uwe aandacht te brengen, dat 
wat aangaat het plaatsen door de gemeenten 
van geldleeningen bij bedoelde instellingen, de 
daarover te voeren onderhandelingen door 
de gemeentebesturen rechtstreeks met die in-

stellingen kunnen worden af~ewikkeld, zoodat 
te dier zake geen medewerking van tusschen
personen behoeft te worden ingeroe{>en. 

Ik meen Uw Colle~e deze gedragsliJn ter ver
mijding van onnood1ge kosten te mogen aan-
bevelen. (B. S.) 

13 October 1925. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip der inwerkingtreding van de 
wetten van 23 Juni 1925, opgenomen in 
N ederlandsch Staatsblad nos. 234, 235 en 
236 en Indisch Staatsblaá nos. 415, 41 ö 
en 417. S. 415. 

WIJ WILHELMINA, E -z. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Koloniën van 6 October 1925, l ste afdeeling, 
n°. 44: 

Gezien de artikelen 4, 2 en 4 der wetten van 
23 Juni 1925, opgenomen in Nederlandsch. 
Staatsblad nos. 234, 235 en 236 en Indisch 
Staatsblad nos. 415, 416 en 417 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De wetten van 23 Juni 1925-

(Nederlandsch Staatsblad nos. 234, 235 en 2.36: 
1ndisch Staatsblad nos. 415, 416 en 417), onder
scheidenlijk tot herziening van het Reglement, 
op het beleid der Regeering van Nederlandsch
Jndië, tot wijziging van de artikelen 8, 58, 67b, 
67c en 71 van dat Reulement en tot nadere 
wijziging van de Indis~e Comptabiliteitswet, 
treden in werking met ingang van 1 Januari 
1926. 

2. Op dat tijdstip vervalt de bij het Konink
lijk besluit van 5 J uru 1855, n°. 65, goedgekeurde 
Instructie voor den Gouverneur-Generaal van 
Nederla.ndsch-lndië, zooals zij sedert is gewijzigd 
en aangevuld. 

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

Het Loo, den 13den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minist.er 1,an Koloniën, CH. WELTER. 
( U itgeg. 22 Oct. 1925.) 

14 October 1925. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 6, vierde lid, van de Drankwet, 
zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de 
Wet van den 29. ten Juni 1925 (Staatsblaá 
n°. 280). S. 416. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 24 Juli 1925, 
n°. 1206 G, Afdeeling VolksgE>zondheid, en van 
Onzen Minister van Justitie van 30 Juli 1925, 
2de Afdeeling A, n°. 880; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, ter uit
voering van artikel 6, vierde lid, van de Drank
wet, zooals aeze laatstelijk is gewijzigd bij de 
Wet van den 29 ten Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 280) eischen vast te stellen, waaraan een 
logement moet voldoen, om in aanmerking te 
komen voor eene door Gedeputeerde Staten te 
verleenen vergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein in een logement 
alleen aan logeergasten ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
22sten September 1925, n°. 58) 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 

• 
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6 October 1925, n°. 1594 G, Afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van Justitie 
van 9 October, 2de Afdeeling A, n°. 938; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

Art. 1. Om voor eene vergunning voor den 
verkoop van sterken drank in het klein, in een 
logement alleen aan logeergasten, in aanmer
king te komen, moet een logement voldoen aan 
de eischen, omschreven in de artikelen 2-7 van 
dit besluit. 

2. 1. Het logement moet tenminste be
vatten : 

in gemeenten met meer dan 100.000 zielen, 8 ; 
in gemeenten met meer dan 50,000 en ten 

hoogste 100.000 :Gielen, 6 ; 
in gemeenten met meer dan 20.000 en ten 

.hoogste 50.000 zielen, 5 ; 
in de overige gemeenten, 4 uitsluitend voor 

logeergasten bestemde slaapvertrekken; 
een en ander met dien verstande, dat toe

neming der bevolking ten aanzien van loge
menten, waarvoor een vergunning voor den 
verkoop van sterken drank alleen aan logeer
gasten geldt, geene verhooging van minimum 

• meebrengt. 
2. Slaapkamers, welke niet onafhankelijk 

van andere slaapvertrekken bereikt kunnen 
worden, blijven t en aanzien van de toepassing 
van het bepaalde bij het eerste lid buiten aan
merking. 

3. Eveneens blijven daarbij buiten aanmer
king slaapvertrekken in kelders, sousterrains 
of op zolders, waarvan het dak niet behoorlijk 
is beschoten of op andere wijze voldoende 
beschutting biedt t egen hitte, koude en voch
tigheid. 

3. In het logement moet bovendien, kenne
lijk uitsluitend of in hoofdzaak ten behoeve 
der logeergasten, aanwezig zijn, eene lokaliteit, 
waarin desverlangd avondbrood en ontbijt 
kan worden gebr111kt. 

4. 1. De in artikel 2, lste lid, bedoelde 
slaapvertrekken moeten door metsel- of pleister
werk of geploegde planken van elkander zijn 
gescheiden en op dezelfde wijze door een plafond 
zijn afgedekt ; zij moeten aan de binnenzijde 
op voldoende wijze kunnen worden afgesloten. 

2. Indien 2 slaapvertrekk n met elkander 
in directe gemeenschap staan, moet de ver
bindingsdeur in beide vertrekken op voldoende 
wijze kunnen worden afgesloten. 

5. De in artikel 2, l ste lid, bedoelde slaap
vertrekken moeten door ventilatieopeningen 
of beweegbare ramen of deuren rechtstreeks in 
verbinding staan met de buitenlucht, met dien 
verstande, dat de gezamenlijke doorlaatruimte 
niet minder bedragen mag dan een twintigste 
deel van de vloeroppervlakte dier vertrek-
ken. • 

6. 1. In elk slaapvertrek als bedoeld in 
a rtikel 2, l ste lid, moet ten minste aanwezig zijn 
een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd bed 
met toebehooren, een waschgelegenheid, be
nevens de in een slaapvertrek onmisbaar t e 
achten meubelen. 

2. De slaapplaatsen in eenzelfde vertrek 
mogen niet boven elkander zijn aangebracht. 

7. De lokaliteit, waarvoor de bij artikel 1 
bedoelde vergunning wordt gevraagd, moet 
voldoen aan de eischen, omschreven in de ar
tikelen 2-7a van Ons besluit van den 7den 

Februari 1906 (Staatsblad n°. 22), zooals ûit 
laatstelijk is gewijzigd en aangevuld bij Ons 
besluit van den 17den Februari 1916 (Staats 
blad n°. 72), met dien verstande, dat in plaats 
van de woorden "vóór de inwerkingtreding van 
dit besluit" in artikel 2 onder a en "na de in
werkingtreding van dit besluit" in artikel 2 
onder b gelezen wordt respectievelijk "vóór 
15 October 1925" en "na. 15 October 1925" . 

8. 1. Van iedere der bepalingen van de 
artikelen 2, tweede lid, tot 7 van dit besluit kan, 
op schriftelijk verzoek, afwijking worden toe
gestaan door den inspecteur van de Volks
gezondheid, belast met den dienst der drank
bestrijding. 

2. De inspecteur beschikt op het verzoek 
binnen zes weken na de ontvangst. 

3. Tegen weigering van de gevraagde ont
heffing kan de belanghebbende binnen veertien 
dagen in beroep komen bij Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid. 

De termijn van veertien dagen begint met 
den dag, waarop de beschikking is uitgereikt. 

9. Dit besluit treedt in werkmg met ingang 
van 1 November 1925. 

Onze Minister va_n Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 14den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

De Minister van Justitie, J . SCHOKKING. 

(Uitgeg. 20 Oct. 1925.) 

16 October 1925. BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919 n°. 581) op margarine. 
s. 417. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 23 Juli 1925, 
n°. 537 D, afdeeling Volksgezondheid, en van 
Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw van 3 Augustus 1925, n°. 1056, 
afdeeling V; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Waren
wet (Staatsblad 1919, n°. 581) en op do artikelen 
3 en 11 der Boterwet (Stuatsblad 1900, n°. 112), 
gewijzigd bij de wet van 3 Februari 1902, 
(Staatsblad n°. 14) en bij die van 11 J uli 1908, 
(Staatsblad n°. 227) ; 

Den Rnad van State gehoord (advies van 
22 Sept-ember 1925, n°. 55) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 5 October 1925, n°. 
803 D, afdeeling Volksgezondheid, en van 12 
October 1925, Directie van den Landbouw, 
n°. 1336. afdeeling V ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e bepalen : · 
Art. 1. Margarine moet voldoen aan de 

volgende eiscben : 
a. het vetgehalte mag niet lager zijn dan 

80 %, het vochtgehalte niet hooger dan 16 % ; 
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b. conserveermiddelen, andere dan keuken
zout en benzoëzuur of benzoëzure zouten 
mogen niet aanwezig zijn ; de totale hoeveel
heid benzoëzuur, als zoodanig en/of in benzoë
zure verbindingen aanwezig, mag niet meer 
bedragen dan 0.2 %; 

c. voor de gezondheid schadelijke bestand
deelen mogen niet aanwezig zijn ; 

d. zij mag niet ranzig, schimmelig of op 
andere wijze bedorven of abnormaal van geur 
of smaak zijn. 

2. Indien bij margarine nevens het woord 
" margarine" de aanduiding "melange" wordt 
gebezigd, moet bovendien de hoeveelheid boter
vei;, in 5 g van het uitgesmoluen en geliltreerde 
vet V:J,n de margarine aanwe7ig, een uieuw 
Kirschner-getal aanwijzen van ten minste 3.0. 

3. De voorschriften, genoemd in de beide 
vorige artikelen van dit besluit, zijn niet van 
toepassing op margarine, rlie kennelijk bestemd 
is voor uitvoer, t enzij, wat margarine met de 
aanduiding " melange" betreft, die ,.ich bevindt 
op markten, in winkels of op eenigc andere 
voor het publiek toegankelijke verkoopplaats, 
of - voor zoover bij winkeliers, kooplieden, 
slijters of venters in gebruik zijnde - in wo
ningen, bergplaatsen, st>tllen, voer- of vaartui
gen of op erven. 

4. Voor de beoordeeliog of margarine vol
doet aan de eischen in dit besluit gesteld, moet 
gebruik worden gemaakt van de onderzoekings
m ethoden in de bij dit besluit gevoegde bijlage, 
voo;r zoover daarvoor toereikend. 

5. Dit besluit kan worden aangeduid met 
den naam "margarinebesluit" met vermelding 
van jaargang en nummer van het Staatshlad, 
waarin het is geplaatst ; het treedt in werking 
op den eersten dag van de vierde maand na 
die, waarin het in het Staatsblad is geplaatst. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en N\jver
heid en van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrüt zal worden gezon
den aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den October J925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KoOLEN. 

De Min. v. Binnenlandeche Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Uityeg. 26 Nou. 1925.) 

BIJLAGE, behoorende 
bij het llfargarine besluit. 

METHODEN VAN ONDERZOEK. 

l. Nieuw-Kirschnergetal van de hoeveelheid 
botervet in 5 gram der waar aanwezig. 

De margarine wordt bij lage temperatuur 
gesmolten en met een weinig (mespunt) natrium
bicarbonaat door~eschud : na bezinking wordt 
door een droog filter gefiltreerd. 

5 g van het gefiltreerde vet worden in een 
kookkolf van ongeveer 300 cm3, behoorende bij 
het toestel van Polensk.i, gel-irRCht. Hi 0 rbij 
worden gevoegd 20 cm• glycerine (s.g. = 1.23), 
2 cm• natronloog (s.g. = 1.-17) Pn een paar 
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stukjes puimsteen. Op een kopergaasje wordt, 
onder voortdurend omschudden, zoo la n11; ver
warmd, totdat a l het water verdampt is en 
dientengevolge het schuimen hePft opgehouden 
en de vloeistof helder is geworden. Na een 
weinig bekoeld te zijn, wordt de zeep in 90 cm 3 

warm water opgelost, waarbij de vloeistof helder 
moet blijven, en wordenongeveer0.6-07. g grof 
puimsteenpoeder en voorts 50 cm• verdund 
zwavelzuur (s.g. = 1.03) toegevoegd, waarna 
de kolf onmiddellijk met het destillatietoestel 
van Polenske (Zeitschri/t /. Pnter8. der Nnh
runq.,- und Genussmittel 1904---7- 273) wordt 
verbonden. Nadat de VAtzuren zich door ver• 
warmen als vloeibare laag hebben afgescheiden, 
worden in 19- 21 minuten 110 cm 3 afgedest.il
leerd. Het afloopende koelwat.er moet een 
temperatuur hebben tusschen 15° en 20° c. 
Zoodra 110 cm3 zijn overgegaan, wordt het 
maatkolfje door een maatglaasje van 25 cm• 
vervangen, nadat eerst de vlam is verwijderd. 
Zonder het destillaat te mengen, wordt het 
maatkolfje gedurende 10 minuten in een water
bad van 15° c. afgekoeld op zoodanige wijze, 
dat de maatstreep, welke bij llO c.m 3 geplaatst 
is, ongeveer 1 cm onder den WP-terspiegel staat. 
Het maatkolfje wordt van tijd tot tijd gezwenkt. 
Vervolgens wordt het destillaa.t gemengd door 
(onder vermijding van sterk schudden) het 
kolfj e na sluiting een paar maal om te keerPn, 
en daarna gefiltreerd door een filter van 8 cm 
middellijn (opengevouwen). Honderd cm 3 van 
het heldere filtraat worden getitreerd met 
1/10 N. loog en phenolphtaleïne als indicator. 
Het aantal cm3 verbruikte loog wordt hieronder 
aangeduid met r.-

Dadelijk na de filtratie worden de vetzuren op 
het filter driemaal uitgewasschen, telkens met 
15 cm3 water, dat ee.st voor het cfriemaal na
spoelen van koelbuis, maatglaasje en maatkolfje 
is gebruikt. Het, filter moet telkens tot den rand 
met dit water worden gevuld. De het laatst 
gefi ltreerde 10 cm3 wasohwater moeten met 
één druppel 1/10 N. loog geneutraliseerd knnne.n 
worden. Hierna wordt op dezelfde manier, 
driemaal met 15 cm3 neutralen spiritus (90 vol. 
proc.) uit.gewasschen. De vereeui.gde spiritueuze 
filtraten worden na toevoeging van H druppels 
phenolphtaleïne evenePns met 1/10 N. loog 
getitreerd (Polenskegetal P.) 

De getitreerde waterige en alkoholische 
vloei~toffen worden vereenigd in een maatkoli 
van 200 cM3, op 15° à 20° c. gebracht en b1..deeld 
met 1.1. ma.al de som van r + P aan cm3 

1/ 1 N. zilvernitraat. Ver:volgens wordt, de 
koli tot de mR.atstreep aangevuld met gPdestil
leerd water. 

De ~evcrmde neersla~ wordt na goed door
schudden dad,ilijk afgefiltreerd en in 100 cm 3 

van het filtraat het zilver be.paald vo lgens 
Mohr. Indien t het aantal cm3 terugO'etitrend 
1/10 N. zilver in 100 cm3 filtraat ÎR, lan wordt 
hier•1it het nieuwe Kirschner-~etal K1 van 
het onderzochte vet gevonden mt de formule : 
K1 = 2t-O.l x (r + P.) 

Aan de onderstaande tabel wordt het getal 
K 2 ontleend, oorrespondeerend met het voor 
het vet gevonden Polenske-getal P. 

Het nieuwe KirRchner-getal van de hoeveel
heid botervet in 5 gram van het ge61treerde vet 
van de waar wordt gevonden door K, met K2 

te verminderen. 
ti6 
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Polen(~~/etal __ ,_ 

lO of meer 
9 
8 
7 
6 
5 
4. 
3 
2 
1 

1 

O. 7 of minder 

:3 . Vet. 

1.9 
1.85 
1.85 
1.8 
1.7 
1.65 
1.55 
1.4 
1.25 
l.
O.5 

Ten minste 50 g der waar worden in een 
met goed sluitenden stop voorzien wijdmondsch 
fleschje bij ongeveer 40° c. tot smelten gebracht, 
daarna afgekoeld en krachtig geschud, totdat 
de massa homogeen en dikvloeibaar is. 

V1tn dit homogene mengsel worden ongeveer 
10 g afgewogen en in een Erlenmeijerkolfje 
met 20 cm3 zoutzuur (s.g. = 1,126) 25 pct. 
gekookt tot alle niet-vetstoffen zijn opgelost. 

Na voldoende afkoeling wordt het mengsel 
met warm water quantitatief overgebracht 
in een perforator en met petroleum-aether 
geëxtraheerd. Na ongeveer 2 uur extractie 
wordt de aether uit het extractie-kolfje afge
·destilleerd en de rest, na bij 100 ° c. gedroogd te 
zijn, gewogen. 

4. Vocht. 
Ten minste 50 g der waar worden in een 

met goed sluitenden stop voorzien wijdmondsch 
fleschj e bij ongeveer 40° c. tot, smelten gebracht, 
daarna afgekoeld en krachtig geschud, totdat 
de massa homogeen en dikvloeibaar is gewor
den. Daarna worden 5 à 10 g gebracht op een 
vooraf gewogen schaaltje met vlakken bodem 
/mirldellijn omstreeks 70 mm), waarin zich 
ongeveer :20 g zand bevinden. Tijdens het 
wegen wordt het schaaltje met een plaatje 
gesloten. De m assa wordt in een droogst of 
bij 102°-105° c. gedroogd en reeds na ¾ uur 
gewogen. De volgende wegingen geschieden met 
korte tusschenpoozen (b.v. van ½ uur). 

H et drogen wordt voort.gezet totdat geen 
gewichtsverlies meer wordt waargenomen. 

5. Benzoëzuur. 
I. Qualitatief onderzoek. 
Ongeveer 10-20 g der waar worden met 

ongeveer 40 cm• warm water en ongeveer 5 cm• 
1 / , N.loog in een kolf op een wate1-bad onder 
herh'!.ald schudden verwarmd. Daarna word t 
afgeko5ld Got de waar stolt, waa rna de waterige 
vloeistof wordt afgefiltreerd. Het filtraat 
wordt vérwarmd en met een ovérmaat 10 pro
centige calciumchloride-oplossing bedeeld. Na 
bezinking va n den eventueel gevormden neer
slag wordt nog warm door een nat filter gefil
treerd. H et filtraat wordt vervolgens aange
zuurd m et phosphorzuur en uitgPscb11d met 
A.ether. De aetherische oplossing wordt bij zachte 
verwarming uitgedampt, het residu gemengd 
met 2 cm3 sterk zwavelzuur en 0.2 cm3 salpeter
zuur van 50 procent en daarna gedurende 
3 minuten op 180° c. verhit op een kleine vlam 

onder voortdurend schudden. Na afkoeling 
wordt de vloeistof met water verdund, met 
ammonia a lcalisch gemaakt en gekookt. Aan 
de afgekoelde vloeistof wordt zwavelammonium 
toegevoegd. Een roodbruine kleur toont ben
zoëzuur aan. 

IL Quantitatief onderzoek. 
75 g der waar worden met 130 g warm water, 

eenige druppels phenolphta.leïne-oplossing en 
10 cm3 loog van zoodanige sterkte, dat de 
waterige laag alkalisch is, in een Erlenmeijer
kolf, welke voorzien is van een koelbuis, gedu
rende ongeveer één uur op het waterbad ver
warmd, onder herhaald doorschudden. Ver
volgens wordt zoodanig afgekoeld, dat de waar 
stolt, waarna van de waterige oplossing 100 
cm3 worden afgefiltreerd. H et filtcaat wordt 
verwarmd en met een overmaat eener 10 pro
centige calciumchloride-oplossing bedeeld. Na 
bezinking van den eventueel gevormden neer
slag wordt nog warm door een nat filter afge-
6ltreerd. Filter en neerslag worden met warm 
calciumchloride-houdend water uitgewasschen. 
Filtraat en waschwater worden, na aanzuren 
met verdund zoutzuur in een perforator gedu
rende 6 uur met, benzol geëi...-t:rn.heerd. liet 
kolfj e met het perforaat wordt nog één- of 
tweemaal door een kolfje met versch benzol 
vervangen, zoodat quant1tatieve extractie van 
het benzoëzuur wordt verkregen. De benzoli
sche oplossingen worden v3reenigd, é '•n- zoo 
noodig tweemaal met 5 cm3 koud wat-er in 
een kleinen scheitrechter gewasschPn en daarna 
getitreerd met 1/10 N. loog en phenolphtaleïne 
als indicator, waarbij zeer krachtig moet ge
schud worden (1 cm3 1/10 N. loog = 12.2 mg 
benzoëzuur in 50 gra m margarine). 

LIJST VAN REAGE TIA. 
• Aether (C,H6 ) 20. Soortelijk gewicht 0.720. 

Kookpunt 3è _50_35_5o c. 
Benzol, C6 H6• Soortelijk gewicht 0.887. 

Kookpunt 80°- 81° c. 
Glycerine, s.g. 1.23 ; 20 cm3 mogen bij de blin

de proef volgens 1 niet meer vluchtige zuren 
blijken te bevatten dan geneutraliseerd worden 
door 0.5 cm3 1/ 10 .loog. · 

Natronloog (s.g. 1.47), welke buiten toe
treding van het ,koolzuur der lucht wordt 
bewaard en waarvan 2 cm3 30-35 cm 3 van 
het hieronder genoemde verdund zwavelzuur 
neutraliseeren. 

Phenolphta leïne. E en oplossing van 1 g. 
phenolphtaleïne in 100 cm 3 neutralen spiritus. 

Zand. Met zoutzuur gewasschen en gegloeid 
zand. 

Zw11.velzuur (verdund). Soortelijk gewicht 
1.-03, 25 cm3 zwavelzuur, s.g. 1.84, opgelost 
in water tot 1 liter. 

Zwavelzuur (sterk), 91-96 pct.., H 2SO,. 
Soortelijk gewicht 1.837-1.840. 

LUST VAN TITERVLOEISTOFFEN. 
1/10 N. keukenzout. Een oplossing in water, 

welke 6.85 g zuiver keukenzout per liter bevat. 
1/10 N. loog. Een koolzuurvrije oplossing 

van kalium-hydroxyde of natriumhydroxyde 
in zooveel water, dat 25 cm3 der oplossing 

• Buiten invloed van het licht bewaren. 
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25 cm• 1/10 N. oxaalzuur ter neutralisatie ver
eischen. 

1/10 N. zilvernitraat.. Een oplossing in w11.ter, 
welke 16.99 g. vooraf door voorzichtige smel
ting van water bevrijd zilvernitraat per liter 
bevat. 

Behoort bij het Margarinebesluit van 16 
October 1925 (Staatsblad n°. 417). 

Ons bekend, 
De Minister van ,1rbeid, Handel en Nijverheid, 

KOOT.EN, 
De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Lanàbouw, 

DE GEER. 

16 October 1925. BESLUIT, houdende beschik
king op het bezwaar, ingediend door J. 
Seyffert te Zwijndrecht, tegen zijn aanslag 
in de plaatselijke inkomstenbelasting der 
gemeente Utrecht als forens. S. 418. 

WIJ WILHELMJ A, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar van J. Seyffert 

te Zwijndrecht op grond van art. 265i der 
Gemeentewet ingediend tegen den aanslag in 
de gemeente Utrer.ht in de plaatselijke inkom
stenbelasting als forens ; 

Den Raad vmi State, Afdeeling voor de 
!}eschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 Maart 1925, n°. 98, en van 12 Augustus 1925, 
n°. 98/90; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 9 October 1925, n°. 54, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende: dat J. Seyffert te Zwijndrecht 
bij aanslagbiljet van 4 April 1924 over het 
belastingjaar 1923/1924 als werkforens in de 
gemeente Utrecht is aangeslagen; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt 
aanvoerende dat hij als onder-aannemer van 
het lood- en zinkwerk van een aantal woningen 
te Utrecht niet alleen niet op meer dan 90 dagen 
van het jaar te Utrecht aanwezig was tot uit
oefening van een bedrijf, doch er evenmin op 
meer dan 90 dagen van het jaar de beschikking 
had over eene vaste inrichting tot persoonlijke 
uitoefening van een bedrijf; dat het lood- en 
zinkwerk, door hem te Utrecht aangenomen, 
werd uitgevoerd onder geregeld en dageljjksch 
toezicht van een meesterknecht ; dat zijn 
. werkzaamheden, · die eenmaal per week te 
Utrecht plaats vonden, zich bepaalden tot het 
opnemen van den stand van het werk ; het 
afdragen van loongelden aan den meesterknecht, 
en, zoo noodig het voeren van besprekingen 
met den hoofd-aannemer van het werk ; 

Overwegende, dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten aan J. Seyffert als onder-aan
nemer tijdens het belastingjaar 1923/24 was 
opgedragen het loodgieterswerk aan een bouw
werk in de gemeente Utrecht; 

dat de in verband daarmede aangevoerde 
goten, buizen, enz. werden opgeslagen in een 
gebouwtje, waarin tevens adressant's werk
lieden, onder directe leiding van een meester
knecht, die ~oten, buizen enz. pasklaar maakten 
en platen zrnk bewerkten ; 

dat niet is gebleken, dat adressant's per
soonlijke bemoeiingen met deze werkzaam
heden zich verder uitstrekten dan tot het geven 
van algemeene leiding, het uitoefenen van 
controle en dergelijke verrichtingen van alge
meenen aard ; 

dat adressant daartoe wel van tijd tot tijd, 
doch op minder dan 90 dagen van het belasting
jaar het voormelde gebouwtje te Utrecht heeft 
bezocht, doch dat daaruit geenszins volgt dat 
dit gebouwtje voor de bovenbedoelde verrich
tingen van adressant bestemd was ; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, dat 
het gebouwtje niet vormde een vaste inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van adressant's 
beroep; 

dat niet is gesteld, veel minder gebleken, 
dat adressant op eenigen anderen grond be
lastingplichtig zou zijn krachtens art. 224a, 
sub 3°., der Gemeentewet; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den bestreden aanslag te vernietigen. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 16den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 3 Nov. 1925.) 

MINISTERIE VAN 
FIN ANCIEN. 

Afdeeling: 
DIRECTE BELASTINGEN, 

0 • 54. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 

29 April 1924, n°. 86. 

's-Gravenhage, 9 October 1925. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
Uwer Majesteit weder aan te bieden het be
zwaarschrift van J. Seyffert te Zwijndrecht, 
op grond van art. 265i der Gemeentewet 
ingediend tegen den aanslag in de gemeente 
Utrecht in de plaatselijke ïnkomstenbelasting 
als forens . 

adat de _ondergeteekende krachtens mach
tiging van we Majesteit van 11 Juni 1925, 
n°. 7, met den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur, in overle~ was 
getreden, heeft die Afdeeling, met wiJziging 
van haar oorspronkelijk advies, Uwer Majesteit 
de volgende uitspraak voorgedragen : 

Beschikkende op het bezwaar van J. Seyffert 
te Zwijndrecht op grond van art. 265i der 
Gemeentewet ingediend tegen den aanslag in de 
gemeente Utrecht in de plaatselijke inkomsten
belasting als forens ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
4 Maart 1925, n°. 98, en van 12 Angustus 1925, 
n°. 98/90; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende : dat J. Seyffert te Zwijndrecht 
bij aanslagbiljet van 4 April 1924 over het 
belastingjaar 1923/1924 als werkforens in de 
gemeente Utrecht is aangeslagen; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt. 

66* 
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aanvoerende dat hij als onder-aannemer van 
het lood- en zinkwerk van een aantal woningen 
te Utrecht niet alleen niet op meer dan 90 dagen 
van het jaar te Utrecht aanwezig was tot uit
oefening van een bedrijf, doch er evenmin op 
meer dan 90 dagen van het jaar de beschikking 
had over eene vaste inrichting tot persoonlijke 
uitoefening van een bedrijt ; dat het lood- en 
zinkwerk, door hem te Utrecht aangenomen, 
werd uitgevoerd onder geregeld en dagelijks<:h 
toezicht van een meesterknecht; dat z1Jn 
werkzaamheden, die eenmaal per week te 
Utrecht plaats vonden, zich bepaalden tot het 
opnemen van den stand van het werk, het 
afdragen van loongelden aan den meesterknecht 
en, zoo noodig, het voeren van besprekingen 
met den hoofd-aannemer van het werk ; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
ambt-sberichten aan J. Seyffert als onderaan
nemer tijrlens het · belastingjaar 1923 24 was 
opgedragen het loodgieterswerk aan een bouw
werk in de gemeente Utrecht; 

dat hij a ls zoodanig te Utrecht op meer dan 
90 dagen van het hela tingjaar 1923 ,24 de 
beschikking heeft gehad over de in die gemeente 
gelegen berg- en werkplaats, behoorende tot 
genoemd bouwwerk ; 

dat deze ruimte voor hem bestemd was, om 
persoonlijk zijne werkzaamheden uit te oefenen; 

dat wel is waar een meesterknecht geregeld 
op het werk aanwezig was, maar niet aan
nemelijk is gemaakt, dat de werkzaamheden 
van den appellant het karakter van een per
soonlijke leiding der zaak zouden missen; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
J. Seyffert op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar te Utrecht de beschikking heeft 
gehad over eene vaste inrichting tot persoonlijke 
uitoefening van zijne betrekking ; 

dat hij dus terecht overeenkomstig art. 244a 
onder 30_ der gewijzigde Gemeentewet over 
genoemd belastingjaar in die gemeente als 
forens is aangeslagen ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het bezwaar ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

De gronden waarop dit oordeel rust, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit. hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aangeboden. 

De Minister van Fi=nciën, H. COLIJN. 

16 October 1925. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep, ingesteld door het 
gemeentebestuur van Goes in zake den 
aanslag in de plaatselijke inkomsten
belasting dier gemeent,e van W. J . van 
den .Bo eb te Kloetinge als forens . S. 419. 

WIJ W[LHEL)HNA, ENZ. 
Beschikkendfl op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Goes te?en de uit
spraak van Gcd. Staten ,Tan Zeeland in zake 
den aanslag in de plaatselijke inkomsten
hela ting der gemeente Goe,g van W. J. van 
den Bosch te Kloetinge als forens ; 

Den Raad van tate, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, geboord, adviezen van 
27 áugustus 1924 n°. 754 en van 10 ,Juni 1925 
no. 754 '63; 

Op de voordracht v,i.n Onzen Minister van 
Financiën van 9 October 1925 n°. 53 a.fdee!mg 
Directe Belastinaen ; 

Overwegende dat W. J. van den Bosch te 
Kloetinge over het belastingjaar 1923 24 als 
werkforens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Go-.s ÎB aangeslagen ; 

dat, nadat hij daa1·tegen bij Ged. Staten van 
Z eeland bezwaar gemaakt h-id, dit College den 
aanslag heeft vernietigd uit overweging dat de 
reclamant ten vorigen jare bij hun College in 
beroep is gekomen van den over het dienstjaar 
1922'2:l opgelegden llanslag in de plaatselijke 
inkomstenbelastin~ der gemeente Goes ; dat 
deze aanslag desttjds is vernietigd op grond 
van de overweging, dat t.en onrechte was aan
genomen, dat de reclamant in het zich te Goes 
bevindende pakhuis dP,r Naamlooze Vennoot
schap Zeeuw che Fruitteelt Maatschappij, 
waarvan hij directeur is, de be chikking zou 
hebben over eene vaste inrichting tot persoon
lijke uitoefening van zijn bedrij f, dat in den 
feitelijken toestand te dezen sindsdien geene 
verandering is gekomen ; dat mitsdien ook 
thans wederom de aanslag behoort te worden 
vernietigd ; 

dat van het be luit van Ged. taten Burge
meester en Wethouders van Goes bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende dat W. J. 
van den Bo ch is Directeur der aamlooze 
Vennootschap ,.Zeeuwsche Fruitteelt Maat
schappij" ; dat de gemelde maat chappij op 
het grondgebied der gemeente Goes bezit een 
schuur of pakhuis, dienende tot het bewaren, 
sorteeren, verpakken en verzenden van hare 
producten en het uitvoeren van andere orders, 
het bergen van werktuigen en hulpmiddelen 
voor het bedrijf benoodigd en het, stallen der 
in het bedrijf te werk gesteld wordende paarden, 
een en ander door of onder toezicht van een 
werkmeester, voorwerker, of ba.as. die nu en 
dan ook eenige administratieve werkzaamheden 
in het pakhuis verricht; dat deze werkmeester , 
voorwerker of baas evenwel het bedrijf geenszins 
zelfstandig leidt, doch daarbij geheel de instruc
ties te volgen heeft van W. J. van den Bosch, 
onder wiens leiding, volgens wiens aanwijzingen 
en onder wiens verantwoordelijkheid alle werk
zaamheden in het pakhuis worden verricht ; 
dat mitsdien W. J. van den Bosch geacht moet 
worden op meer dan 90 da~en van het jaar te 
Goes over eene vaste inrwhting zooals een 
kant.oor, winkel of werkplaats tot persoonlijke 
uitoefening van 0€'ne betrekking, beroep of 
bedrijf de beschikking te hebben terwijl voorts 
in een bij hun beroepschrift gevoegde memorie 
Burgemeester en Wethouders verwijzen naar 
Ons Besluit van 4 December 1923. 11°. 13 ; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten W. J . van den .Bosch is Direc
teur van de aa.mlooze Vennootschap "Zeeuw
sche Fruitteelt Maatschappij" ; 

dat hij ale zooda.nig te Goes op meer dan 
90 da.gen Vf\n het belastingjaar 1923 24 de 
beschikking heeft gehad over h t in die ge
meente geleuen pakhuis toebehoorende aan de 
kweekerij der vennoot chap ; 

dat echter, wat er ook zij van de stelling van 
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het gemeentebestuur van Goes, dat alle werk
zaamheden in dat pakhuis werden verricht. 
onder verantwoordelijkheid van den aan
geslagene, daarmede niet is gesteld, veel 
minder bewezen, dat deze to taak had per
soonljjk eeni~e technische of administratieve 
werkzaamheid in dat pakhuis te verrichten ; 

dat dit laatste ook niet is af t e leiden uit de 
stelling van het gemeentebestuur van Goes, dat 
de werkzaamheden in het pakhuis werden 
verricht onder leiding en volgens aanwijzingen 
van den aangeslagene, omdat voor de directe 
leiding van de werkzaamheden een werkmeester, 
voorwerker of baas aanwezig was, . zoodat de 
leiding en de aanwijzingen die de aangeslagene 
gaf slechts van algemeenen aard behoefden te 
zijn; 

dat mitsdien moet worden aangenomen, dat 
het te Goes aanwezige pakhuis niet bestemd 
was tot persoonlijke uitoefening door den aan
geslagene van zijn voormel:ie betrekking ; 

dat derbalvP, nu in het beroepschrift • niet is 
gesteld, dat W. J. van den Bosch, op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar 1923 /24 
in de gemeente Goes aanwezig is geweest, de 
aangeslagene over dat belastingjaar niet krach
tens art. 244a, sub 3°. der Gemeentewet in die 
gemeente belastingplichtig is. zoodat, de op
gelegde aanslag terecht door Ged. Staten is 
vernietigd ; · 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren ; 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het S taatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal · worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 16den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

( Uitgeg. 5 Nov. 1925.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

Afdeeling: 
DIRECTE BELASTINGEN, 

N°. 53. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 

23 April 1924, n°. 182. 

's-Gravenhage, den 9 October 1925. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft. de ondergeteekende de eer 
aan Uwe Majeii,teit weder aan te bieden het 
beroepschrift, ingediend door het Gemeente
bestuur van Goes tegen de uitspraak van 
Ged. Staten van Z eeland in zake den aanslag 
over 1923 /2:1 in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Goes van W. J. van den 
Bosch te Kloetinge als forens. 

Nadat de ondergeteekende, krachtens mach
tiging van Uwe Majesteit van 4 Februari 1925, 
no. 15, met den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur, in ov~rleg 
was getreden, heeft die Afdeeling, met wijziging 

van haar oorspronkelijk advies, Uwer Majesteit 
de volgende uitspraak voorgedragen : 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Goes tegen de uit
spraak van Ged. Staten van Z eeland in zake 
den a.anslag in de plaatselijke inkomsten
belasting der gemeente Goes van W. J. van 
den Bosch te Kloetinge als forens : 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gescbill~n van Bestuur, gehoord, adviezen van 
27 Augustus 1924, n°. 75i en van 10 J uni 1925, 
no. 754/63 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende dat W. J. van den Bosch te 
Kloetinge over het bela.stingjaar 1923/24 als 
werkforens in de plaatselijke inkomstenbelasting 
der gemeente Goes is aangeslagen ; 

dat, nadat hij daa.rtegen bij Ged. Staten van 
Zeeland bezwaar gemaakt had, dit College den 
aanslag heeft veinietigd uit overweging dat de 
reclamant ten vorigen jare bij bun College in 
beroep is gekomen van den over het dienstjaar 
1922/23 opgelegden aanslag in de plaatselijke
inkomstenbelasting der gemePnte Goes ; dat 
deze 1tanslag destijds is vernietigd op grond 
van de overweging, dat ten onrechte was aan
genomen, dat de reclamant in het zich te Goes· 
bevindende pakhuis der Naamlooze Vennoot
schap Zeeuwsche Fruitteelt Ma.atscbappij , 
waarvan bij directeur is, de beschikking zou 
hebben over eene vaste inrichting tot persoon
lijke uitoefening va.n zijn bedrijf ; dat in den 
feitelijkPn toestand te dezen sindsdien geene 
verandering is gekomen ; dat mitsdien ook 
thans wederom de aanslag behoort te worden 
vernietigd ; 

dat van het besluit van Ged. Staten Burge
meester en Wethouders van Goes bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende dat W. J. 
va.n den Bosch is directeur der Naamlooze 
Vennootschap "Zeeuwsche Fruitteelt Maat
schappij"; dat de gemelde Maatschappij op 
het grondgebied der gemeente Goes bezit een 
schuur of pakhuis, dienende tot het bewaren, 
sorteeren, verpakken en verzenden van hare 
producten en het uitvoeren van andere orders, 
het bergen van werktuigen en hulpmiddelen 
voor het bedrijf benoodigd en het stallen der 
in het bedrijf t e werk gesteld wordende paarden, 
een en ander door of onder toezicht, van een 
werkmeester, voorwerker, baas of hoe men 
dezen persoon wil betitelen ; d1tt deze werk
meester, voorwerker, baas, enz. evenwel het 
bedrijf geenszins zelfstandig leidt, doch daarbij 
geheel te volgen heeft de hem door W. J . van 
den Bosch in diens functie van directeur der 
Naamlooze Vennootschap gegeven instructies; 
dat mitsdien W. J. van den Bosch geacht moet 
worden op meer clan 90 dagen van het jaar te 
Goes over eene vaste inrichting zooals een 
kantoor, winkel of werkplaats tot persoonlijke 
uitoefening van eene betrekking, beroep of 
bedrijf de beschikking te hebben terwijl voorts 
in een bij hun beroepschrift gevoegde memorie 
Burgemeester en Wethouders verwijzen naar 
Ons Besluit van 4 December 1923, n°. 13 ; 

Overwegende dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten W . J . van den Bosch is directeur 
van de Naamlooze Vennootschap " Zeeuwsche 
Fruitteelt Maatschappij" ; 

dat hij als ioodanig te Goes op meer dan 
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90 i~f~~n van het b~lastingjaar 1923/24 de 
besc · -· g heeft gehad over het in die ge
meente gelegen pakhui~ toebehoorende aan de 
kweekerij der vennootschap ; 

dat dit pakhuis voor hem bestemd was, om 
persoonlijk zjjne werkzaamheden uit te oefenen, 
blijkende zulks uit het feit, dat in dit, pakhuis 
administratieve werkzaamheden werden ver
richt onder zijne leiding, volgens zijne aan
wijzingen en onder zijne verantwoordelijkheid ; 

dat daarom moet worden aangenomen dat 
W. J. van den Bosch op meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar te Goes de beschikking 
heeft gehad over eene vaste inrichting tot per
soonlijke uitoefening van zijne betrekking; 

dat hij dus terecht overeenkomstig nrt. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet over 
genoemd belastingjaar in die gemeente als 
forens is aangeslagen en deze aanslag door 
Ged. Staten derhalve ten onrechte is vernietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Zeeland den aanslag van 
W. J. van den Bosch te Kloetinge in de plaatse
lijke inkomstenbelasting der gemeente Goes als 
forens te handhaven. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Jlfet dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

De gronden waarop dit oordeel rust, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hierbij eerbiedig ter bekrachtiging 
wordt aanaeboden. 

De 11finister van Financiën, H. COLIJN. 

16 October 1925. BESLUIT tot vaststell ing van 
een algemeenen maat.regel van bestuur 
a ls bedoeld in artikel 437 quater van het 
Wetboek van Strafrecht betreffende de 
be~trijding van de begunstiging van mis
drjjven op bepaalde watergebieden. S. 420. 

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

Justitie van 29 Juni 1925, 2• Afdeeling A., 
no. 912; 

Gelet op het bij de wet van 7 Juni 1924 
(Staatsblad n°. 276), houdende voorziening ter 
bestrijding van de begunstiging van misdrijven 
op bepaalde watergebieden, vBstgestelde a r
tikel 437quater v?n het Wetboek van Straf
recht; 

Den Raad van State geboord (advies van 
21 Juli 1925, n°. 43) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 12 October 1925, 2• Af. 
deeling A., 11°. 934); 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 

HOOFDSTUK l. 
Algemeene bepalingen. 

Art. 1 . Dit besluit is van toepassing ten 
aanzien van de navolgende watergebieden : 

a. de Boven-Rijn. de Waal, de Boven- en 
de Beneden-Merwede, de Noord, de ieuwe 
Maas, de Rotterdamsche Waterweg, de Noord
geul en de Westgeul ; 

b. het Pannerdenscb kanaal. de Neder
Rijn, de Lek en h3t Merwedekanaal ; 

c. de Oude Maas, het Mallegat, de Dordtsche 
Kil, het Hollandsch Diep, het Volkerak, het 
Zijpe, het Mastgat, de Keeten, de Oosterschelde, 
het Kanaal door Zuid-Beveland, de Wester
schelde en het Kanaal van Terneuzen ; 

d. de Nieuwe Merwede, de Amer, de Berg
sche Maas, het Heusdensch Kanaal, de Afge
damde Maas, de Maas, de Gekanaliseerde Dieze, 
de Zuid-Willemsvaart en het Kanaal Luik
Maastricht, 

een en ander met uitzondering van de ge
deelten behoorende tot de gemeenten Rotter
dam en Amsterdam en voorts met dien ver
stande, Jat onder de toepassing van dit besluit 
zijn begrepen do Rijkshavens, welke i n of aan 
deze wateren ziin gelegen. 

2. De zoowel in dit besluit als in het Wet
boek van Strafrecht voorkomende uit,druk
kingen zijn voor de toepassing van dit besluit 
in den ·zin van het Wetboek van Strafrecht te 
verstaan. 

Voorts zijn onder vaartuigen vlotten begrepen. 

HOOFDSTUK IL 
Van opkooperij te water. 

3. Het is verboden uit een vaartuig aanwezig 
op een der in artikel l aangewezen watergebieden 
eenig goed op te koopen of, opkooper zijnde, als 
geschenk aan te nemen of in pand, gebruik 
of bewaring te nemen, tenzij wordt gehandeld 
krachtens vergunning door of vanwege Onzen 
Minister van Justitie te verleenen. 

4. De houder van eene vergunning als 
bedoeld in artikel 3, is verplicht een door
loopend op-· en verkoopregister volgens door 
Onzen Minister van Justitie vast te stellen 
model bij tJ houden, verdeeld in twee afdee
lingen, waarin in de eerste afdeeling elke op
koop moet worden aangeteekend, met vermel
ding van: 

a. een volgnummer, zoomede datum en 
uur van den opkooP. ; 

b. aard, omschrijving en hoeveelheid van 
het opgekochte ; 

c. naam en woonplaats en andere gegevens, 
die de opsporing mogelijk kunnen maken van 
dengene, van wien is opgekocht, in het bijzonder 
ook den naam van het vaartuig, waaruit de 
goedoren afkomstig zijn ; 

d. den opkoopsprijs of opkoopsvoorwaarden; 
e. het volgnummer of de volgnummers uit 

de tweede afdeeling van het register ; · 
terwijl in de tweede afdealing elke verkoop, 

waartoe gerekend wordt te behooren elke af
gifte of verdwijning van opgekochte goederen, 
moet worden aangeteekend, met vermelding van: 

a. een volgnu=er, zoomede datum en 
uur van den verkoo:p ; 

b. aard, omschriJving en hoeveelheid van 
het verkochte ; 

c. naam en woonplaats en andera gegevens, 
die de opsporing mogelijk maken van dengene, 
aan wien verkocht is ; 

d. den verkoop~prijs of verkoopsvoorwaarden; 
e. het volgnummer of de volgnummers ~it 

de eerste afdeeling van het register. 
De houder van de vergunning moet dit 

register, voordat het in J$ebruik genomen wordt, 
aan den bij de vergunmng aan te wijzen auto
r iteit ter waarmerking aanbieden. 
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Het register moet op de eerste vordering 
aan de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, daaronder begrepen de marechaussee, 
ter inzage worden gegeven. Op eerste vorde
riJ1g van de in het vorige lid bedoelde auto
riteit moet voorts het register voor onderzoek 
worden afgestaan, in welk geval onmiddell(jk 
een nieuw register ter waarmerking aan die 
autoriteit moet worden aangeboden. 

De inschrijving in het register moet plaats 
hebben vóór het overnemen van het opgekochte 
of verkochte goed is geschied . 

De invulling van het register moot duidelijk 
leesbaar plaats hebben met inkt of aniline 
potlood en het register zelf moet in zindelijken, 
ongeschonden staat verkeer-en. 

Een volgeschreven register moet onverwijld 
bij de in het tweede lid berloelde autoriteit 
worden ingeleverd. Hetzelfde geldt bij be
ëindiging der vergunning ten aanzien van het 
loopende register. 

5. De houder van eene vergunning als be
doeld in artikel 3, is verplicht onverwijld kennis 

· te geven aan de bij de vergunrung aan te wijzen 
ambtenaren, indien hij in de gelegenh;iid is 
eenig goed op te koopen, waarvan hij redelijker
W\js moet aannemen, dat het van misdrijf 
afkomstig is of voor den rechthebbende is ver
loren gégaan. 

Het is hem verboden eenig goed van een ander 
dan den eigenaar van het betrokken vaartuig 
op te koopen tenzij met onderteekende schrif
telijke vergunning van dezen of, betreft het een 
opkoop van een ancter dan van den schipper, 
van dien schipper, welke vergunning bij het 
register aanwezig moet zijn. 

Hij mag voorts eenig door opkoop verkregen 
goed gedurende de eerste drie dagen aat het 
onder zijne berusting is, niet van de hand doen 
of eenige verandering doen ondergaan. 

Voor zooveel het bedrijf met een vaartuig 
wordt uitgeoefend, moet dat vaartuig voorzien 
zijn van een door Onzen Minister van J ustitie 
vast te stellen kentecken en moet daarop, 
volgens door of vanwege dezen te geven voor
schriften, de naam en de woonplaats van den 
opkooper duidelijk zichtbaar voorkomen. 

Tusschen een uur na zonsondergang en een 
uur voor zonsopgang mag van de vergunning 
geen gebruik worden gemaakt. 

Overigens gelden, onverminderd de ver
plichtingen die op den houder aer vergunning 
ingevolge andere wettelijke voorschriften, in 
het bijzonder ook de artikelen 437, 437bis en 
437/er Wetboek van Strafrecht, rusten, de be0 

palingen en voorwaPrden, die bij het verleenen 
der vergunning worden gesteld. 

6. Eene vergunning als bedoeld in artikel 3, 
geldt tot wederopzeggens. Zij moet echt;ir 
jaarlijks door de in artikel 4, tweede lid, bedoelde 
autoriteit in de door deze te bepalen maand 
worden afgeteekend en daartoe tijdig aan deze 
worden aangeboden. Bij gebreke daarvan 
komt. de vergunning te vervallen. 

HOOFDSTUK III. 
Van de rivierventer ij. 

7. Het 1s verboden met gebruikmaking van 
een vaartuig a.an opvarenden van een op de 
in art,ikel 1 bedoelde watergebieden zich be
vindend vaartuig goederen te koop aan te 

bieden, te verkoopen of anderszins op eeniger
lei wijze te vervreemden, tenzij gehandeld 
wordt krachtens vergunning door of vanwege 
Onzen Minister van Justitie te verleenen. 

8. Eene vergunning als bedoeld in artikel 7, 
wordt niet verleend, indien de persoon van den 
aanvrager of de omstandighJden waaronder 
het bedrijf zal worden uitgeoefend, na.ar het 
oordeel van hem die de veq~unning kan ver
leenen, ernstig gevaar voor misbruik opleveren. 

9. Het vaartuig waarmede het bedrijf wordt 
uitgeoefend, moot voorzien zijn van een door 
Onzen Minister van Justitie vast te stellen 
kenteeken en daarop moet, volgens door of 
vanwege dezen te geven voorschriften, de naam 
en de woonplaats van den houder der vergun
ning duidelijk zichtbaar voorkomen. 

Het is verboden in het va.artuig behalve ar
tikelen tot verkoop waarvan de vergunning 
strekt, andere voorwerpen aanwezig te hebben 
dan die welke vereischt worden voor de vaart 
en voor de onmiddellijke behoefte der personen 
die zich op het vaartuig bevinden, zulks met 
dien verstande, dat in geen geval sterke drank 
in het vaartuig aanwezig mag zijn. 

Overigens gelden de bepalingen en voor
waarden, die bij het verleenen der vergunning 
worden gesteld. 

10. Eene vergunning als bedoeld in artikel 7, 
wordt verleend tot wederopzeggens. Zij moet 
echter jaarlijks door de bij de vergunning aan 
te wijzen a.utoriteit in de door deze te bepalen 
maand worden afgeteekend en daartoe tijdig 
aan deze worden aangeboden. Bij gebreke 
daarvan komt de vergunning te vervallen. 

Opzegging zal in het bijzonder geschieden, als 
van de vergunning misbruik is gemaakt of 
zoodanig misbruik naar het oordeel van hem 
die de vergunning kan opzeggen, is te vreezen. 

SLOTBEPALINGEN. 

11. Het is verboden zich ,met een vaartuig, 
voorzien van een kenteeken als bedoeld in 
a.rtikel 5, vierde lid, of artikel 9, eerste lid, op 
de in artikel l bedoelde wat-ergebieden te be
vinden, tenzij in het bezit van eene vergunning 
als onderscheidenlijk in de artikelen 3 en 7 
bedoeld. 

12. De houder van eene vergunning als in 
de artikelen 3 en 7 bedoeld, moet. indien bij 
zich bevindt aan den wal langs of op het water
gebied waarover zijn bevoegdheid strekt, steeds 
in het bezit zijn van die vergunning, zoomede 
van een afdruk van dit besluit,. Hij is ver
plicht die vergunning op de eerste vordering 
aan de ambtenaren van Rijks- en gemeente
politie, daaronder begrepen de marechaussee, 
te vertoonen. 

13. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1926. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk il! het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 16den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. SCHOK.KING. 

( Uitgeg. 29 Oct. 1925.) 
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17 October 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu geen argument, ontleend aan het 

belang der gemeente zelf, hetwelk db wei
gering van goedkeuring door Ged. Staten 
op een raadsbesluit tot instelling van een 
markt zou kunnen motiveeren, is aange
voe d, en weliswaar de mogelijkheid bestaat 
dat een bekende markt in de nabijheid door 
de in te stellen markt, eenige schade zal 
ondervinden, maar niet aannemelijk is 
dat die schade aanmerkelijk zoude zijn, 
hebben Ged. Staten ten onrechte aan het 
raadsbesluit goedkeuring onthouden. 

WrJ W lL.ti_i.;Ll\HNA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, door Burgemees

ter en \,Vet.houders van Assen namens den Raad 
dier gemeente ingesteld tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 Mei 
1925, n°. 99, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het raadsbesluit van 19 Februari 1925, 
n°. 21, tot instelling van een paardenmarkt ; 

Den Raad van State, enz. ; 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 13 
October 1925, n°. 7216, Afd. B. B.; 

O'. dat de Raad der gemeente Assen in zijne 
vergadering van 19 Februari 1925, heeft beslo
ten zijn besluit van 26 Maart 1920, n°. 128, 
waaTbij wordt bepqald, welke markten te 
Assen worden gehouden en dat sedert herhaal
delijk is gewijzigd, andermaal in dier voege te 
wijzigen, dat aan het bestaande onder Ile 
wordt toegevoegd : een pa.ardenmarkt op den 
tweeden Woensdag in Mei, tegen welke wijziging 
door Burgemeester en Wethouders van Norg 
bij Gedeputeerde Staten van Drenthe bezwaren 
Werden ingebracht; 

d'at Ged. Staten bij besluit va,n 6 Mei 1925, 
no. 88 aan bovengemeld raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden daarbij over
wegende dat - in aanmerking genomen den 
geringen afstand, waarop de marktplaatsen der 
aangrenzende gemeenten Assen en Norg va,n 
elkaar zijn verwijderd - de ontwikkeling der 
op den tweeden Woensdag in Mei te Assen in 
te stellen paardemarkt, hoogstwaarschijnlijk 
zal gaan t.en koste van den bloei der sedert 
jaren bestaande belangrijke, bij de bij den 
paardenhandel betrokkenen binnen en buiten 
de grenzen van het land bekende en in trek 
zijnde paardenmarkt, welke op den 24en der
zelfde ma.and te Norg pleegt t e worden gehou
den ; dat daarmede de algemeene belangen 
van den paardenhandel en hetgeen daartoe 
behoort, geenszins zullen worden gediend ; 

dat van het besluit van Ged. Staten Burge
meester en W'ethouders van Assen namens den 
Raad dier gemeente bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat het raadsbesluit, tot 
instelling der paardenmartk zijn aanzien dankt 
aan de overweging, dat er in Mei in de omgeving 
van Assen, geen gelegenheid tot markthandel 
in paarden bestonc!, terwijl daaraan toch be
hoefte was gebleken ; dat het betoog van Gede
puteerde Staten bezwaarlijk hoog kan worden 
aangeslagen, nu eene nadere motiveering, 
waarom de algemeene belangen va.n den paar
denhandel door een loop van zaken, als door 
Gedeputeerde Staten verwacht, niet zullen 
worden gediend, ontbreekt en het integendeel 
zeer wel denkbaar zou zijn, dat die algemE>ene 
belangen met een markt t e Assen als meer 

centraal, aan ppoor-, tram- en waterwegen en 
overige grootere verkeerswegen gelegen, punt 
wèl zouden worden gediend ; dat, gegeven het 
feit, dat de beide paardenmarkten in kwestie 
met een tijdsruimte van 10 tot 14 dagen van 
elkander zouden verschillen en gegeven de 
groote vermaardheid der Norger markt, er voor 
een onderlinge concurrentie tusschen die beide 
markten, laat staan voor een overvleugelen 
van de laatstgenoemde door de Asser markt, 
geen vrees behoeft te bestaan, eaar dat daar
naast, gesteld al, dat inderdaad de Asser markt 
in meerdere of mindere mate aan de andere 
afbreuk mocht blijken te doen, daardoor zou 
zijn bewezen. dat de Asser markt een bestaarrs-· 
recht bezat, hetwelk derhalve zou behooren te· 
worden geëerbiedigd; 

0. dat geen retgument, ontleend aan het be
lang van de gemeente Assen, hetwelk de weige
ring der goedkeuring door Gedeputeerde Staten 
zoude kunnen motiveeren, is aangevoerd ; 

dat weliswaar de mogelijkheid bestaat, dat 
de paardenmarkt te Norg door de te Assen te 
houden paardenmarkt eenige schade zal onder
vinden, maar niet aannemelijk is, dat de schade 
aan deze zeer bekende paardenmarkt aan te 
brengen van dien aard zoude zijn, dat op dien 
grond de goeekeuring aah het raadsbesluit van 
Assen ware te onthouden ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vnnietiging van het bestreden besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 6 Mei 1925, 
n°. 88 alsnog goedkeuring te verleenen A,an het 
besluit van den Raad der gemeente Assen van 
19 Februari 1925, n°. 21, tot instelling van een 
paardenmarkt op den tweeden Woensdag in 
Mei. (A.B.) 

19 October 1925. BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 14 en 16 der Warenwet (Staats
blad 1919. n°. 581 \ op vet. S· 421. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 22 September 
1925, n°. 729 D, afdeeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 16 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 October 1925, n°. 31); 

GelP-t op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 October 1925. n°. 
858 D. afdeeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art.. 1. 1. De aanduiding "Vet, geheel 
of ten deele uit buitenlandsche producten bereid 
onder toezicht krachtens de Warenwet (Staat~
blad 1919, n°. 581) en voor menschelijk voedsel 
gesohikt." mag uitsluitend worden gebezigd voor 
toebereid vet, dat bereid is onder een toezicht, 
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit 
uitgeoefend. 

2. De aanduiding, voor menschelijk voedsel 
geschikt, of een aanduiding, die in strekking 
daarmede overeenkomt, al of niet in samenhang 
met andere aanduidingen, mag niet, ~ebezigd 
worden voor vetten, welke niet bereid ziJn onder 
een overeenkomstig dit besluit geregeld toezicht. 

2. Het toezicht in artikel 1, ondE'r 1, van dit 
besluit be:loeld, om,at, ieder onderdeel van de 
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bereiding van het vet, en de daarvoor gebezigde 
grondstoffen. het onderzoek naar de hoedanig
heid van het. bereide product en de aflevering. 

Het toezicht wordt uitgeoefend door een of 
meer deskundigen, die door Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid worden aan
gewezen, en wier vergoeding wor<lt-gekweten uit 
bijdragen, waartoe de belanghebbenden zich 
verbinden. 

3. Degene, die vet onder toezicht ais in 
artikel 1, onder 1, van dit besluit bedoeld wenscht 
te bereiden, steltden Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid met zijn verlangen in kennis. 

4. De aanduiding in artikel l, eerste lid, 
bedoeld, moet op de waren zelf, op de buiten
zijde der verpakking of op de plaatsen, waar de 
waren ten verkoop worden uitgestald, worden 
aangebracht overeenkomstig de voorschriften 
door Onzen Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid gegeven. Zij mag niet van de waar 
of haar verpakking worden verwijderd. 

5. Door Onzen Minister van Arbeid, Handel 
en Nijverheid worden vastge~tPld : 

a. eischen waaraan het vet, dat bereid is 
onder het in artikel 1, onder 1, bedoelde toe
zicht, moet voldoen ; 

b. de wijze, waarop het toezicht wordt uit
geoefend; 

c. de aard en de wijze van uitvoering der 
te verrichten onderzoekingen ; 

d. de bevoegdheid, de verplichtingen, de 
instructie en de vergoeding van de deskundigen 
in artikel 2, lid 2, bedoeld ; 

e. de opgaven, welke bij de kennisgeving 
in artikel 3 bedoeld, moeten worden overgelegd 
en de voorwaarden, waaronder deskundigen 
voor de uitoefening van het toezicht door den 
Minister zullen worden aangewezen. 

6. 1. Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid is bevoegd van hem, die vet onder 
het toezicht, bedoeld in artikel 1, wil bereiden, 
vóór dat de bereiding onder dat toezicht wordt 
gesteld, het stellen van een bankgarantie of 
andere zekerheid tot een door Onzen Minister 
te bepalen bedrag te vorderen, ten aanzien 
waarvan de belanghebbende eene verklaring 
onderteekent, waarin hij Onzen Minister de 
bevoegdheid geeft om, wanneer naar het oordeel 
van dezen de voorwaarden. waarop het toezicht 
wordt gehfJuden, niet behoorlijk zijn nagekomen, 
tot geheele of gedeeltelijke verbeurdverklaring 
der gestelde zekerheid over te gaan. 

2. De modellen der bescheiden, benoodigd 
voor de nakoming van het bepaalde in bat vorig 
lid, worden door Onzen Minister vast$esteld. 

7. De invoer van toebereid dierliJk vet, 
waarvan blijkt, dat het in het land van oor
sprong als zoodanig niet geschikt is geacht voor 
menschelijk voedsel, isslechts toegestaan indien: 

a. de invoer geschiedt langs een der kanto
ren, die Onze Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid in overleg met Onzen Minister van 
Financiën daarvoor aanwijst ; 

b. bij den invoer voldoende zekerheid word l 
geboden, dat verwnking van het vet tot eet
of drinkwaar uitsluitend zal geschieden onder 
toezicht als bedoeld in artikel l, eerste lid, van 
dit besluit of dat het vet niet tot eet- of drink
waar zal worden verwerkt. 

8. 1. Overtreding van artikel 7 van dit 
besluit wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste zes maanden of geldboete van ten 
hoogste twee duizend gulden. 

2. De waren met betrekking· tot welke de 
overtreding is begaan, kunnen worden verbeurd 
"lerklaard. 

9. Dit besluit kan worden aangehaald als 
Bijzonder Vetbesluit. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van St.ate. 

Het Loo, den J9den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Hand3l en Nijverheid, 
KoOLEN. . 

(Uitgeg. 21 Oct. 1925.j 

19 October 1925 RF.SLUIT tot nadere w~jziging 
van het Arbeidsbesluit 1920 (Staatsblad 
no. 694 van 1920), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 22 October 1920 (Staatsblad 
no. 795). S. 422. 

Wu WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheicl van 20 Augustus 
1925, n°. 2634, afdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat het noodig is, het Arbeids
be8luit 1920 (Staatsblad n°. 694 van 1920), 
gewijzigd bij Ons besluit van 22 October 1920 
(Staatsblad no. 795), nader te wijzigen; 

Gelet op artikel 10, eerste lid, der Arbeids
wet 1919; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 October 1925, n°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onzen ge
noemden Minister van 16 October 1925, n°. 
3565, afdeeling Arbeid ; 

H ebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art,. I. In het eerste lid, onder a, van ar
tikel 72 van het Arbeidsbesluit 1920 vervalt: 
"echter niet langer dan tot vijf jaren na het in 
werking treden van dit besluit". 

H et tweede lid van genoemd artikel 72 van 
het Arbeidsbesluit 1920 vervalt. 

Art. II. Di t besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teekening van het Staatsblad, waarin hat ge
plaatst is. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besmit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan pen 
Raad van State. 

H et Loo, den 19den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

(Uitgeg. 27 Oct. 1925.) 

19 October 1925. BESLUIT tot schorsing van 
het besluit van den Raad der gemeente 
Blokzijl van 18 September 1925, strekkende 
tot niet-bekrachtiging van een ingevolge 
artikel 187 der Gemeent.ewet door den 
burgemeester dier gemeente d.d. 16 Sep
tember 1925 uitcrevaardigd bealuit tot 
verbod van same~choling. S. 423. 

Geschorst tot 1 Januari 1926. 
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19 October 1925. BESLUIT, houdende aanvul
ling van het Vrijdommenbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 103) met bepalingen tot 
regeling van den vrijdom van invoerrecht 
voor vruchten, vruchtdeelen, specerijen 
en drogerijen gebezigd voor de vervaar
diging van aetherische oliën en andere niet 
aan invoerrecht onderworpen goederen. 
s. 424. 

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

Financiën van 25 September 1925, n°. 191 
(Invoerrechten); 

Gezien Bijzondere bepaling n°. 8 op post 
n°. 139 van het bij de Tariefwet 1924 (Staats
blad n°. 568) behoorend Tarief ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 October 1925, n°. 24) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 October 1925, n°. 158 
(Invoerrechten) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Na artikel 76 van het Vrijdommen

besluit 1925 (Staatsblad n°. 103) worden inge
voegd de volgende vijf artikelen ; 

B ijzondere bepaling n°. 8 
op post n°. 139. 

16bis. De vrijdom van invoerrecht , bedoeld 
bij Bijzondere bepaling n°. 8 van post n°. 139 
der Tariefwet, voor vruchten, vruchtdeelen, 
specerijen en drogerijen, welke worden gebe
z1~d voor de vervaardiging van aetherische 
ohën en van andere door Onzen Minister van 
Financiën aan te wijzen goederen, die bij in
voer, anders dan in verpakten of getabletteerden 
staat, niet aan invoerrecht onderworpen zijn, 
wordt verleend door den inspecteur der invoer
rechten, in wiens dienstkring de fabriek is 
gelegen, waar de vervaardiging plaats heeft. 

De aanvraag om vrijdom houdt in: 
a. een duidelijke aanwijzing van de ligging 

der fabriek, onder vermelding van kadastrale 
sectie en nummer ; 

b. een nauwkeurige opgave van de te 
vervaardigen goederen en van het artikel, 
waarvoor vrijdom wordt verlangd, alsmede 
een omschrijving van de verschillende bewer
kingen, die het artikel in de fabriek ondergaat; 

c. de jaarlijks benoodigde hoeveelheid van 
het artikel, waarvoor vrijdom wordt verlangd. 

De insllecteur verleent de vergunning alleen, 
indien blijkt, dat het artikel, waarvoor vrijdom 
wordt verlangd, uitsluitend zal worden gebezigd 
voor de vervaardiging van aetherische oliën 
of van andere ingevolge het eerste lid van dit 
artikel aangewezen goederen. Hij stelt daarbij 
de hoeveelheid vast, die per jaar met vrijdom 
kan worden ingeslagen, alsmede het minimum 
van eiken inslag en kan tevens bepalen, dat bij 
de vervaardiging verkregen wordende bijpro
du,iten overeenkomstig door Onzen Minister 
van Financiën te geven voorschriften worden 
vernietigd of vermengd. 

Tenzij het artikel, wa~ rvoor vrijdom wordt 
verlangd, bij den inslag in de fabriek overeen
komstig door Onzen voornoemden Minister 
te geven voorschriften wordt vermengd, zal 
de vrijdom slechts worden verleend onder de 
door dien Minister te stellen voorwaarden. 

Indien ingevolge het derde of vierde lid van 
dit artikel vermenging noodig is, wordt bij het 

verleenen van de vergunning door den inspec
teur teveus bepaald of de mengmiddeien zullen 
worden geleverd door den vrijdomgenietende 
dan wel op diens kosten door het Rijk. 

16ter. Bij den invoer van goederen, waar
voor vrijdom wordt verlangd, wordt na aan
gifte volgens artikel 120 der meergenoemde 
Algemeene Wet, tegen zekerheidstelling voor de 
invoerrechten een volgbrief afgegeven, waarin 
de bestemming der goederen wordt vermeld. 

Het vervoer der goederen naar de fabriek 
geschiedt onder verzegeling of bewaking. 

De inslag in de fabriek heeft plaats onder 
toezicht van ambtenaren, die onderzoeken of 
de goederen aan de voor den vrijdom gestelde 
eischen voldoen en in wier tegenwoordigheid 
de vermenging, indien deze noodig is, dadelijk 
plaats heeft. 

Bij schending der verzegeling of andere amb
telijk bevonden onregelmatigheid, wordt de 
volgbrief niet gezuiverd en de gestelde zeker
heid ingevorderd. 

16quater. De met vrijdom ingeslagen, al 
dan niet vermengde, goederen mogen tot geen 
ander doel worden gebezigd dan waarvoor 
de vrijdom is verleend en mogen niet onver
werkt uit de fabriek worden uitgeslagen. 

Het is mede verboden : 
1°. de bijmengselen, van welker aanwezig

heid of toevoeging de vrijdom afhankelijk is 
gesteld of die aan bij de vervaardiging ver
kregen wordende bih>roducten zijn toegevoegd, 
geheel of gedeelteliJk af te scheiden ; 

2°. mengmiddelen te verstrekken, die niet 
aan de gestelde eischen voldoen ; 

3°. middelen aan te wenden, waardoor een 
deugdelijke vermenging kan worden belem
merd of belet of waardoor die vermenging 
kan worden verijdeld. 

De vrijdomgenietende moet voor de nakoming 
van deze bepalingen en van de krachtens het 
vierde lid van artikel 76bis te stellen voorwaar
den zorg dragen. 

16quinquies. De ontvanger der invoerrechten 
of accijnzen, onder wiens kantoor de fabriek 
is selegen, houdt met betreklcing tot de met 
vriJdom ingeslagen goederen een rekening met 
den vrijdomgenietende. 

Indien meer is ingeslagen, dan de hoeveel
heid, waarvoor volgens de vergunning over 
het loopende ka.lenderjaar vrijdom kon worden 
genoten, wordt voor dat meerdere de volgbrief 
niet gezuiverd en het invoerrecht zoo noodig 
op de gestelde zekerheid verhaald. 

De vrijdomgenietende levert bij het einde 
van het jaar ten kantore van den ontvanger 
een schriftelijke en onderteekende opgave in 
van de hoeveelheid met vrijdom ingeslagen 
goederen die bij den aflooll van dat tijdvak nog 
ongebruikt voorhanden zijn. 

Deze hoeveelheid wordt als eerste inslag in 
het volgend jaar beschouwd en a ls zoodanig op 
de in het eerste lid bedoelde rekening gebracht. 

Zoolang de voormelde opgave niet is gedaan, 
wordt geen nieuwe inslag toegelaten. 

De ambtenaren zijn bevoegd, met machtiging 
van den ontvanger, te al1en tijde de voorhanden 
met vrijdom ingeslagen goederen en de daaruit 
of daarmede bereide producten in de fabriek 
op te nemen. 

16sexies. De inspecteur, die de vergunning 
heeft verleend, kan bij gebleken misbruik of 
poging daartoe, alsmede bij het niet nakomen 
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van de hier gegeven voorschriften of bij het 
niet in acht nemen van de krachtens het vierde 
lid van artikel 76bis gestelde voorwaarden, 
den vrijdomgeruetende voor bepaalden of onbe
paalden tijd de bevoegdheid ontzeggen om goe
deren met vrijdom van invoerrecht volgens arti
kel 76bis van dit besluit in zijn fabriek in te slaan. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der da~
teekening van het Staatsblad, waarin het 1s 
geplaatst. 

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

Het Loo, den 19den October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 4 Nov. 1925.) 

19 O,,tvber 1925. KONINKLIJK HEST.UIT. 
Onder "jaarwedde" in art. 51 2• lid 

moet worden verstaan de va.ste jaarwedde, 
in art. 30 1 • lid bedoeld, zoon.at daLronder 
niet mede kan worden begrepen de toe
lage, waarop krachtenR het Bezoldigings
besluit 1925 naast de wedde aanspraak 
kan worden gemaakt 

Van eene beschikking van den Minister, 
waarbij met toepassing van art. 51 12• 
Jid een wachtgeld is herzien, staat noch 
krachtens art. 15 15• lid noch krachtens 
eene anc~ere wetsbepaling beroep op de 
Kroon open. 

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

J. A. M. Sieringh, onderwijzer aan eene bijzon
dere lagere school te Rijpwetering, gemeente 
Alkemade, tegen de beslissing van Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van rn Juni 1925, betreffende de 
vermindering en herziening van zijn wachtgeld, 
ingevolge resp. art. 51 lid 5 . en 12 der Lager
Onderwijswet 1920 ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen bij zijne beschikking van 
13 J uni 1925, n°. 114231 , Afd. L. 0. F., te 
rekenen van I Januari 1925 het wachtgeld van 
J. A. M. Sieringh, gewezen onderwijzer aan eene 
b\izondere lagere school te Weert, met toepas
sing van art. 51, 12• lid, der Lager-Onderwijs
wet heeft herzien en vastgesteld op f 1150.
's jaars; 

dat voorts Onze Minister bij beschikking 
van 13 Juni 1925, n°. 114231, Afd. L. 0. F. 
dit wachtgeld te rekenen van 1 Januari 1925 
heeft verminderd tot f 13 op grond van 
art. 51, 5• lid, der wet in verband met door 
den belanghebbende genoten inkomsten als 
onderwijzer aan de bijzondere school te Rijp
wetering D 156 (gemeente Alkemade) ; 

dat J . A. M. Sieringh hiervan bij Ons in 
beroep is gekomen aanvoerende dat bij de 
herberekening der laatstelijk in Weert genoten 
jaarwedde is aangenomen het bedrag zonder 
persoonlijke toelage die geldt voor 1925 ; dat 
zijn salaris en die toelage te zamen bedragen 
f 2490; dat zijn jaarwedde te Rijpwetering 
vermeerderd met de toelage f 2070 beiraagt, 
zoodat hij z. i. recht heeft op een wachtgeld 
van f 384.30 of afgerond f 385 : da.t blijkens 

de beschikking van 13 Juni 1.1. n°. 114231, 
voor de herberekening der laatstelijk genoten 
jaarwedde is aangenomen het bedrag waarop 
hij met inachtneming van diensttijd (enz.), 
een en ander naar den toestand ten tijde van 
het ontslag, op 1 Januari 1925 aanspraak zou 
hebben gehad; dat dit bedrag blijkens het 
voorafgaande op f 2490 zondei· pensioen
aftrek moet worden gesteld ; dat voorts op 
zijn wachtgeldstukken het voor pensioen geldig 
tijdvak van dienst bij ingang van het ontslag 
is aangegeven 9 jaren 2 maanden en 13 dagen; 
dat dit moet zijn 9 jaren, 6 maanden, daar hij 
in dienst is getreden 1 September 1913 en op 
wachtgeld kwam 1 Maart 1923; 

0. dat onder "jaarwedde" in art. 51, tweede 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920 genoemd, 
moet woden verstaan de vaste jaarwedde in 
art. 30, 1 e lid, der wet bedoeld, zoodat daaron
der niet mede kan worden begrepen de toelage, 
waarop krachtens het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1925 naast de wedde 
aanspraak kan worden gemaakt ; 

dat als de laatstelijk genoten wedde van den 
appellant mitsdien terecht is aangenomen het 
bedrag van f 1932, zonder dat daarbij rekening 
is gehouden met de persoonlijke toelage, welke 
over 1925 bij art. 27 van Ons evengenoemd 
besluit aan de daargenoemde ambtenaren is 
toegekend; 

dat de bezwaren van den appellant voor het 
overige zijn gericht tegen de beschikking van 
Onzen Minister van 13 Juni 1925, n°. 114231, 

Afd. L. 0 . F., waarbij met toepassing van 
art. 51, 12• lid, der wet het wachtgeld van den 
belanghebbende is herzien, doch dat van 
deze beschikking noch krachtens art. 51, 15• lid, 
der wet noch krachtens eene andere wetsbe
paling beroep bij Ons openstaat ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

1 °. het beroep, voorzoover dit is gericht 
tegen de beslissmg van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 
13 Juni 1925, n°. 114231, ongegrond te ver
k laren; 

2°. voor het overige den appellant in zijn 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren. (A. B.) 

19 October 1925. ARREST VAN DEN HOOGEN 
RAAD. 

Het des avonds voor het publiek geopend 
zijn der winkels in eene sta<l kan zoodanig 
naar buiten werken, dat een regeling daar
van moet geacht worden het algemeen 
gemeentelijk belang en dus de huishouding 
der gemeente t.e betreffen, zonder dat daar
in verandering kan worden gebracht, 
doordat de belangen van eene bepaalde 
klasse van ingezetenen daardoor kunnen 
worden getroffen. 

Ingevolge deze Verordening mogen de win
kels slechts op bepaalde uren n iet voor het 
publiek geopend zijn; derhalve wordt door 
haar bepalingen, "'.elke krachtens art. 135 
der Gemeentewet m het algemeen belang 
mogen worden gemaakt, geenszins het 
g,·bruik en het vrije genot van den eigen
dom geheel ontzegd, do!'h slcéhts een zoo
danige beperking van het genot daarvan 
bevolen, als bij art. 625 B. ·w. geoorloofd is . 

(Gemeentewet art.. 1:15.) (N. J.) 
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19 October 1925. ARREST VAN DEN HOO'JEN 
RAAD. 

Art. 9, 1~. dn Motor- en Rijwielwet 
draagt den Minister mede op het, bepalen 
van de wijze, waarop het, aanbrengen van 
nummer met letter op het rijtuig moet 
gesohieden. Art. 3 Motor-kenteekenbesluit, 
deze wijze bepalende, is dnR bindend. 

(Motor- en Rijwielwet art. 9.) 
Mrs. Hesse, Savelberg, Ort, Taverne en 

Kir berger. 

F. A. W. H., requirant van cassatie tegen 
een voncis van de Arr.-Rechtbank te Breda 
van den 14den Mei 1925, waarbij in hooger 
beroep werd bevestigd een vonnis van den 
Kantonrechter te Oosterhout van 19 Maart 
1925, bij hetwelk de requirant werd schnldig 
verklaard aan : ,,als bestuurder met een motor
rijtuig over een weg rijden, zonder dat behoor
lijk zichtbaar is een op of aan het rijtuig aan
gehracht nummer met letter, aan den eigenaar 
of houder afgegeven door den Commissaris 
der Koningin in de provincie waar de eigenaar 
of houder woont, van zoodacige afmetingen en 
kleur en zoodacig aangebracht en verlicht als 
door den Minister van Waterstaat zal worden 
bepaald en in de Staatscourant aangekondigd 
en met toepassing van de artikelen 9, 18 der 
Motor- en Rijwielwet, 3 van h&t l\fotorkentee
kenbesluit 1905, Nederlandsche Staatscourant 
n°. 276 van 24 November 1905, gewijz:gd 12 
Maart 1920, Nederlandsche Staatscourant n°. 
52, 23, 91 Sr., veroordeeld tot eene geldboete 
van vijftig cent en een vervangende hechtenis 
van één dag. (Gepleit door Mr. J. S. Hoek, 
advocaat te Schiedam.) 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie, namens den 

requirant voorgesteld bij pleidooi : 
"Schending, subsidiair verkeerde toepassing 

van artikel 9 sub 1°. der Motor- en Rijwielwet, 
aangezien de Arr.-Rechtbank tP. Breda bij vounis 
van 14 Mei 1925 heeft recht gPdaan, verbin
dend verklaren.-J.e artikel 3 der Beschikking van 
den Minister van Waterstaat, Handel en Nijver
heid van den lûden November 1905, houdende 
vaststP llin!! van bPpalingen betreffende kleur, 
afmetingen, het aanbrengen en het verlichten 
der nummers en letter voo: Motorrijtuigen 
(Motorkenteekenbesluit l!l05, Nederlandsche 
Staatscourant n°. 276 van 24 November 1905, 
welke beschikking is gewijzigd bij die vn,n 12 
Maart 1920 (Nederlandsche Staatscourant no. 
52), terwijl voornoemd artikel 3 van het Motor
kenteekenbesluit niet bindend was, wij l de 
bevoegdheidssfeer, den Minister bij art-ikPl 9 
sub 1°. voorbehouden, overschreden is in 
voornoemde micisterieele beschikking (Mooor
kenteeken besluit) speciaal in artikel 3 dezer 
beschikking, waar rle :\iinister bevoegd was uit. 
sluitl'nd voorschriften te geven omtrent af. 
metingen, kleur, de plaats van aanbrenging en 
de verlichting der nummers met letter, doch 
niet - zooals in gemeld artikel!'! der voornoem
de beschikking heeft plaats geharl - betreffende 
de wjjze, waarop die nummers moeten worden 
aangebracht;" 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, na
mens den Procureur-Generaal, in zijne conclu 
sie, strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het door de bestreden uitspraak 
bAvestigd vonnis van den Kantonrechter te 
Oosterhout, als wettig en overtuigend bewezen 
is aangenomen, met requirants schuld daar
aan, dat hij op 20 Februari 1 \l25 des voormiddags 
omstreeks 11¼ uur onder de gemeente Hooge 
en Lage Zwaluwe, als bestuurder :van een vier
wielig motorrijtuig daarmede herft gereden over 
den openbaren rijweg den Rijksstraatweg te Moer
dijk, terwijl het nummer met letter als bedoeld bij 
artikel 9 sub 1 der Motor- en Rijwielwet niet 
behoorlijk zichtbaar aan de vóór en achterzijde 
van het motorrijtuig waren aangebracht, hetzij 
door aanhechting in vasten stand van recht
hoekige metalen platen, hetzij door schilderen 
op rechthoekige velden, zijnde toch toen be
vonden dat aan de vóór en achterzijde dit 
motorrijtuig slechts was voorzien van plankjes, 
blauw geschilderd waarop witte teekens, vast
gehecht door hout.schroefjes ; 

dat dit feit is gequalificeerd en deswege straf 
is opgelegd, zooals hiervoren vermeld ; 

0. ten aanzien van het middel van cassatie : 
dat artikel 9, 1°. der Motor- en Rijwielwet, 

verbiedende met een motorrijtuig over een 
weg te rijden, tenzij behoorlijk zichtbaar zij 
een op of aan het, rijtuig aangebracht aan den 
eigenaar of houder, door den daarbij aangewezen 
Commissaris der Konmgin opgegeven nummer 
met letter, verder voorschrijft, dat dit nummer 
met letter moet zijn van zoodanige afmetingen 
en kleur en zoodacig aangebracht en verlfoht 
als door den met de uitvoering dezer wet be
lasten Minister zal worden bepaald en in de 
Staatscourant aangekondigd ; 

dat dit voorschrift taalkundig niet anders is 
te verstaan dan dat daarbij aan den Minister, 
naast het bepalen van afmetingen en kleur 
voor nummer met letter, mede wordt opge
dragen te bepalen hoedanig dit nummer met 
letter op of aan het rijtuig moet worden aan~e
bracht, dat is duq het bepalen van de wiJze 
waarop het aanbrengen moet geschieden; 

dat dan ook de stellina van het middel, 
dat met de woorden "zoodanig aangebracht" 
in artikel 9 1°., aan den Minister slechts de 
bevoegdheid is gegeven, voorsch~iften te geven 
omtrent de plaats van aanbrengmg en de ver
lichting der nummers met letter, als in strijd 
met de woorden der wet, niet kan worden 
aanvaard; 

dat. hieruit volgt dat de Minister krachtens 
artikel 9 1°. der Motor- en Rijwielwet bevoegd 
was een voorschrift te geven omtrent de wijze 
waarop nummer met letter aan bet motor
rijtuig moet worden aangebracht, en dus het 
voorschrift van artikel 3 van het llfotorkentee
kenbesluit 1905, waarbij wordt bepaald dat 
het nummer met letter moet worden aange
bracht aan de daarbij aangeduide plaatsen van 
het rijtuig "en niet anders dan hetzij door 
aanhechting, in vasten stand, van rechthoekige 
metalen platen, hetzij door schilderen op recht
hoekige velden" , als betreffende de wijze 
waarop nummer met let.ter moet worden aan
gebracht, in de bestreden uitspraak terecht 
als bindend is aangemerkt ; 

dat dus het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. 

[ Gewezen overeenkomstig de Conclusie Advocaat 
Generaal Mr. Tak. ] (N. J. ) 



~ 1 0 CT OBER. 1925 

21 October 1925. RONDSCHRITV}JN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Gedeputeerde Staten der 
onderscheidene provmciën. betreffende : 
Archieven Overheids-Commissii'n. 

In opdracht van d'c! laatstgehouden bijeen
komst van Rijks-archivarisscn en a rchivarissen 
van het Algemeen Rijksarchief dringt de 
Algemeene Rijksarchivaris er op aan, te bevor
deren, dat voortaan bij het besluit, waarbij van 
overheidswege eene commissie wordt ingest.eld, 
de plaats wordt aangewezen, waarheen d" be
scheiden betreffende de werkzaa mheden dier 
commi."8·e bij hare opheffing zullen worden 
overgebracht. 

De wenschelijkheid van een dergelijke voor
ziening is inderdaad zeer groot. De erchieven 
van vele hoogst belangriJke commissiën zijn 
verloren of berusten onder de re, htve rkrijgen
den van vroegere leden of secretariRsen dier 
commissiën tot groot nad.eel van het historisch 
onderzoek, en ook thans gaat het, n a de op 
heffing met de archieven van velf' commissiën 
niet anders. Het is hoogst wenschelijk hin in 
althans voor het vervolg te voorzien, en die 
voorziening ook uit te breiden tot de archieven 
en bescheiden van die commissiën, wdke door 
de provincie in het leven worden geroepen. 

Ik zou het daarom zeer op prijs stellen, 
wanneer voortaan in bPsluiten als bovenbe
doeld van Uw CollegP. uit~aande, een bepaling 
omtrent de bewaring van het archief der daar
bij inge,itelde commissiën werd opgenomen. 

Ik moge Uw College uitnoodigen de besturen 
van cl.ie gemeenten in Uwe provincie, die daar
voor naar Uw oordeel in aanmerking komen, 
tevens met het bovenstaan de in kennis te stellen, 
v:oor zoover dit van belang kan geacht worden 
met het oog op commissiën als de bedoelde door 
die best,uren ingesteld. (B. S.) 

21 Octobcr 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, be
treffende Centraal Archief en J.nlichtingen
bureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon 
voor Nederland. 

Het heeft mijne aandacht getrokken, dat in 
den lande op steeds ruimer schaal ern beroep 
wordt gedaan op den liefdadigheidszin van het 
publiek door middel van collecten, inschrijvin
gen, verkoop van steunbonnfl.tjes enz. enz. 
Veelal gaan deze uit van volkomen betrouw
bare instellingen ; evenwel komt het ook voor, 
dat de bedoelde inzamelingen e. d. uitgaan 
hetzij van instellingen. die in het geheel geen 
steun verdienen, of van zeer kleine instP-llingen, 
wier beroep op den a1$emeenen liefdadighe1ds
zin niet gemotiveerd 1s. Zelfä is h et voorge
kom,m dat slechts in naam een instelling be
stond en in werkelijkheid alleen :particuliere 
belangen werden gediend. Voorts 1s gebleken 
van misbruiken o. a . in dezen zin, d<tt de giften, 
die liefdadige personen ter beschikking st-ellen, 
dikwijls slechts voor een klein deel ten goede 
komen aan het beoogde doel. 

Dit onderwerp heeft meermalen een punt 
van bespreking uitgemaakt o. a. bij de Armen
raden, welke besprekingen ten slotte aan 
leiding hebben gegeven tot de benoeming van 
een commissie door de vereeniging van Secre-

tarissen van Armenraden, die dit vraagstuk 
in studie heeft genomen. Het uit$ebrÎÏ.chte 
R apport dezer Commissie heeft geleid tot de 
stichting van een Centraal lichaam onder d c>n 
naam "C'..entraal Archief en Inlichtingenburea u 
inzakeMaatschappelijk Hulpbetoon voor Neder
land" . Op het bureau der sticht ing zulien, door 
geregelde samenwerking van Armenraden, 
Gemeentebesturen en andere betrokken licha
men en autoriteiten, eenerzijds gegevens om
trent instellingen, in het bijzonder voor zoover 
betreft de inzameling e.d. word"ln VC'r7ameld, 
terwijl anderzijds o.a. aan de Gemeentebestu
ren snel de noodige inlichtingen zullen kunnen 
worden gegeven. 

Ik acht het vLn belang Uwe aandacht t e ves
tigen op deze stichting, die naar mijn oordeel 
kan bijdragen tot. wegneming van bovenaa,n
geduid kwaad. Het komt mij voor dat het 
bestaan van dit Centraal Archief en de gelegen
heid om daarvan inlichtingen te verkrijgen voor 
de Gemeentebesturen van practische waarde 
kan zijn. Hoewel uit den aard der zaak verschil
lende gemeenten zelf alleszins goed geoutilleerde 
onderzoek organen hebben, zoo staat toch 
vast, dat de werkzaamheid dezer organen zich 
beperkt tot het gebied der Gemeente en d,i,t het 
nagenoeg ondoenlijk is vo r deze loca le organen 
om op de hoogte te zijn van de gesti<' der in~tel
lingen buiten hun Gemeente, terwijl toch juist 
de misbruiken, die zich op dit gebied voordoen, 
qlechts kunnen worden geconstateerd door een 
lichaam, da t de geheele gestie der inzamelaars 
overziet. 

Ik heb gemeend goed te doen het bo enstaan
de te Uwer kennis te brengen. Wellicht verdient 
het aanb<'veling dat Uwe gemeente zich bij het 
Centraal Archief zoude aansluiten. 

Een uittreksel uit den Stichtingsbrief van 
het Centraal Archief gelieve U als bijlage hierbij 
aan te treffen. 

UITTREKSEL uit den Stichtingsbrief van het 
Centraal Archief en lnlichting~nbureau 
inzake .Maatsr.ha.ppelijk Hulpbetoon voor 
Nederland, gevestigd Vondelstraat 58, Am
sterdam. 

Art. 1. De Stichting is genaamd: ,,Centraal 
Archief en Inlichtingenbureau inzake Maat
schappelijk Hulpbetoon voor Nederland" , zij 
is <>evestigd t e Amsterdam. 

M. 2. De Stichting heeft ten doel het tegen
gaan van misbruiken bij geldinzamelingen, 
steunaanvragen en dergelijke, uitgaande van 
onbetrouwbare of niet ~teunwaardige personen 
of instellingen en het bevorderen van den arbeid 
van bonafide instellingen, zulks in het bijzonder 
door het verschaffen van bet,rouwbare gegevens 
omtrent de steuna<tnvragers. 

De Stichting zal daartoe in het ieven roepen 
een Bureau. 

Art. 3. De werkzaamheden van het Bure,i,u 
bestaan uit : 

a. het aanleggen van een regi~ter /Centrale 
legger) waaruit bl\jkt of, en zoo ja bij welke 
armenraden of andere, instellingen of personen 
gegevens aanwe1ig zijn omtrnnt: 

collectant~n, vereenigingen, stichtingen, in
stellingen van weldadigheid, en deriselijke, welke 
door het houden van collecten en inzamelingen, 
inschrijvingen of op andere wijze een b~roep 
doen op den liefdadigheidszin van het publi~k 
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of zich met steunaanvragen wenden tot de in 
ons land bestaande stew1fondsen en andere 
lichamen; 

b. het instellen van een onderzoek naar de 
bet.rouwbaarheid en steunwaa.rdigbeid der sub 
a bedoelde collectanten, instellingen, stich
tingen, vereenigingen en dergelijke, voor zoover 
deze gegevens niet uit bestaande archieven zijn 
te verkrijgen ; 

c. het verstrekken van inlichtingen aan aan
geslotenen en eventueel aan anderen ; 

d. het in antvangst nemen van inlichtingen 
en wa!trschuwmgen van Armenraden, Gemeente
besturen en anderen omtrent de gestie van 
collecteerende instellingen ; 

e. het, distr:bueeren van de sub a bedoelde 
inlichtingen on eventueele waarschuwingen on 
der de aangeslotenen en eventueel ook anderen ; 

f. verdere werkzeamheden, welke in het 
belang van het maatschappel~k hulpbetoon, 
volgens besluit van het Bestuur kunnen worden 
ondernomen. (B. S.) 

21 October 1925. BESl!IITKKING VAN DEN Hoo
GEN RAAD. 

Van de_gemeentel,jke inkomstenbelaeting 
van een woonforens kan bij diens overlijden 
op de wijze bepa,a,Jd bij art. 94 der Wet 
op de Inkomstenbelai<ting ontheffing wor
den verleend. Dit zou niet mogelijk zijn ge
weest, wanneer overeenkomstig hetgeen be

paald was in het oorspronkelijke wetsontwerp 
op de Inkomstenbelasting ontheffing van 
belasting wegens overlijden vastgeknoopt 
was aan den subjectieven belastmgplicht 
van den overledene. Dit is echter in art. 
94, zooals het tham luidt, niet meer het 
geval. Tusschen ontheffing van belast:Ug 
wegens vermindering van inkomen wegens 
staking van het bedrijf - art. 95 der wet -
en wegens overlijden - art. 94 - bestaat 
geen essentieel verschil. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Minister van Financii<n tegen de uitspraak van 
den Raad van Beroep voor de D'.recte Belas
tingen te Utrecht, van den 14en Febr. 1925, 
op een beroepschrift van d.e Wed. B. geboren 
A., te X., tegen de beslissing van den Inspec
teur der ditPcte belastingen te Baarn, omtrent 
den aanslag in de gemeentelijke inkomsten
belasting, belastingjaar 1923/1924, ten name 
van wijlen B. , 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schrrltelijke conclusi<' van den 

Procureur-Generaal, tot vnwerping van het 
beroep; 

0. dat ten deze vaststaat : 
dat B. in de gemeentelijke inkomstenbelasting 

te Baarn als woonforens was e,angesl9,gen over 
het telastingjaar 1923/1924 naar ern zuiver 
inkomen van f x, en dat htj in Jan. 1924 is 
overleden, waarna zijne echtgenoote zich tot 
den Inspecteur der directe belastingen te 
Baarn heeft gewend met het verzoek ontheffing 
v;i,n dien aanslag te verleenen , 

0 . dat de inspecteur bij beschikking van 
8 .Jnm 1924 heeft besloten geene ontheffing te 
verleenen ; dat de Raad van Ber0ep, voor
noemd, bij wien de belanghebbende van deze 
beschikking in bero•p was gekomen, beeft 

besloten met vernietiging van de uit~praak, 
waarvan beroep, te vemtaan, dat aan A., wedu
we B., ontheffing worde verleend voor een tijd
,an van drie maanden van den forensenaanslag 
in de gemeentelijke inkomstenbl'lasting te 
Baarn 1923/1924, opgelegd aan wijlen B. be
rekend over een inkomen van f x - \j ; 

0. det daartegen is gericht het, middel van 
cassatie , 

Schending of vnkeerde toepassing van art. 
265/ der Gemeentewet, in verband met art. 16 
van de wet van .19 Dec. 1914 (Staaf.sblad n°. 
564), tot toelichting van welk middel wordt 
opgemerkt, dat eene ontheffing krachtens art. 94 
der wet op de Inkomstenbelasting 1914 wordt. 
verleend uit hoofde van het feit, dat eene ver
andering is gekomen in de kenmP.rken van de 
subjectieve belastingplichtigheid, t erwijl die 
verandering alleen effectief is ten opzichte van 
bepaalde, in art. 94 vermelde kenmerken der 
obje()tieve belastingplichtigheid ; dat, waar nu 
in de Gemeentewet de kenmerken der sub
jectieve bela..~tingplichtigheid zijn vastgeknoopt 
aan het meer dan 90 dagen van elk belasting
jaar verkeerPn in de in art. 244a omschreven 
omstandigheden, eene gebeurtenis, welke ook, 
later dan. 90 dagen na den aanvang der subjec
tieve belast:ngpiicht1gheid daarin geen verande
ring kan brengen ; ds.t op grond daarvan de 
Raad van Beroep het verzoek tot o~t,heffing had 
behooren af te w*en ; 

0. omtrent het middel : 
dat de door art. 265/ der Gemeentewet met 

betrekking tot on theffi.agpn van den aanslag 
in de plaatselijke inkomstenbela.~ting voorge
schreven overeenkom&tige toepassing van de 
bepalingen van hoofdstuk XIII der wet op de 
Inkomstenbelasting 1914 medebrengt, dat 
ook ten aanzien van de forensen-aansla.gen de 
ontheffingsbepalingen van genoPmd hoofdstuk 
geldend zijn, voor _zooverre ze niet met het 
eigen karakter dezer aanslagen in strijd zijn ; 

dat, ware nu art. 94 in de wet op Je Inkom
stcnbelaating 1914 opgenomen in zijn oorspron
kel,jken vorm, inhoudende, da.t bij overlijden 
van den belastingplichtighe1d aan d€ffirfgenamen 
ontheffing wordt verleend over de nog niet 
ingetreden maanden van het belastingjaar, 
al~dan op tle gronden, in de toelichtinl:i tot het 
m:ddel aangevoerd, had kunnen worcten aan
genomen, dat zood•nige ontheffingsbepaling 
ten aanzien V9-n de forensen-aanslagen, als 
mrt eigen karakter daarvan in strijd, niet gel
dend zou kuc.nen zijn ; 

dat echter het tegenovergestelde moet worden 
aangenomen met betrekking tot art. 94, zooals 
het is komen t,e luiden, omdat uit zijn inhoud 
- - zijnde immers de in het artikel gegeven rege • 
ling beperkt tot de bronnen van inkomen, welker 
opbrengst door den dood van den belasting
plichtige ophoudt te vloeien - blijkt, dat de 
wetgevPr hier, evenals in art. 95, ontheffing 
toestaa t wegens in den loop van het belasting
jaar ingetreden aanmerkelijke wijziging in het 
inkomm, n!tar hetwelk de aanslag heeft plaats 
gevondAn, in het eene geval - art. 94 - ont
staan bij het overlijden van den belasting
plichtige, m het andere - art. 95 - door oor
zaken tijdens diens leven ; 

dat immers de forensen-aanslagen met de 
aanslagen in de rijksinkomstenbelasting, voor 
welke de bepalingen omtrent. ontheffing in 
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de artt. !!4 en 95 der wet op de Inkomsten
be]asting 1914 zijn geschreven, gemeen hebben, 
dat zij worden opgelegd naar het geheele in
komen dat de belastingplichtige over het ge
heele belastingjaar geniet ; 

dat dus de bestreden uitspraak is juist en het 
• daart.egen gerichte middel ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (B. S.) 

24 October 1925. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing, overeenkomstig artikel 157 der 
hooger-onderwijswet van : 

1°. de afdeeling gymnasium van het 
St. Norbertus-lyceum te Roosendaal; 

2°. de afdeeling gymnasium van het 
St. Gertrudis-lyceum te Roosendaal; 

3°. de afdeeling gymnasium van het 
St. Catharina-lyceum te Eindhoven ; 

4°. R.-K. Gymnasium Immacnlatae 
Conceptionis Beatae Mariae Virginis te 
Venray. S. 425. 

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

Onderwijs, Knnsten en Wetenschappen v>tn 
15 Augustus 1925, n°. 30503, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der hooger-onderwijswet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 September 1925, n°. 47); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor-

• noemden .Minister van 16 October 1925, n°. 
3770, afdeeling Hooger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de na te noemen gymnasia opnieuw voor een 

tijdvak van zes jaren aan te wiJzen als bevoegd 
om, met inachtneming der desbetreffende wet
telijke voorschriften, aan hnn leerlingen, die 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat met 
het getuigschrift, in artikel 11 der hooger
onderwijswet vermeld, wordt gelijkgesteld : 

a-. met ingang van 1 September 1925: 
1°. de afdeeling gymnasium van het 

St. Norbertus-lyceum te Roosendaal; 
2°. de afdeeling gymnasium van het 

St. Gertrudis-lyceum te Roosendaal ; 
3°. de afdeeling gymnasium van het 

St. Catharina-lyceum te Eindhoven, alle van de 
Vereeniging "Ons .Middelbaar Onderwijs in 
Noordbrabant", gevestigd te 's-Hertoyenbosch; 

b. met ingang van 1 Januari 1926: 
4°. het Roomsch-Katholiek gymnasium Im

maculatae Conceptionis Beat.ae Mariae Virginis 
te Venray van de St. Franciscusstichting, ge
vestigd te .Maastricht. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten ·en 
Wetenschappen is bela,St met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 24sten October 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

RUTGERS. 
( Uitgeg. 9 Nov. 1925.) 

24 October 1925. KONINKLI.TK llESLUIT. 
Terecht hebben Ged. Staten goedkeuring 

onthouden aan de begrooting van een 
waterschap, op grond dat, hoewel het 
wat,erschap door de provincie wordt ge
subsidieerd en deze van hare ambtenaren 
pensioenbijdragen heft, het waterschaps
bestuur weigert ten aanzien van de ambte
naren van het waterschap tot eenzelfden 
maatregel over te gaan. 

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

de Vergadering van Volmachten van het 
waterschap "De Zeven Grietenijen en Stad 
Sloten" te Lemmer tegen het besluit van Gede
puteerde Stat.en van Friesland van 4 Februari 
1925, 2• afd. W. n°. 82, tot, niet-goedkeuring 
van de begrooting van ontvangsten en uitgaven 
van het waterschap voor het dienstjaar 1025 ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat het besluit van Gedeputeerde Staten 

steunt op de overweging dat den 24en Juli 
1923 door de Staten van Friesland. naar aan
leiding van het bij art. 36, lid 4 der Pensioen
wet 1922, S. 240, bepaalde, is besloten voor 
het jaar 1924 op de jaarwedden der provinciale 
ambtenaren te verhalen 2½ % van den pen
sioensgrondslag tot het werkelijk maximum 
va.n f 3000 voor weduwen- en weezenpensiocn 
en 3 % voor eigen pensioen; dat den 24en Juli 
1924 door de Staten is besloten t-ot verlenging 
voor onbepaalden tijd van voormelde oorspron
kelijk voor het jaar 1924 vastgestelde heffingen; 
dat Gedeputeerde Staten bij b1·ief van 1,9 Sep
tember 1923 n°. 64 2• afd. W. aan de dijks
besturen van de zeewerende waterschappen, 
die op grond van het subsidie-r<'glement, 
Provinciaal Blad n°. 78 van 1913, eene bij
drage uit de provinciale fondsen ontvangen 
en waartoe "De Zeven Grietenijen en Stad 
Sloten" behoort, als hun meening hebben te 
kennen gegeven, dat van de gesubsidieerde 
zeewerende waterschappen mag worden ge
vraagd ten aanzien van het verhaal van pen
sioensbijdragen voor den dienst 1924 of 1924125 
gelijke maatregelen te nemen als van provincie
wege 1s geschied; dat zij bij brief van 12 No
vember 1924 n°. 73, 2• afd. W. tot de genoemde 
dijksbesturen de uitnoodiging hebben gericht, 
de tot.standkoming van besluiten te bevorderen, 
waarbij met betrekking tot het pensioensver
haal op de ambtenaren ook voor 1925 en vol
gende jaren dezelfde maatregelen worden 
genomen als door de Staten voor de provinciale 
ambtenaren zijn of zullen worden tot stand 
gebracht; dat aan de uitnoodiging van 19 Sep
tember 1923 door alle waterschappen zonder 
tegenstreven gevolg is gegeven uitgezonderd 
door het voormelde waterschap ; dat reeds 
van onderscheidene dijksbesturen bericht is 
ont.vangAn, dat, ingevolge de uitnoodiging van 
12 November 1924, besluiten tot pensioens
verhaal van de door deze vergadering voorge
stelde strekking voor 1925 en de volgende jaren 
zijn genomen of zullen worden voorgesteld ; 
dat evenwel op de door het dijkbestuur van 
de "Zeven Grietenijen en Stad Sloten" thans 
ingezonden begrooting voor het dienstjaar 1925 
een ontvangpost voor verhaalde pensioensbij
dragen opnieuw en blijkbaar welbewust en 
opzettelijk niet is aangebracht ; dat de gesub
sidieerde zeewerende waterschappen door onder-
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steuning uit de provinciale fondsen gedeeltelijk 
en in onderscheidene gevallen voor een belang
r ijk gedeelte in staat worden gesteld, hunne 
huishoudingrn te bekostigen, waartoe behoort 
de bezoldiging der ambtenaren; dat Gedepu
t eerde Staten het in verband daarmede a lles
zins redelijk en billijk achten, dat door die 
waterschappen ten aanzien van het pensioen
verhaal op hun ambtenaren dezelfde maatrege
len worden genomen als waartoe door de Staten 
met betrekking tot de ambtenaren der provin
cie wordt besloten, opdat- de waterschaps
ambtenaren niet worden gebracht in eene 
positie, welke naar verhouding gunstiger is 
dan die van de a mbtenaren der provincie ; 
dat de redelijkheid en de billijkheid van dit 
standpunt- blijkens hunne houding wordt inga
zien door de overige waterschappen, alleen 
niet door de volmachtenvergadering van de 
"Zeven Grietenijen en Stad loten" welke 
vergadering een afwijkenden m·g senscht te 
volgen en mitsdien haar ambtenaren, verge
leken èn met de provinciale ambtenaren èn 
met de ambtenaren der overige gesubsidieerde 
zeewerende waterschappen, wil geplaatst zien 
in eene uitzonderin~spositie; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de vergadering van Volmachten van het water
schap " De Zeven Grietenijen en Stad Sloten" te 
Lemmer bij Ons in beroep is gekomen, in eene 
bijgevoegde memorie in hoofdzaak aanvoerende 
dat baars inziens het aanbrengen van een post 
wegens verhaal van pensioensbijdragen eerst 
kan geschieden nadat onder goedkeuring van 
Gedepuf eerde Staten eene regeling betreffende 
dat verhaal door de vergadering van Vol
machten is vastgesteld ; dat het College van 
Gedeputeerde Staten door middel van het 
niet-goedkeuren der waterschapsbegrooting de 
vergadering van Volmachten wil brengen tot 
het in het leven roepen van eene regeling, tot 
walker instelling en vast,st,elling die vergadering 
niet bereid is gebleken ; dat voorts het ontvan
gen van eene bijdrage uit de provinciale kas 
op zich zelf geen reden kan opleveren te beslui
ten tot het verhaal van pensioensbijdragen op 
de in dienst van het waterschap zijnde ambte
naren op den door Gedeputeerde Staten ge
wenschten voet en tot het aanbrengen van een 
desbetreffenden post op de begrooting van 
ontvangsten ; dat, gelet op den financieelen 
toestand van het waterschap, waarom, waar
voor en hoeveel uit de provinciale kas wordt 
bijgedragen en de bijzondere positie van het 
waterschap te midden van de andere waterschap
pen, de vergadering geen r eden ziet om wel aan 
den door Gedeputeerde Staten geuiten wensch 
te voldoen ; dat door het verhaal van pensioens
premiën het lage peil der wedden der ambte
naren en beambten nog meer wordt gedrukt 
en dat daarom het instellen eener desbetreffende 
r egeling der vergadering niet gerechtvaardigd 
voorkomt; 

0. da t krachtens art. 36, 4° lid, j0 • art. 162, 
2en volzin, van de Pensioenwet 1922 de wa ter
schappen onder goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten regelingen kunnen treffen omtrent ver
haal van pen ioensbijdragen op hunne ambte
naren terwijl in dit geval door het waterschaps
bestuur van deze bevoegdheid geen gebruik 
is gemaakt; 

dat echter hierdoor Gedeputeerde Staten niet 

worden beperkt in hun recht om bij gelegenheid 
dat de begrooting van het waterschap aan hunne 
goedkeuring wordt voorgelegd, te treden in 
eene beoordceling van het financieel beleid van 
het waterschapsbest11ur zooals dit in de be
grootingscijfers tot uiting komt ; 

0. voorts dat Gedeputeerde Staten terecht • 
van oordeel zijn, dat nu door de provincie tot 
verhaal van pensioens bijdrage op hare ambte
naren is overgegaan, zoodanig verhaal ook 
behoort te worden toegepast door de zeeweren
de waterschappen, voor zoover deze althan~ 
door de provincie worden gesubsidieerd; 

dat niet gebleken is dat de door de Staten 
van Friesland voor de hierbedoelde ambtenaren 
vastgestelde ,salarissen op een zoodanig laag 
peil staan, dat redelijkerwijze niet tot verhaal 
van pensioensbijdrage zou mogen worden over
gegaan; 

dat Gedeputeerde Staten daarom terecht aan 
de begrooting van het waterschap hunne goed
keuring hebben onthouden ; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het 
Algemeen Reglement voor de zeewerende water 
schappen in Friesland; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

24 October 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Gedeputeerde Stat-en hebben tereeht 

goedkeuring out.houden aan een raadsbe
slllit tot verkoop van grond, die begrepen 
is in een llitbreidingsplan en teneinde de 
uitvoering van dit plan te verzekeren, door 
de gemeente is aangekocht; de verkoop 
van zoodanigen grond behoort verband te 
houden zoowel met de uitvoering van het 
uitbreidingaplan als met den verkoop door 
de gemeente van andere eveneens in het 
uit breidingsplan begrepen pe1·ceelen. 

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

den Raad der gemeente Beemster tegen het 
beslllit van Gedeputeerde Staten van Noord
bolland van 3 Juni 1925, n°. 140, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit 
van 22 Deecember 1924, tot onderhandschen 
verkoop van eenige perceelen grond ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . da t de R a-ad van Beemster op 22 Decem

ber 1924 aan D. Reijne Gz. onderhands heeft 
verkocht een huis, schuur, erf en perceelen 
weiland, liggende aan den Purmerenderwe~, 
kadastraal bekend gemeente Beemster, sectie 
D nos. 900, 901 en 902, ter gezamenlijke grootte 
van 1.94. 70 H.A., zulks voor een som van 
f 23,000; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 3 
,Tuni 1925 aan het raadsbesluit de goedkeuring 
hebben onthouden uit overweging dat de grond, 
tot welks verkoop t,hans is besloten, deel uit
maakt van een complex gronden, door de 
gemeent-e gekocht krachtens raadsbesluit van 
l Juli 1924., welk raadsbesluit o.m. overwoog, 
dat de gekochte pP.rcrelen begrepen waren in 
het door Burgemeester en Wethouders opge
maakte uitbreidingsplan in het zuidoostelijk 
gedeelte der gemernt-e ; da t de motieven, op 
grond van welke tot aankoop van voormeld 
complex gronden is overgegaan, door Gedepu-
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teerde Staten als juist kunnen worden erkend; 
dat het doel van <len aankoop door den thans 
voorgenomen verkoop gedeeltelijk zou worden 
verijdeld, wijl de gemeente daardoor de macht, 
het in-exploitatie-brengen der te verkoopen 
gronden naar believen te regelen, uit handen 
zou geven ; dat over die gronden in het ont
worpen uitbreidingsplan verbindingswe&en zijn 
geprojecteerd welke in dat plan niet kunnen 
worden gemist en van belang zijn voor de 
exploitatie ook van de niet in den verkoop 
begrepen gronden ; dat weliswaar de bestem
ming van den grond, daaraan in het uitbrei
dingsplan gegeven, door den verkoop niet zal 
worden aangetast, doch zulks niet wegneemt, 
dat de gemeente, den grond verkoopende, 
den aanleg daarover van de wegen, welke in 
verband met de eventueel voortgaande be
bouwing noodig zullen zijn. slechts zal kunnen 
tot stand brengen hetzij met vrijwillige mede
werking van den eigenaar, waarop uit den 
aard der zaak geenszins kan worden gerekend, 
hetzij door zich opnieuw den eigendom van 
den grond, waarover de wegen moeten loop,m, 
wellicht met belangrijke financieele offers, te 
verwerven ; dat vanwege de raadsmeerderheid 
geen andere reden van algemeen belang voor 
den verkoop is aangevoerd dan een oogenblik
ke!ijk financieel voordeel voor de gemeente ; 
dat dit voordeel niet van veel beteekenis is, nu de 
gemeente den te verknopen grond, evenals 
is ges.chied met de aangrenzende gronden, op 
gunstige voorwaarden zal kunnen verhuren, 
zoolang en voor zoover die niet a ls bouwterrein 
in exploitatie behoeft te worden gebracht en 
daarover geen wegen behoeven te worden aan
gelegd ; dat vermoedelijk een huursom zal 
kunnen worden bedongen, welke eene redelijke 
:rente van het in den grond gestoken kapit,aal 
oplevert, terwijl overigens het belang, hetwelk 
de gemeente bij het behoud van den grond heeft, 
eenig verlies, ook indien dit niet later bij 
het uitgeven als bouwterrein zou worden goed
gemaakt, dan wel het prijs geven van een voor
deel. zon rechtvaardigen ; dat in verband met 
het bovenstaande de voorgenomen verkoop 
in strijd met het b,ilang der gemeente is te 
achten; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert dat 
de bedongen koopsom van f 23,000 voor de 
perceelen zeer voordeelig wordt geacht, wijl 
een groot gedeelte van den grond niet als bouw
terrein kan worden beschouwd en er zeer waar
schijnlijk nog vele jaren zu llen verloopen 
voor en aleer het mogelijk zal zijn dat gedeelte 
a ls bouwterrein uit te geven; dat de jaarlijksche 
pacht, welke voor de gemeent,e uit dien grond 
zal voortvloeien niet voldoende zal zijn tot 
dekking van de hst,en, welke we~ens rente 
en aflossing van dP koopsom en belastingen , 
door de gemeente moeten worden opgebracht; 

0 . dat de verkochte perceelen begrepen zijn 
in het uitbreidingsplan der gemeente en ten 
einde de uitvoering van dit plan te verzeke
ren, door de iemeente zijn aangekocht ; 

dat de verkoop van zoodanige perceelen 
verband behoort te houden zoowel met de 
uitvoering van het uitbreidingsplan als met den 
verkoop door de gemeente van andere, eveneens 
in het uitbreidini:isplan begrepen perceelen ; 

d:i.t aannemelijk is gemaakt dat door den 
thans voorgenomen verkoop van grond aan 

IH:l/i. 

één persoon, waardoor deze een perceel van 
a:i.nmerke'ijken omvang tot z;jne bestlhikking 
krijgt, dit verband in de toekomst geheel zou 
worden verbroken ; 

dat onder deze omstandigheden Gedeputeerde 
Staten bjj hun bestreden besluit aan het raads
besluit terecht de goedkeuring hebben ont
houden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben gQedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
(A.B.) 

26 October 1925. BESLUIT tot vernietiging van 
de krachtens artikel 4, onder 2°., der 
Hinderwet door den Raad der gemeente 
Haarlem in zijne vergadering van 4 '.Vlaart 
1919 vastgestelde verordening. S. 426. 

WIJ WILH~L~HNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 14 Augustus 
1925, n°. 526H, Afdeeling Arbeid, en van 4 Sep
tember 1925, n°. 6626, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 

Overwegende, dat door den Raad der ge
meente Haarlem in zijne vergadering van 
4 M:aart 191!) krachtens artikel 4, onder 2°, 
der Hinderwet eene verordening is v>istgesteld, 
waarbij voor het oprichten, hebben of gebruiken 
van een der in artikel 2 dier wet genoemde in
richtingen wordt aangewezen het deel van die 
gemeente, gelegen ten Oosten van het Spaarne, 
en waarbij voorts wordt verboden elders in de 
gemeente de bedrijven uit te oefenen, waartoe 
de oprichting of het gebruik van een der be
doelde inrichtingen vereischt wordt, van welk 
ve1·bod intusschen zij n ui tgesloten : 

a. de bedrijven, die op het tijdstip van 
afkondiging der verordening krachtens eene 
vergunning, bedoeld bij de Hinderwet, reeds in 
de gemeente in werking waren ; . 

b. de bedrijven, die onder geen ander num
mer dan I van artikel 2 der Hinderwet vallen ; 

c. de bedrijven, waarvoor door Burge
meester en Wethouders ontheffing wordt 
verleend, een en ander onverminderd de 
bepalingen der Hinderwet ; 

dat de Naamlooze Vennootschap Maat
schappij tot detailverkoop van petroleum "De 
Automaat" te 's-Gravenhage zich tot Ons heeft 
gewend met een adres, waarbij zij verzoekt de 
bovenbedoelde verordening te vernietigen; 

Overwegende, dat bij artikel 4, onder 2°., 
der Hinderwet aan den gemeenteraad wordt 
toegestaan bij plaat st elijke verordening eene 
bepaalde plaats of gedeelte der gemeente aan 
te wijzen voor het oprichten, hebben of gebrui
ken van inrichtingen, genoP.md in artikel 2 dier 
wet, met verbod om elders in de gemeente de 
bedrijven uit t e oefenen, waartoe de oprichting 
of het gebruik van die imichtingen vereischt 
wordt, doch dat dit aan den i:iemeenteraad 
alleen wordt veroorloofd in het belang dei· 
open bare orde, veiligheid of gezondheid ; 

dat door het gemeentebestuur van Haarlem 
niet is aangetoond, en dat ook niet aannemelijk 
is, da t een voorschrift van zoo vergaande strek
king, als in bedoelde verordening vervat, waar
door de oprichting van alle inrichtingen, wefäe 
vallen onder de nummers Ibis en Il tot en met 

67 
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XVIII van artikel 2 der H inderwet, in een zeer 
groot deel van de gemeente Haarlem verboden 
wordt., in het belang der openbare orde, veilig
heid of gezondheid noodig zou zijn ; 

dat de Raad der gemeente Haarlem, door 
niettemin in artikel 2 der verordening het op
richten van evenbedoelde inrichtingen in het 
ten Westen van het Spaarne gelec,en gedeelte 
der gemeente te verbieden, derh:tlve de hem 
bij artikel 4, onder 2°., der Hinderwet toe
gekende bevoegdheid buiten de daarvoor door 
de wet gestelde grenzen heeft u itgebreid; 

dat hieraan niet afdoet de omstandigheid, 
dat door Burgemeester en Wethouders op 
grond van artikel 3, onder c. der verordening 
ontheffing kan worden verleend van de in 
art ikel 2 n eergelegde verbodsbepal ing, aan
gezien van eene afwijzende be chikking van 
Burgemeester en Wethouders op een verzoek 
om ontheffing geen beroep bij Ons open staat. 
zoodat de bij de Hinderwet gegeven waarborgen, 
dat de oprichting van inrichtingen als voren
bedoeld niet meer zal worden bèlemmerd, dan 
in het belang der openbare orde, veiligheid of 
gezondheid geboden is, hier niet aanwezig zijn ; 

Overwegende mitsdien, dat de verordening 
van den Raad der gemeente Haarlem geacht 
moet, worden niet in het belang der openbare 
orde, veiligheid of gezondheid te zijn vast
gesteld, en dat die verordening dus in strijd is 
met de wet; 

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

6 October 1!125, n°. 20) ; 
Gelet op het nader rapport van Onze voor

noemde Minist.ers van 14 October 1925, n°. 
798H, afdeeling Arbeid, en van 21 October 1925, 
n°. 8227, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de verordening. vastgesteld door den Raad 

der gemeente Haarlem in zjjne vergadering van 
4 Maart 1919, krachtens artikel 4, onder 2°., 
der Hinderwet, te vernietigen wegens strijd 
met de wet. 

Onze Mimster van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Het Loo, den 26sten October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

De Minister van Binnenlandsche ZaA:en 
en Landbouw, 

DE GEER. 
( Uitgeg. 16 Nov. 1925.) 

26 October 1925. BESLUIT, houdende beschik
king op het beroep van het Gemeente
bestuur van Haarlem in zake den in die 
gemeente aan L. Henneman opgelegden 
aanslag wegens hoofdverblijf. S. 427. 

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

het Gemeentebestuur van Haarlem tegen de 
uitspraak van Ged. Staten van Noordholland 
van 23 Januari 1924, n°. 92, waarbij een be
zwaarschrift van L . Henneman, thans overleden, 
t egen den hem over het belastingjaar 1921/22 

opgelegden aanslag wegens hoofdverblijf te 
Haarlem voor kennisgeving is aa,ngenomen ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor do 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Juni 1925, n°. 589; 

Op de voordracht van Onzen Miruster van 
Financiën van 20 October 1925, n°. 41, afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende : da t wijlen L. H enneman, ge
woond hebbende te Bussum, over het belasting
jaar 1921/1922 wegens hoofdverblijf t e Haarlem 
werd aangeslagen ; 

dat hij t egen dezen aanslag bij Ged. Staten 
van Noordholland bezwaar heeft gemaakt; 

dat, nadat Ged. Staten hadden vernomen, 
dat de opgelegde aanslag ambtshalve door de 
Rijksadministratie was verruetigd, Ged. Staten 
bij uitspraak van 23 J·anuari 1924, n°. 92, het 
aan ben gerichte bezwaarschrift voor kennis
geving hebben aangenomen; 

dat van deze rutspraak het gemeentebestuur 
van Haarlem in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat L. Henneman voor het belastingjaar 1921/22 
terecht in de gemeente Haarlem wegens hoofd
verblijf was aangeslagen ; 

Overwegende : dat Ged. Staten bij uitspraak 
van 23 Januari 1924, n°. 92, t erecht het aan 
hen gericht bezwaarschrift tegen den opge
legden aanslag, welke door de Rijksadministra
tie was vernietigd, voor kennisgeving hebben 
aan~enomen, vermits tengevolge van de ver 
niet1gin~ van dien aanslag het onderwerp van 
geschil 1s komen te vervallen ; 

Gezien de gewij zigde Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur . 

Het Loo, den 26sten October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN . 
( Uitgeg. 16 Nov. 1925.) 

MI •ISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

Afde e ling: 
DffiECTE BELASTINGEN, 

o_ 41. 

Onderwerp: 
Commissoriaal van 29 
Februari 1924, n°. 150. 

's-Gravenhage, den 20 October 1925. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
Uwer Majesteit hiernevens weder aan te bieden 
het beroepschrift van het gemeentebestuur te 
Haarlem tegen de uitspraak van Ged. Staten 
van Noordhollancl van 23 Januari 1924, n°. 92, 
waarbij een bezwaarschrift van L. Henneman, 
t hans overleden, tegen den hem over het be
lastingjaar 1921/22 opgelegden aanslag wegellll 
hoofdverblijf te Haarlem voor kennisgeving is 
aangenomen. 

Den Raad van St ate, Afdeeling voor de 
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Geschillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit 
de volgende uitspraak voorgedragen : 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
het gemeentebestuur van Haarlem tegen de 
uitRpraak van Ged. Staten van Noordholland 
van 23 Januari 1924, n°. 92, waarbij een be
zwaarschrift van L. Henneman, thans over
leden, tegen den hem over het belastingjaar 
1921 /1922 opgelegden aanslag wegens hoofd
verblijf t e Haarlem voor kenni geving is aan
genomen; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van BesLuur, gehoord, advies van 30 
Juni 1925, n°. 589; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende : dat wijlen L . Henneman, 
gewoond hebbende te Bussum, over het be
lastingjaar 1921 /1922 wegens hoofdverblijf te 
Haarlem werd aangeslagen; 

dat hij tegen dezen aanslag bij Ged. Staten 
van Noordholland bezwaar heeft gemaakt; 

dat, nadat Ged. Staten hadden vernomen, 
dat naar aanleiding van een bezwaarschrift, 
door of namens den aangeslagene bij ons inge
diend, de opgelegde aanslag door de Rijks
administratie was vernietigd, Ged. Staten bij 
uitspraak van 23 Januari 1924, n°. 92, het aan 
hen gerichte bezwaarschrift voor kennisgeving 
hebben aangenomen; 

dat van deze uitspraak het gemeentebestuur 
van Haarlem in beroep is gekomen, aanvoerende 
dat L. Henneman voor het belastingjaar 
1921 /22 terecht in de gemeente Haarlem wegens 
hoofdverblijf was aangeslagen; 

Overwegende : dat, aangezien de door nu 
wijlen L. H enneman ingevolge art. 265i der 
gewijzigde Gemeentewet ingediende bezwaren 
tijdig aan Ged. Staten van Noordholland werden 
voorgele!Jd, dit College het ingediende bezwaar
schrift met voor kennisgeving had mogen aan
nemen, doch op de hoofdzaak had moeten 
beschikken ; 

Overwegende : wat de hoofdzaak betreft, dat 
blijkens de overgelegde stukken L. Henneman 
op 29 April 1921 verhuisd is naar de gemeente 
Bussum en zich met zijn gezin op dien datum 
in die gemeente heeft gevestigd ; 

dat hij derhalve op 1 Mei 1921, datum waarop 
het belastingjaar 1921/22 begint, zijn hoofd
verblijf had te Bussum; 

dat hiertoe niet afdoet, dat hij in de woning 
te Haarlem nog eenige meubels had achter
gelaten, noch dat hij later met zijn gezin nog 
eenige weken in de gemeente Haarlem heeft 
verbleven; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden uitspraak 
van Ged. Staten van Nwrdholland van 23 Ja
nuari 1924, n°. 92, te bepalen, dat nu wijlen 
L. Henneman voor de toepasSin!J van art. 244a 
der Gemeentewet voor het belastmgjaar 1921 /22 
moet geacht worden zijn hoofdverblijf te hebben 
gehad te Buss1tm. 

Onze Minister van Financiën is belast, met 
de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State,. 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen, doch wel met den gedachten
gang, neergelegd in een mede hiernevensgaand 

afzonderlijk advies van Staatsraad Baron van 
Hugenpoth tot Aerdt. 

De gronden, waarop de meening van ge
noemden Staatsraad en die van den onder
geteekende rust, zijn vermeld in het ontwerp
besluit, dat Uwer Majesteit hiernevens eerbiedig 
ter bekrachtiging wordt aangeboden. 

De M-inister van Financiën, H . COLIJN. 

26 October 1925. BESLUIT tot intrekking van 
het Komnklijk besluit van 15 Januari 1923 
(Staatsblai n°. 15). S. 428. 

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

Oorlog van 16 October 1925, II0 Afdeeling 
no 1. 

· H ebben goedgevonden en verstaan ; 
ten opzichte van de lichting 1926 en volgende 

lichtingen en ten opzichte van dienstplichtigen 
van oudere lichtingen dan van 1926, die met 
deze of volgende lichtingen hun eerste oefenings
tijd volbrengen, in te trekken het Koninklijk 
Besluit van 15 Januari 1923 (Staatsblad n°. 15). 

Onze Minister .van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 26sten October 1925. 
WILHELMINA. 

De jjfinister van Oorlog, LAMBOOY . 
(Uitgeg. 5 Nov. 1925.) 

1 26 October 1925. ARREST VAN DEN HooGEN 
RAAD. 

Art. 14 Motor- en Rijwielreglement ver
biedt niet elke verblindende verlichting, 
doch alleen het gebruik van de een verblin
dend licht gevende schijnwerpers. 

Concl. 0 . . 111. : Schijnwerper Il! een licht
bron, welke een felien, scherp afgelijnden 
kegelvormigen lichtbundel in de ruimte 
uitstraalt. 

(Mot.- en Rijw. Regl. art. 14. ) 

Mr<;. Bosch, Hesse, Ort, Taverne en Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr. -Rechtb. 
te Groningen, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Groningen 
van 28 Mei 1925, waarbij in hooger beroep, 
met vernietiging van een vonnis van het Kan
tongerecht te Appingedam van 5 Maart 1925, 
de gerequireerde H. J. B., ter zake van: ,.als 
bestuurder van een motorrijtuig op meer 
dan drie wielen, dat zich tusschen een half 
uur na zonsondergang en een half uur voor 
zonsopgang op een weg bevindt binnen een 
stedelijke bebouwde kom, verblindende ver
lichting bezigen", met aanhaling der artt. 1 
onder 1 en 2, 14 onder 1 en 2, 37 onder r, van het 
Motor- en Rijwielreglement, 1 onder 1 en 2 
en 29 der Motor- en Rijwielwet, 23 en 91 Sr., 
is veroordeeld tot een geldboete van een 
gulden, te vervangen door hechtenis van een 
da,g. 

De Hooge Raad, enz. ; . 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgest,eld bij memorie en luidende : 

117* 
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· Schending door verkeerde toepas~ing van 
art-. 14 sub 2 van het Motor- en Rijwielregle
tnent, (K. B. van 6 November 1905, S. 294) 
juncto art. 2 der Motor- en Rijwiel wet; 

Gehoord den Advocaat-Genera.al Ledeboer, 
namens den Procureur-Genera.al, in zijne 
conclusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis wettig en 
overtuigend 1s bewezen verkla.,ird , dat de 
gerequireerde op 3 Februari 1925 des na.middags 
omstreeks 7 ½ uu r in de gemPente Appingedam, 
binnen de stedelijke bebouwde kom ah bestuur
der over den openbaren rijweg, de Stations
straat, heeft gereden me~ een vierwielig motor
rijtuig e n alstoen aldaar verblindende ver
lichting heeft gebezigd ; 

dat de Rechtbank het bewezen vHrklaa.rdn 
heeft geq ualificeerd en deswe~e straf heeft 
op_!?elegd, als hiervoren vermelct ; 

da.t d e Rechtbank daarbij, ter weerlegging 
van het verweer van den gerequireerde, dat 
hij destijds geen schijnwerpers beeft gebezigd 
doch gewone Ford Standaard lampen, heeft 
overwogen, i:bt in art. 14 lid 2 van het Motor
en Rijwielreglement, luidende : ,,Binnen stede
lijke bebouwde kommen is het verboden 
verblindende verlichting (schijnwerpers) t e 
hezigen" , het woord "schijnwerpers" dezelfde 
beteekenis he'é'ft als ht1 t daaraan voorafgaande 
" verblindende verlichting" en als een overbodig 
toevoegsel moet worclcn beschouwd ; dat die 
beteekenis daarom ook dezelfde moet zijn, 
omda-t als het woord .,schijnwerpers" van 
verdere strekking was, het zou beteekenen 
eene verlichting, die verblindender iq da n 
verblindend, hetgeen onmogelijk is, terwij l 
ab het woord "schijnwerpers" eene beperkende 
strekking had, net g(lvolg zou zijn, dat men wel 
een verblindende verlichting zou mogen bezigen, 
indien het maar geen schij nwerpers zijn, hetgeen 
moeilijk de bedoeling van het Motor- en Rij
wiel.reglement kan wezen ; 

O. dat tegen deze beslissing zich het cassat ie
middel richt, bij de t oelichting waarvan wordt 
betoogd, dat de uitdrukking "verblindende 
verlichting" niet aanduidt een bepaald soort 
voorwerp, doch een effect door zeker voorwerp 
t e weeg gebracht, terwijl het woord "schijn
werpers" duidt op een speciale con~tructie 
van een lantaa rn of soortgelijk voorwerp, 
waarbij hf' t licht in eene bepaalde richting 
wordt geprojecteerd ; dat in de toevoeging 
van het woord "schij nwerpers" dan ook geen 
andere bedoeling ligt dan de specialiseering 
van het algemAen begrip "verblindende 
verlichting" ; da t de wetgever bij de bepaling. 
van art. H derhalve niet heeft willen verbieden 
het gebruik van elke la ntaarn, die een ver
blindend licht veroorzaakt, zooals de Rechtb. 
meent, maar aUeen hem strafbaar stelt, die 
een verblindend Echt veroorzaakt tAngevolge 
van het bezigen van een bepaald soort lant'.l.arn, 
een schijnwerper; 

0. hieromtrent : 
dat het woord "scliijnwerpers" tusschen 

haakjes geplaatst achter de uitdrukking ,,ver
blindende verlichting' ' slechts kan dienen om 
a.a.n te duiden, dat met "verblindcnrlc ver
l ichting" in art. 14 "schijnwerper " zijn 
bedoeld; 

dat derhalve art. 14 niet elke verblindende 
verlichting van motorrijtuigen op meer dan 

drie wielen binnen stedelijke bebouwde kommen 
ged urende de in het artikel aangegeven tij ds 
ruim te verbiedt, donh a lleen het gebruik van 
rle een verblindend licht gevende schi_inwerpers ; 

dat met het oog hierop het vonnis niet kan 
worden gehandhaafd, d11,ar de Rechtbank b~ 
ha.re opvatting van "verblindende verlichting' 
niet heeft beraadslaagd noch beslist over 
hetgeen b(i inleidende dagvaarding is tela.ste 
~elcgd en beeft geschonden de artt. 211 An 221 , 
m verband met art. 257 Sv., hetgeen krachtens 
art. 223 van dit Wetboek n ietigheid ten 
gevolge heeft ; 

Verniet igt het vonn is der R echtbank, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

op de Rechterlijke Organisatie : 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwa rden, om, met inachtneming van 
's-Hoogen Ra.acts a rrest, op hAt bestaa nde 
hooger beroep te worden berecht en afgedaan. 

Uit de Goncl. Adv.-Gen. Mr. Letleboer, hale1t 
wij aan : 

Onder "schijnwerper'' wordt verstaan een 
lichtbron, welk een felle scherp afgelijnde 
kegelvormige lichtbun-:lel in de ruimte uit
straalt. Zoodanige verlichting va n den weg 
va n af motorr ijtuigen wordt gebezigd nevens 
de gewone lantaarns dier voertuigen. Het 
licht door die schijnwerpers uitgeworpen is 
voor hen die daartegen in gaan, absoluut 
verblindend. Ook de gewonA lantaarns zij n 
in verband met de snel.heid van beweging van 
a utomobielen met het oog op de veiligheid van 
het verkeer gewoonlijk sterker bewapend, dan 
gebruikelijk is bij paardenwagens en die 
krachtige lfohten hebben vaak ook, a.l naar 
gelang van hunne hoogerc of lagere plaatsing, 
of het zien van den tegenkomenrle, eene meer 
o minder belemmerende werking. Dat alles 
is van algemeene bekendheid en kan dus 
ook door den Rechter zonder nadere voorlich 
ting worden aanvaarrl. Met dezen toestand 
moest bij het vaststellen van wettelijke voor
schriften worden rekening gehouden. In de 
behoorlijk verlichte stedelijke bebouwde kom
men is een schijnwerper overbodig en niet te 
dulden ; daarbuiten is hij met het oog op de 
veiligheid vrijwel onmisbaar. De overige vrij 
sterke automobiell a.nta.arns kunnen echter 
ook binnen de stedel\jke bebouwde kommen 
moeilijk worden gemist en he t is n iet aan te 
nemen, dat men die geheel zou hebben willen 
verbieden. 

Naar mijn oor:leel is de strekking van art. 
14--2 van het Motor- en R ijw1t-l..re~leme:1t 
geene andere, dan om ter bedoelJer plaatse 
het. bezigen va-n "schijnwerpem" uit t,3 sluiten. 
Zooa.ls jammer genoP.g vaali. g_eHchi'ldt, heeft 
naar mij voorkomt, de regelgevende Au toriteit, 
eene betrekkelijk nieuwe, doch typeerende 
populli.ire uitdrukking niet durven gebruiken 
en daarvoor eene meer deftig klinkende 
omschrijving aangewend, dfo niemand gebruikt 
en ciie da n ook ter verduirlelijking en verklaring, 
de scherp teekenende volk.suitdrukking tu,schen 
haakjes heeft meegekregen. Door de onvol
ledige om3chrij ving daarvan, is echter de 
m ogelijkheid ontstaan van verwarring, die 
bij gebruik van het kenmerkende woord ware 
vermeden. (N. J.) 
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29 October 1925. BESLUIT tot w1Jz1grng van 
het formulier voor het aangiftebiljet der 
inkomstenbelasting voor hen, die binnen 
het Rijk wonen. S. 429. 

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

:Financiën van 7 October 1925, n°. 103, Directe 
Belastingen ; 

Gelet op art. 44 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 October 1925, no. 26); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 October 1925, n°. 129, 
Directe Belastingen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

Eenig artikel. 

Voor het belastingjaar 1926/1927 en volgende 
belastingjaren wordt het formulier A, vast
gesteld bij Ons besluit van 27 November l!l20 
(Staatsblad n°. 829) en gewijzigd bij Onze be
sl uiten van 28 December 1921 (Staatsblad n°. 
1444) en 8 November 1924 (Staatsblad n°. 506), 
nader gewijzigd als volgt : 

na vraag 9 wordt ingevoegd eene vraag 9a, 
luidende: 

Bewoont gij eene woning die U in eigendom 
toebehoort (al of niet met hypotheek bezwaard)? 

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

Het Loo, den 29sten October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. CoLI,TN. 
( Uitgeg. 9 Nov. 1925.) 

30 October 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het bijzonder reglement van politie voor 
het kanaal van Amsterdam naar de M er
wede, vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 8 October 1913 (Staatsblad n°. 383). 
s, 430. 

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

Waterstaat van 23 Sept-ember 1925, La. K, 
.Afdeeling Waterstaat A; 

Gezien de wet van 28 Februari 1891 (Striats
blad n°. 69) ; 

Gelet op artikel 1 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijlu<kanalen ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
13 October 1925, n°. 26; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 26 October 1925, n°. 351, 
Afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Vast te stellen de navolgende wijzigingen 

van het bij Ons besluit van 8 October 1913 
(Staat8blad n°. 383) vastgestelde bijzonder 
reglement van politi"l voor het kanaal van 
.Amsterdam naar de Merwede : 

I. Het laatste lid van artikel 2 onder 5°. zal 
luiden als volgt : 

,.Veqmnningen als bedoeld bij artikel 66, 
3de Jid van het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen moeten minstens 
drif' dagen te voren schriftelijk worden aan
gevraagd, voor de kanaalvakken, gelegen in de 

provincies Zuid-Holland en Utrecht, bij den 
hoofdingenieur-directeur van den Rijkswater
st-aat in de directie Zui-:l-Holland en Utrecht te 
's-Gravenhage en voor het kAnaalvak, gelegen 
in de provincie Noord-Holland, bij den hoofd
ingenieur-direct.('ur van den Rijkswaterstaat in 
de dirPctie Noord-Holland te Haarlem." 

II. Artikel 4 vervalt. 
III. In artikel 5 wordt in plaats van "arti

kel 18 van het Algemeen Reglement" gelezen : 
"artikel 19 .van het Algemeen reglement van 
politie voor ri vier<'n en Rijkskanalen" . 

IV. a. In artikel 7 wordt in plaats van 
,,9.rtikel 71 van het Algemeen Reglement" 
gelezen: ,.artikel 75 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskanalen" . 

b. Na het 4de lid van artikel 7 zal worden 
opgenomen ePn nieuw lid, luidende : 

,,Vergunningen als bedoeld bij artikel 73, 
2de lid van het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en Rijkskanalen moeten minstens 
drie dagen te · voren schrifte]jjk worden aan
gevraagd, voor de kanaal vakken gelegen in de 
provincie Zuid-Holland en Utrecht, bij den 
hoofdingenieur-directeur van den Rijkswater
staat in de directie Zuid-Holland en Utrecht te 
's -Gravenhage en voor het kanaalvak, gelegen 
in de provincie Noord-Holland, bij den hoofd
ingenieur-directeur van d~n Rijkswaterst aat in 
de directie Noord-Holland te Haarlem." 

V. Artikel 8 zal luiden als volgt : 
,.Het grootste aantal vaart.uigen, dat gelijk

tijdig door een sleepboot mag worden gesleept, 
bedraagt tien. 

Vaartuigen van 250 tot 500 ton inhoud tellan 
in den sleep~rein voor twee, vaartuigen van 
500 tot 800 ton inhoud voor drie en van 800 
ton en meer voor vier vaartuigen. 

De onderlinge afstand van tot een sleeptrein 
gekoppelde vaartuigen mag niet meer dan 25 M. 
bedragen." 

VI. In artikel 10 wordt in plaats van 
,.artikel 22 van het Algemeen Reglement" 
gelezen : ,.artikel 24 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskanalen". 

VII. In artikel 11 wordt in plaats van 
,,artikel 15 van het Algemeen Reglement" 
gelezen : ,.artikel 16 van het Algemeen regle
ment van politie voor rivieren en Rijkskanalen". 

VIII. In artikel 12 wordt in plaats van 
,.artikel 15 van het Algemeen Reglement" ge
lezen : ,.artikel 16 van het Algemeen reglement 
van politie voor rivieren en Rijkskanalen". 

IX. In art. 13 wordt in p'aats van "artikel 15 
van het Algemeen Reglement" gelezen : ,,arti
kel 16 van het Algemeen reglement van politie 
voor rivieren en R.ijkskanalen" . 

X. In artikel 15· wordt in plaats van "arti
kel 91 van het Algemeen Reglement" gelezen: 
"artikel 96 van het Algemeen reglement van 
politie voor rivieren en Rijkskanalen". 

XI. a. In artikel 16 wordt in plaats van 
"Algemeen Reglement" gelezen : ,,Algemeen 
reglement van politie voor rivieren en Rijks
kanalen" . 

b. Het bepaalde onder a, den e va n artikel 16 
zal luiden als vol~t : 

"a. met hechtPnis van ten hoogst e zestig 
dagen of geldboete van t en hoogst,e driehonderd 
gulden, de overtreding van artikel 6, derde lid ; 

d. met geldboete van t en hoogste vijftig 
gulden, de overtreding van artikel Il ; 
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e. met geldboete van ten hoogste vijf en 
twintig gulden, de overtreding van artikel 12 
en artikel 14." 

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

H et Loo, den 30sten October 1925. 
WILHE LMINA. 

De M inister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
( Uitgeg. 16 Nov. 1925.) 

30 October 1925. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Arbeidsreglement voor werklieden 
in 's Rijks dienst (S taatsblad 1920, n°. 75). 
s. 431. 

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

Arbeid, H andel en Njjverheid, van Justitie, 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van 
Onderwijs, Kunsten t>n Wetenschappen, van 
Marine, van Financiën, van Oorlog, van Water
staat en van Koloniën van 12 Augustus 1925, 
n°. 2927, Afdeeling Arbeid: 

Den Raad van State gehoord (advies van 
6 October 1925, n°. 17) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 October 1925, n°. 
3484, afdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Arbeidsreglement voor werklieden in 
's Rijks dienst, (Staatsblad 1920, n°. 75) opnieuw 
te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In Ons besluit van 14 Februari 1920 

(Staatsblad n°. 75), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 8 Januari 1925 (S taatsblad n°. 7), 
worden te rekenen van 1 November 1925 de 
navolgende wijzigingen en a-anvullingen aan
gebracht: 

A. Na artikel 21 wordt ingevoegd: 
,.Hoofdstuk II A. 

Van de toekennin(I van wachtgeld. " 
B. Artikel 22 wordt. gelezen als volgt : 
1. Aan een Rijkswerkman, wien eervol 

ontslag wordt verleend wegens opheffing zijner 
betrekking of wegens verandering in de in
richting van het dienstvak, waarbij hij werk
zaam is en waardoor zijn werkzaamheden 
overbodig zijn geworden, wordt met ingang 
van den dag van ontslag, voor zoover hij alsdan 
niet in de termen valt om pensioen - uit
gezonderd vervroegd ouderdomspensioen, be
doeld in artikel 48, eerste lid, onder b, der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) - t e 
genieten, ten laste van het lichaam, voor welks 
rekening zijn belooning laatstelijk kwam, een 
wa.cbtgëld t oegekend op den voet der bepalingen 
van dit hoofdstuk. 

2. Een zoodanig wachtgeld kan ook worden 
toegekend aan den R ijkswerkman, die ontslag 
vraagt, nadat het voornemen hem is mede
~edeéld om zijn betrekking op te heffen of de 
mrichting van zijn dienstvak zoodanig t e 
veranderen, dat zijn werkzaamheden overbodig 
1.ullen worden. 

3. Voor de t ot>passing van de bepalingen 
van dit hoofdstuk wordt met een R ijkswerkman 
gelijkgesteld een tij delijk R ijkswerkman, die 

een niet wezen]jjk onderbroken diensttjjd als 
zoodanig van t en minste tien jaren heeft ver
vuld, t enzij hij belast is met werkzaamheden, die 
een tijdelijk karakter dragen . 

C. Na artikel 22 worden ingevoegd elf 
nieuwe artikelen, luidende : 

Art. 22a. 1. Behoudens het bepaalde in 
het verdere van dit hoofdstuk wordt aan een 
Rijkswerkman, als bedoeld in artikel 22, het 
genot van . wachtgeld t oegekend gedurende 
dertien weken, vermeerderd, indien hij ten 
t-ijde van het ontslag kostwinner is van een gezin, 
met acht weken en anders met vier wek~n voor 
elk jaar door hem volbrachten diensttijd, ten 
bedrage van gedurende de eers ,e dertien weken 
de laatstelijk genoten wedde en vervolgens 70 
t en honderd daarvan. 

2. Voor zooveel een Rijkswerkman ten 
tijde van het ontslag een diensttijd van ten 
minste tien jaren heeft volbracht en het aantal 
jaren van dien diensttijd tezamen met het 
aantal jaren van den leeftijd, dien hij t en tijde 
van het ontslag heeft bereikt, 60 of meer 
bedraagt , wordt hem na afloop van den in het 
eerste lid bedoelden termijn een verder genot 
van wachtgeld toegekend ten bedrage van het 
uitgesteld pensioen, waarop hij terzake van het 
hem verleende ontslag uitzicht heeft, of, indien 
uit hoofde van eeni!:[erlei omstandigheid zoo
danig uitzicht niet of niet meer bestaat, anders 
zou hebben gehad, met dien verstande dat 
gedurende het eerste jaar na afloop van de 
bedoelde t ermijnen, het wachtgeld niet minder 
bedraagt dan 40-ten honderd van de laatstelijk 
genoten wedde. 

3. Wanneer het vor ige lid niet van toe
passing is, kan, in buitengewone gevallen, het 
wachtgeld na afloop van den in het eerstt' Jid 
bedoelden termijn voor een bepaalden tijd 
worden voortgezet ; het bedraagt alsdan, indien 
de betrokkene ten t ijde van het ontslag kost
winner was van een gezin, t en hoogste 50 en 
anders ten hoogste 40 t en honderd van de 
laatstelij k genoten wedde. 

4. Het bepaalde in het tweede lid van dit 
artikel blij ft buiten toepassing ten aanzien van 
een vrouwelij ke persoon, die t en tijde van het 
ontslag gehuwd en niet de kostwinster van 
een gezin is. 

5. Een R ijkswerkman, die t en tijde van 
het ontslag kostwinner was van een gezin, 
doch die hoedanigheid verliest, wordt nadien 
behandeld op den voet als in de voorafgaande 
leden is bepaald voor Rijkswerklieden, die t en 
tijde van het ontslag niet kostwinner zijn van 
een gezin. 

Art. 22b. Onder diensttijd wordt voor de 
toepassing van de bepalingen van dit hoofdstuk 
verRtaan de aan het ontslag voorafgaande tijd, 
die in aanmerking komt voor pensioen, met 
dien verstande echter, dat : 

a. diensttijd, voor het bereiken van <len 
vollen leeft ijd van 18 jaren vervuld, buiten 
aanmerking blij ft ; 

b. diensttijd in een nevenbetrekking slechts 
in aanmerking komt, indien het wachtgeld uit 
hoofde van ontslag uit die betrekking wordt 
toegekend ; 

c. indien de dienstt ijd wegens verleend 
ontslag onderbroken is geweest , de tijd vóór 
de onderbreking behalve voor de t oepassing 
van het tweede lid van artikel 22a., slechts 
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m edetelt, indien de onderbreking minder dan 
een jaar heeft geduurd ; 

d. alle diensttijd slechts eenmaal wordt 
medegeteld. 

Art. 22c. 1. Onder laat steljjk g<'lloten 
wedde wordt voor de t-oepassing van de be
palingen van dit hoofdstuk, behoudens het 
bepaalde in de volgende leden, verstaan de 
belooning, die in de verlaten het-rekking op 
den dag vóór het ontslag werd genoten of 
waarnaar, bij ziekte, de uitkeering bedoeld in 
Hoofdstuk VI werd genoten, met inbegrip 
eventueel van zoodanige toelagen, als bij de 
berekening van den pensioensgrondslag in aan
merking komen, vermeerderd voorts eventueel 
met de, in verband met de wijziging der loon
:regeling, toegekende overgangstoeiage en met 
de tijdelijke kindertoelage, die door den betrok
kene zou zijn genoten, indien ~j op de even
bedoelde belooning in dienst ware gebleven. 

2. Indien in de regeling van de belooning 
der Rijkswerklieden een wijziging komt, welke, 
indien de betrokkene op de in het eerste lid 
bedoelde belooning in dienst ware gebleven, in 
die belooning of (en} in de kindertoelage wijzi
ging zou hebben gebracht, geldt vanaf de in
werkingtreding dier wijziging, het aldus ge
w~jzigde bedrag als laatstelijk genoten wedde. 

3. Voor betrekkingen, die geleidelijk worden 
opgeheven, kan ten aanzien van het als laatste
Jij k genoten wedde aan te nemen bedrag van 
h et bepaalde in het eerste lid worden afgeweken. 

Art. 22d. 1. Wanneer de op wachtgeld 
gestelde inkomsten geniet of gaat genjeten uit 
of in verband met arbeid of bedrijf t er hand 
genomen met. ingang van of na den dag, ,vaarop 
het ontslag, terzake waarvan het wachtgeld 
hem is verleend, hem is aangezegd of door hem 
is aangevraagd, wordt : 

a. indien die inkomsten genot,>n worden in 
dienst van een openbaar lichaam, zoodra en 
:wolang het wachtgeld, vermeerderd daarmede, 
_de laatstelijk genoten wedde zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier overschrij
ding verminderd ; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor den duur van die inkomsten met een 
bedrag, gelijk aan de helft daarvan, verminderd, 
met dien verstande echter, dat van die inkom
sten buiten aanmerking blijft een bedrag gelijk 
aan het verschil tusschen het wachtgeld c,n de 
laatstelijk genoten wedde of, bedraagt dit 
verschil meer clan 30 ten honderd van de 
laatstelijk genoten wedde, gelijk aan 30 ten 
honderd van de laatstelijk genoten wedde. 

2. Van het ter hand nemen van eenigen 
a rbeid of bedrijf doet de op wachtgeld-gestelde 
onverwijld mededeeling aan den betrokken 
lfinister. Daarbij doet hij , voor zoover moge
lijk, opgave van de inkomsten, die hij uit de 
t er hand genomen werkzaamheden zal trekken, 
terwijl hij voorts verplicht is om, indien die 
inkomsten tijdelijk of blijvend wijziging onder
gaan, daarvan tijdig voor het ver chijnen van 
den eerstvolgenden wachtgeld- termijn nadere 
opgave te doen. Zijn de inkomsten niet vooraf 
op te geven, dan doet hij tijdig vóór het ver
schijnen van eiken wachtgeld-termijn opgave 
van de inkomsten, die hij sinds het ter hand 
nemen van de werkzaamheden of sinds de 
vorige opgave heeft genoten. Brengt echter de 
aard der werkzaamheden ter bcoordeeling van 
den betrokken Minister mede, dat de inkomsten 

over een langeren termijn moeten worden be
rekend, dan geschiedt de opgave dienovereen
komsti~ en wordt op het wachtgeld een ver
mindermg toegepast van een voorloopig vast
gesteld bedrag onder voorbehoud van ver
rekening aan het einde van den evenbedoelden 
t,ermijn. 

3. Bij de vaststelling van het bedrag der 
vermindering kan van de opgave van den 
betrokkene worden afgeweken. Indien de in
komsten vrij\villig zonder voldoende reden 
worden prij s ge~~ven of door e igen schuld 
verloren gaan, bhjft niettemin de vermindering 
tot het laatstelijk bepaalde bedrag toegepast. 

4. Indien een op wachtgeld-gestelde de in 
dit artikel bedoelde opgave nalaat of ook on
juist of onvolledig doet, kan het wachtgeld 
geheel of t en deele worden vervallen verklaard. 

5. De op wachtgeld-gestelde wordt geacht 
door het aanvaarden van het wachtgeld t e 
bewilligen, dat allen, die daarvoor naar het 
oordeel der betrokken autoriteit in aanmerking 
komen, omtrent zij ne omstandigheden alle 
inlichtingen geven, die de betrokken autoriteit 
zal dienstig oordeelen. 

6. Wanneer de op wachtgeld-gestelde in
komsten genoot uit of in verband met arbeid 
of bedrijf, ter hand genomP-n vóór den dag, 
waarop het ontslag, terzake waarvan het 
wachtgeld hem is verleend, hem is aangezegd 
of door hem is aangevraagd, en deze inkomsten 
zijn vermeerderd, zijn t en aanzien van die 
vermeerdering de bepalingen van dit ar tikel 
van overeenkomstige toepassing. 

Art. 22e. 1. Indien de op wachtgeld
gestelde een hem aangeboden ambt of betrek
king, die hem naar het oordeel van den be
trokken l\finister in verband met zijn persoon
lijkheid en omstandigheden rerlelijkerwijze kan 
worden opgedragen, wei~~rt t e aanvaarden, of 
ook anderszins, indjen nij in de gelegenheid 
komt om op een wijze, die in verband met 
zijn persoonlijkheid en omstandigheden naar 
het oordeel van den betrokken Minister voor 
hem passend kan worden geacht, inkomsten 
te verkrijgen, daarvan geen gebruik maakt, dan 
vervalt het wachtgeld voor het bedrag, waar
mede het wachtgeld vermeerderd met de ver
zuimde inkomsten de laatstelijk genoten wedde 
zou hebben overschreden. 

2. De op wachtgeld-gestelde is voorts ver
plicht zich te gedragen naar dE> voorsch:riften, 
die hem door den betrokken Minister, hetzij in 
het algemeen, hetzij voor eenig bijzonder geval 
worden gegeven, strekkende om tot het ver
krijgi>n van een ambt of betrekking of een 
andere bron van inkomsten te geraken. Bij 
niet-nakoming van die voorschrift.en kan het 
wachtgeld geheel of t en deele worden vervallen 
verklaard. 

3. De bepalingen van dit artikel vinden 
overeenkomstige toepassing voor den Rijks
werkman, wien het voornemen is medegedeeld 
om zijn betrekking op te heffen of de inrichting 
van zijn dienstvak zoodanig te veranderen, dat 
zijn werkzaamheden overbodig zullen worden, 
in dier voege, dat, indien zoodanige Rijkswerk
man een ambt of betrekking weigert of niet 
van een gelegenheid gebruik maakt, a ls bedoeld 
in het eerste lid, de toekenning van wachtgeld 
achterwege blijft of slechts tot een verminderd 
bedrag geschiedt en dat bij niet-opvolging van 
de voorschriften, als bedoeld in het tweede lid , 
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de toekenn.in!? van wachtgeld achterwege kan 
blijven of slechts tot een verminderd bedrag 
geschieden. 

Art. 22/. 1. Het wachtgeld vervalt, zoo
dra de op wachtgeld-gestelde in de termen 
komt om pensioen' - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 210) - t-e genieten. 

2. Voorts lrn.n het wachtgeld worden ver
vallen verklaard, indien de op wachtgeld
gestelde zich zoodanige gedraagt, dat hij, ware 
hij in dienst gebleven, zou ziJn ontslagen of, 
indien hij zich in het buitenland vestigt of 
geacht moet worden aldaar duurzaam te ver
blijven. 

A rt. 22g. Met den op wachtgeld-gePtelde 
kan een regel ing worden getroffen, krachtens 
welke het wachtgeld geheel of ten deele wordt 
vervangen door een afkoopsom. 

Art. 22h. Indien de op wachtgeld gestelde 
vrouwelijke persoon in het huwelijk treedt, 
dan vervalt voor den duur van dat huwelijk 
het wachtgeld. 

Art. 22i. Aan hem, die op wachtgeld zal 
worden of is gesteld, kan, indien hiJ elders 
arbeid of bedrijf gaat ter hand nemen, ter zake 
van de kosten, die voor hem aan de daartoe 
noodige verhuizing zijn verbonden, een bedrag 
worden toegekend, indien bij gebreke van die 
toekenning die arbeid of dat bedrijf door hem 
redelijkerwijze niet zou zijn te aanvaarden. 

Art. 22j. Het bedrag van het wachtgeld 
wordt uitbetaald in wekelijksche termijnen. 
Met toestemming van den op wacht~eld
gestelde kan de uitbetaling in langere ternujnen 
geschieden. Bij overlijden wordt het wachtgeld 
uitbetaald tot aan het einde der week, volgende 
op die, waarin het overlijden plaats had. 

Art. 22k. De ter uitvoering van de bepa
lingen van dit hoofdstuk te nemen beslissingen 
worden genomen door Onzen betrokken Mi
nister, met medewerking van Onzen Minister 
van Financiën. 

Indien de belanghebbende zulks wenscht, 
wordt over door hem tegen de in dit artikel 
bedoelde beslissingen ingebrachte bezwaren 
het advies ingewonnen van de Commissie, door 
Ons inge teld ingevolge het bepaalde bij arti
kel 12 van Ons besluit van 3 Augustus 1922 
(Staatsblad n°. 479), laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van 14 Juli 1925 (Staatsblad n°. 330). 

a ontvangst van dit advies wordt de, met 
redenen omkleede, nadere beslissing ter kenn.i.s 
van den belanghebbende gebracht. 

Overgangsbepaling. 
Art. II. J . Ten aanzien van werklieden, 

die op 1 November 1925 een uitkeering genieten 
krachtens artikel 22 van Ons besluit van 
14 Februari 1920 (Staatsblrul n°. 75), zooals 
dat luidde na de daarin bij Ons besluit van 
8 J'anuari 1925 (Staatsblod n°. 'i) aangebrachte 
wijziging, en die aan dit besluit aanspraak op 
wachtgeld kunnen ontleenen, wordt de uit
keering herzien met inachtneming van de 
bepalingen van dit besluit. 

2. Ten aanzien van werklieden, die op 
1 November 1925 een uitkeering genieten krach
tens artikel 22 van Ons besiuit van 14 Februari 
192!) (Staatsblad n°. 75), zooals dat luidde na 
de daarin bij Ons besluit van 8 Januari 1925 
(Staatsblad n°. 7) aangebrachte wijziging, doch 

die aan dit besluit geen aanspraak op wachtgeld 
kunn1>n ontleenen, blijft evengenoemd artikel 
van toepassiLg tot op het tijdstip, dat de uit
keering vervalt. 

3. Ten aanzien van werklieden, die krach
tens artikel ?2 van Ons besluit van 14 Februari 
1920 (Staatsblad n°. 75), zooals dat luidde na 
de daarin bij Ons besluit van 8 Januari 1925 
(Staatsblad n°. 7) aangebrachte wijziging, een 
uitkeering hebben genoten, welke geëindigd is 
vóór 1 November 1925 doch na 30 Juni 1925, 
en dJe, • bijaldien artikel 48, tweede lid, van 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), zooals 
dat luidde na de daarin bij de wet van 30 Juni 
1923 (Staai9blad no. 307) aangebrachte wijzi
ging, van kracht ware gebloven, uit dien 
noofde na beëindiging van hunne uitkeering 
recht op pensioen zouden hebben verkregen, 
vindt artikel I van dit besluit met ingang van 
den dag, waarop bedoeld pensioen zou zijn 
ingegaan, overeenkomstige t,oepas ing. 

4. - Voor gevallen, waarin dit besluit niet of 
niet n,i,ar billijkheid voorziet, wordt door Ons 
eene bijrnndere regeling getrcffen op voordracht 
van Onzen betrokken Minister met medewer
king van Onzen Minister van Financiën. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den tweeden dag na dien der dag
teeken.ing van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Arbeid, Handel en Nijver
heid, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Marine, van Financiën, 
van Oorlog, van Waterstaat en van Koloniën 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
da't in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 30sten October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

De Minister van Justitie, J. ScHOKKINO. 
De Minister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, DE GEER. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten 

m Wetenschap-pen, 
RUTOERS. 

De Minister van Marine a.i., L.u!B00Y. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

De Minister van Oorlog, LAMBO0Y. 
De Minister van Waterstaat, M. BONGAERTS. 

De Minister van Koloniën, CH. WELTER. 
(Uitge,g. 6 Nov. 1925.) 

30 October 1925. BESLUIT, houdende beschik
king op de beroepen, ingesteld door het 
gemeentebestuur van Deventer, in zake de 
aanslagen van H. J. Holterman en G. J. 
Schuttelaar, beiden te Zwolle, in de plaat
selijke inkomsten hela ting der gemeente 
Deventer als forens. S. 432. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de bero pen, ingesteld ,1oor 

het gemeentebestuur van Deventer tegen de 
uitspraken van Ged. taten van Overijssel van 
8 April en 9 September 1924, waarbij de aan
slagen van H . J. Holterman en G. J. Schutte
laar, beiden te Zwolle, in de plaatselijke inkom
stenbelasting der gemeente Deventer als forens 
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over de belastingjaren 1921/22, 1922/23 en 
1923/24 zijn vernietigd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1925 N°. 106 ; 

Op de voordracht van Onzen MinistP.r van 
Financiën van 22 October 1925 N°. 1, Afdeeling 
Directe Belastingen ; 

Overwegende, dat bovengemelde besluiten 
van Ged. St.aten van Overijssel st,eunen op de 
overweging, dat de adressanten H. J. H olterman 
en G. J . Schuttelaar op verzoek van het ge
meentebestuur van Deventer als werkforens in 
de plaatselijke inkomstenbelasting van die 
gemeente over de belastingjaren 1_921 /22. 
1922/23 en 1923/24 zijn aangeslagen, op grond 
·dat zij als medevennooten van de handelsven
nootschap onder de firma G. J. Schuttelaar en C0 

te Zwolle, geacht moeten worden op meer dan 
90 dagen van elk dier belastingjaren te Deventer 
de beschikking te hebben gehad over eene vaste 
inrichting, in casu een ,foor genoemde firma 
aldaar geëxploiteerde winkelzaak tot persoon
lijke uitoefening van een bedrijf ; dat de aan 
voornoemde firma behoorende winkelzaak te 
Deventer gedreven wordt door een bedrijfschef ; 
dat vol_gens verkregen inlichtingen. hoewel die 
bedrij fschef in finaneicel opzicht, verantwoor
ding schuldig is aan genoemde firma, hij in de 
leiding van de winkelzaak een volkomen zelf
standigheid bezit ; dat hij vrij is om te verkoopen 
wa,t en a,in wien hii wil, dat hij bevoe d is 
personeel aan t e stellen en de bezoldiging van 
dat personeel t e regelen ; dat hij crediet,en mag 
verleenen en van de vastgestelde prijzen mag 
afwijken ; dat uit het voorgaande blijkt, rlat de 
funci;ie van de adressanten als beheerende 
vennooten van meergenoemde firm>i niet be
staat in het verrichten van de werkzaamheden 
voor welke de winkelzaak te Deventer is bestemd 
en ingericht, en dat zij voor het verrichten van 
de aan hunne functie verbonden werkzaamheden 
niet in die inrichting aanwezig behoi>ven te 
zijn ; dat immers het doen van de verschuldigde 
verantwoording door den bedrijfschef aan de 
beheerende vennooten zeer wel elders kan 
geschieden ; dat mitsdien de verrichtingen, 
noodi~ voor de uitoefening van het, bedrijf in 
de wmkelzaak te Devent"r, niet beschouwd 
kunnen worden als behoorende tot de uitoefe
ning van het bedrjjf van voornoemde firma en 
van het bedrijf van de beheerende vennooten 
·van die firma; dat op grond van hAt voorgaande 
moet worden aangenomen, dat de adressanten 
niet geacht kunnen worden de beschikking t e 
hebben over i>en winkelzaak te Deventer tot 
,.persoonlijke uitoefening" van eèn bedrijf ; 

dat van de besluit-en van Ged. Staten het 
gemeentebestuur van Deventer in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat zijns inziens de 
aanslagen t erecht zijn opgelegd; dat toch uit 
het door Ged. Staten aangenomen feit, dat de 
vennooten de beschikking hebben gehad over 
een winkelzaak te Deventer, volgens de bestaan
de jurisprudentie moet volgen, dat zij de be
schikking hebben gehad over eene inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van een bedrijf ; 
dat de vennooten van de firma Schuttelaar en 0° 
volgens de betrekkelijke akte " beiden gerechtigd 
(zijn) tot het tAekenen dei firma, onder uit
drukkelijk beding nochtans, dat tot het op
nemen van gelden, het vervreemden, bezwaren 

of verpanden van bezittingen, of t er leen ge,en 
en het aangaan van borgstellingen, de onder
teekeningen van beide vennooten worden 
vereischt" ; dat de filiaalhouder te Det•enter 
ondergeschikt is aan de firma, in dienstbetrek
king staat tot de vennootschap; dat de filiaal
houder Smit zi>lf op 21 December 1923 verklaard 
heeft niet zelfstandig te zijn en dat het geld, 
dat door hem ontvangen wordt, st eeds naar 
Zwolle, _de plaats waar de firma gevestigd is, 
gezonden wordt, terwijl de prijzen door de 
firmanten worden geregeld ; 

Overwegende, dat H. J. Holterman en G. J. 
Schuttelaar blijkens de overgelegde ambts
berichten, medevennooten van de handelsven
nootschap onder de firma . G. J. Schuttelaar 
en C0 • te ZUX'lle, als werkforensen in de pl~,at
selijke inkomstenbelasting . van de gemeente 
Deventer, respectievelijk over de belastingjaren. 
1921 /22, 1922 23 en 1923 /24 zijn aangeslagen; 

Overwegende. dat door den gemachtigde van 
H. J. Holterman en G. J . Schuttelaar in het 
geding zijn overgelegd een drietal mededeelingen 
van den Directeur der directe belastingen, 
invoerrechten en accijnzen te Zwolle, gedateerd 
26 November 1924 en gericht respectievelijk 
aan ieder der belanghebbenden, waarbij hun 
ambtshalve ontheffing wordt verleend van den 
aanslag, voorkomende op het kohier der Rijks
inkomstenbelasting, Verdedigingsbelastin1;1 II 
en gemeentelijke inkomstenbelasting van De
venter, respectievelijk over de belastingjaren 
1921 /22, Hl22/23 en 1923 /24, op grond dat de 
aanslag ten onrechte is opgelegd ; 

dat, alzoo blijkens voormelde mededeeling 
van 26 November 1924 de aanslagen, waartegen 
de beroepen zijn gericht, zijn komen te ver
vallen, zoodat er geen termen meer bestaan, 
t en aanzien van het naar aanleiding van die aan
slagen gerezen geschil, eene beslissing té nemen; -

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de beroepen buiten beslissing te laten. 
Onze Minister van Financiiin is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatshlad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State, Afdeeling voor 
de Geschillen van Bestuur. 

H:et Loo, den 30sten October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financien, H. ÜOLI-TN. 
( Uitgeg. 30 Nov. 1925.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

Afdeeling: 
DIBEOTE BELASTINGEN, 

No. 1. 

Ond e rwerp: 
Commissorialen van 29 
April l!l24, nos. \:13. 94, 
95 en 96, en van 27 Sep-

tember 1924, no. 2. 

's-Gravenhage, den 22 October 1925. 
Aan de Koningin. 

Mits deze heeft de ondergeteekende de eer 
Uwer Majesteit, hiernevens weder aan te bieden 
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de beroepschriften, ingediend door het ge
meentebestuur van Deventer tegen de uitspraken 
van Ged. Staten van Overijssel van 8 April en 
9 September 1924, waarbij de aanslagen van 
H . J. Holterman en G. J. Schuttelaar, beiden 
t e Zwolle, in de plaatselijke inkomst enbelasting 
der gemeente Deventer als forens over de be
lastingjaren 1921/22, 1922/23 en 1923/24 zijn 
vernietigd. 

De R aad van ·state, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit 
de volgende uitspraak voorgedragen : 

Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 
he t gemeentebestuur van Deventer t egen de 
uitspraken van Ged. Staten van Overijssel van 
8 April en 9 September 1924, waarbij de aan
slagen van H. J. Holterman en G. J. Schut.te 
laar, beiden te Zwolle, in de plaatselijke in
komstenbelasting der gemeente Deventer als 
forens over de belastingjaren 1921/22, 1922/23 
en 1923/24 zijn vernietigd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Gesr.hillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 Maart 1925, N°. 106 ; 

Op de voordracht van Onzen Minist 'lr van 
Financiën van 

Overwegende, dat bovengemelde besluiten 
van Ged. Staten van Overijssel steunen op de 
overweging, dat de adressanten H . J . Holterman 
en G. J. Schuttelaar op verzoek van het ge
meentebestuur van Deventer als werkforens in 
de plaat selijke inkomstenbelasting van die 
gemeente over de belastingjaren 1921 /22, 
1922/23 en 1923 /24. zijn aangeslagen, op grond 
dat zij als medevennooten van de handels
vennootsch~ onder de firma G. J. Schuttelaar 
en Co. t e Zwolle, geacht moeten worden op 
meer dan 90 dagen van elk dier belastingjaren 
te Deventer de beschikking te hebben gehad 
over eene vaste inrichting, i. c. een door ge
noemde firma aldaar geëxploiteerde winkelzaak 
tot persoonlijke uitoefening van e1m bedrijf ; 
dat de aan voornoemde firma behoorende 
winkelzaak t e Deventer gedreven wordt door 
een bedrijfschef ; dat volgens verkregen in
lichtingen, hoewel die bedrijfschef in financieel 
opzicht verantwoording schuldig is aan genoem
de firma, hij in de leiding van de winkelzaak 
een volkomen zelfstandigheid bezit ; dat hij 
vrij is om t e verkoopen wat en aan wien hij 
wil ; dat hij bevoegd is personeel aan t e stellen 
en de bezoldiging van dat personeel t e regelen ; 
dat hij credieten mag verleenen en van de. 
vastgestelde prijzen mag afwijken ; dat uit het 
voorgaande blijkt, dat de functie van de 
adressanten als beheerende vennooten van 
meergenoemde firma niet bestaat in het ver
richten van de werkzaamheden voor welke de 
winkelzaak te Deventer is bestemd en ingericht, 
en dat zij voor het verrichten van de aan hunne 
functie verbonden werkzaamheden niet in die 
inrichting aanwezig behoeven te zijn; dat 
immers het doen van de verschuldigde verant
woording door den bedrijfschef aan de behee
rende vennooten zeer wel elders kan geschieden ; 
dat mitsdien de verrichtingen, noodig voor het 
uitoefenen van het bedrijf in de winkelzaak te 
Deventer, niet beschouwd kunnen worden als 
behoorende tot de uitoefening van het bedrijf 
van voornoemde firma en van het bedrijf van 
de beheerende vennooten van die firma ; dat 
op grond van het voorgaande moet worden 

aangenomen, dat de adressanten niet geacht 
kunnen worden de beschikking te hebben over 
een winkelzaak te Deventer tot "persoonlijke 
uitoef ~ning" van een bedrijf; 

dat van de besluiten van Ged. Staten het 
gemeentebestuur van Deventer in beroep is 
gekomen, aanvoerende, dat zijns inziens de 
aanslagen terecht zijn opgelegd ; dat t och uit 
het door Ged. Staten aangenomen feit. dat de 
vennooten de beschikking hebben gehad over 
een winkelzaak te Deventer, volgens de be
staande jurisprudentie moet, volgen, dat- zij de 
beschikking hebben gehad over eene inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van een bedrijf; dat 
de vennooten van de firma Schuttelaar en C0 , 

volgens de betrekkelijke akte " beiden gerech
tigd (zijn) tot h e t teekene n d er firma, onder 
uitdrukkelijk beding nochtans, dat tot het 
opnemen van gelden, het vervreemden, be
zwaren of verpanden van bezittingen, of ter 
leen geven en het aangaan van borgstellingen, 
de onderteekeningen van beide vennoot.en 
worden vereischt" ; dat de filiaalhouder t e 
Deventer ondergeschikt is aan de firma, in 
dienstbetrekking st,aat t-ot de vennootschap ; dat 
de fili aalhouder Smit zelf op 21 December 1923 
verklaard heeft niet zelfstandig te zijn en dat 
het geld, dat door hem ontvangen wordt, st eeds 
naar Zwolle, de plaats -waar de firma gevestigd 
is, gezonden wordt, t erwijl de prij zen door de 
firmanten worden geregeld ; 

Overwegende, dat H . J. Holterman en G. J . 
Schu?telaar blijkens de overgelegde ambts
berichten medevennooten van de handelsven
nootschap onder de firma G. J. Schuttelaar 
en Co. t e Zwolle, als werkforens in de plaatselijke 
inkomstenbelasting van de gemeente Dei-enter, 
respectievelijk over de belastingjaren 1921 /22, 
1922/23 en 1923/24 zijn aangeslagen ; 

da t zij · als zoodanig op meèr dan 90 dagen 
van elk der belastingjaren 1921/22, 1922/23 en 
1923/24 de beschikking hebben gehad over een 
door de genoemde firma te Deventer geëxploi
teerden winkel, doch deze winkel niet voor hen 
bestemd was, om persoonlijk hun.ti.e werkzaam
heden uit t e oefenen en zij t e Deventer ook 
slechts zelden verschijnen ; 

dat zij derhalve niet geacht kunnen worden 
gedurende genoemde belastingjaren de beschik
king te hebben gehad over eene vaste inrichting 
tot persoonlijke uitoefening van hunne be
trekking ; 

dat derhalve de betrokken forensenaanslagen 
in strijd zijn met artikel 2i4a, 3°., der gewij zigde 
Gemeentewet ; · 

dat H. J. Holterman èn G. J. Schuttelaar 
ook niet op grond van eene andere wetsbepaling 
in de gemeente Deventer als forens kunnen 
worden aangeslagen ; 

dat Ged. Staten van Overijssel derhalve 
te recht de forensenaanslagen hebben ver
nietigd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

de beroepen ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met, 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen, doch wel met den gedachten
gang, neergelegd in Pen mede hiernevensgaand 
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afzonderlijk advies van Staatsraad Baron van 
Hugenpoth tot Aerdt. 

De gronden, waarop de meening van genoem: 
den Staatsraad en die van den ondergeteekende 
rust, zijn vermeld in het ontwerp-besluit, dat, 
Uwer Majesteit hiernevens eerbiedig ter be
krachtiging wordt aangeboden. 

De Minister van Financiën. H. COLIJN. 

31 October 1925. BESLUIT houdende wijziging 
van het Koninklijk besluit van 6 Maart 
1905 (8taatsblad n°. 90), tot vaststelling 
van een Algemeenen Maat-regel van Bestuur, 
als bedoeld in artikel 12 van de Telegraaf. 
en Telefoonwet 1904 (8taaf,Bblad n°. 7), 
laatstelijk aangevuld en gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 9 Juli 1921 (8taats
tlad n°. 903). S . .\33. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gelet op artikel 12 der Telegraaf- en Telefoon

wet 1904 (Staatsblad n°. 7), zooals deze laatstelijk 
is aangevuld en gewijzigd bij de wet van 31 Mei 
}923 (Staatsblad n°. 233) ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 29 September 1925, n°. 7, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 October 1925, n°. 33); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 October 192/i, n°. 7, 
afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Het 2de lid van artikel 4 van Ons 

besluit van 6 Maart 1905 (Staats/;lad n°. 90) 
wordt gelezen al~ volgt : 

"De door hen opgemaakte processen-verbaal 
worden onverminderd het bepaalde bij artikel 
157 en 159 van het Wetboek van Strafvordering 
in afschrift toegezonden aan den Directeur
Generaal der Posterijen en 1'elegrafie." 

2. Dit besluit treedt tegelijk met het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering in werking. 

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

Het Loo, den 3lsten October 1925. 
WILHELMINA. 

De ,11inister van Watersta,at, M. BoNOAERTS. 
(Uitgeg. 23 Npv. 1925.) 

31 October 1925. BESLUIT, betreffende afwij
king van artikel 9, § 4, der wet van 20 Juni 
1862 (Staatsblad n°. 62), houdende bepalin
gen omtrent den accijns op het binnen
landsch gedistilleerd. S 434. 

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

Financiën van 9 October 1925, n°. 142, Accijn
zen; 

Gelet op artikel 9, § 4, rler wet van 20 ,Tuni 
1862 (Staatsblad n°. 62) en artikel 9, der wet 
van 23 December 1886 (Staatsblad n°. 223) ; 

Gezien Onze beslaiten van 15 Augustus 1910 
(Staatsblad n°. 25,5) en van 16 Maart 1918 
(Staatsblad n°. 161); 

Den Raad "\"'an State gehoord (advies van 
20 October 1925, n°. 28) ; 

Gele~ op het nader rapport van Onzen voor-

noemden Minister van 27 October 1925, n°. 81, 
Accijnzen: 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
te bepalen: 

Eenig artilrel. 
Ons besluit van 15 Augustus 1910 (Staatsblad 

n°. 255) gewijzigd bij Ons besluit van 16 Maart 
1918 (Staatshlad n°. 161) wordt gelezen als volgt: 

Onze Minister van Financiën is gemachtigd 
onder de door hem, in elk bijzonder · geval, 
nooclig geachte voorzieningen t egen misbruik, 
afwijkingen toe te staan van het bepaalde bij 
artikel 9, § § 1 en 4. en de artikelen 12 en 128 
der wet van 20 ,Juni 1862 (Staatsrlad n°. 62). 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van clit besluit, hetwelk in het 
Staats~lad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 3lsten October 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(U,'.tgefJ. 16 Nov. 1925.) 

31 October 1925. BESLUIT tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 23b der Pen-ioen
wetten voor de landmacht en de zeemacht 
(Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), zooals 
deze laatstelijk zijn gewijzigd bij de wetten 
van 27 ,Juni 192/i (Staatsblad nos. 277 en 
273). s. 43-~. 

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

Oorlog, van Marine, van Financiën, van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw, van Koloniën 
en van Ruitenlandsche Zaken van 8 Augustus 
1925, IIIde Afd., n°. 4; van 18 Augustus 1925, 
Afd. B. (lste Bureau), n°. 65; van 5 September 
1925, n°. 72, Afd. Pensioenen en Eerecliensten; 
van 10 September 1925, n°. 7185, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur; van 16 September 
1925, 2de Afd., n°. 21, en van ::io September 
1925, Afdeeling Comptabiliteit, n°. 2582 ; 

Gezien de artikelen 23b der Pensioenwetten 
voor de landmacht en voor de zeemacht 
(Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), zooale deze 
zijn gewijzigd bij de wetten van 27 Juni 1925 
(Staatsblad nos. 277 en 273), zoomede de 
artikelen 6, 7 en 8 der wet van. 27 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 277) en artikel 3 der wet van 
27 Juni 1925 (Staatsblad n°. 273) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 October 1925, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 26 October 1925, IIIe 
Afd., n°. 56; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Waar in de volgende artikelen 

wordt gesproken van "militaire pensioenwetten" 
en van "de(n) betrokken Minister'' worden 
daaronder onderscheidenlijk verstaan de Pen
sioenwetten voor de landmacht en voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), 
zooals deze wetten laatstelijk zijn gewijzigd bij 
de wetten van 27 Juni 1925 (Staatsl>lad nos. 277 
en 273), en de Minister van Oorlog, voor zooveel 
het een gewezen militair van de landmacht, en 
de Minister van Marine, voor zooveel het een 
gewezen militair van de zeemacht betreft. 
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2. 1. Wanneer een gewezen militair, die 
ingevolge het bepaalde bij artikel 2, onder 2°., 
3°. of 4°., a, van de militaire pensioenwetten op 
of nà 1 .Juli 1922 is gepensionneerd, inkomsten 
geniet of gaat genieten uit eene militaire be
trekking, dan wel uit of in verband met een 
ambt of eene betrekking, in dienst van een der 
lichamen, genoemd in artikel a of in artikel 4 
der Pensioenwet 1922 (S!aats·, lad n°. 24P). welk 
ambt of welke betrekking is aanvaard met 
ingang van of na den dag, waarop het ontslag 
is ingegaan, ter zake waarvan het pensioen is 
verleend, doet hij daarvan terstond mededeeling 
aan den betrokken Minister, onder opg1we, 
voor zooveel mogelijk, van de inkomsten, welke 
hii uit het ambt, of de betrekking ontvangt of 
zal ontvangen. 

2. Hij is voorts verplicht om, indien die 
inkomst en tijdelijk of blijvend wijziging onder
gaan, daarvan tijdig vóór het verschijnen van 
den eerstvolgendP-n pensioenstermijn opgave 
te doen. Zijn de inkomsten niet vooraf op te 
geven, dan doet hij tjidig vóór h6t verschiJnen 
van eiken pensioenstermijn opgave van de 
inkomsten. welke hjj sinds het ter hand nemen 
van de werkzaamheden of sinds de vorige opgave 
heeft genoten. Brengt echter de aard der 
werkzaamheden, t er beoordeeling van den 
betrokken Minister, mede, dat de inkomsten over 
een langeren termijn moeten worden berekend, 
dan geschiedt de opgave rlicnoverePnkomstig. 

3. De in de vorige leden bedoelde opgaven 
blijven arhtèrwege, wanneer of zoodra de ge
pensionneerde den leeftijd van zestig jaren 
heeft bereikt. 

4. Het bepaalde in de eerste rlrie leden is 
van overeenkomstige toepassing op den gewezen 
militair, die met ingang van of nà 1 . 'uli l!J23 
is gepensionneerd ingevolge artikel 2, eerste lid, 
onder 5°., der Pensioenwet voor de landmacht 
(Staat ... blad n°. 66) en die inkomsten geniet of 
gftat gPniet en uit of in ve~hand met een ambt 
of cent> betrekking, in <lienst van een der licha
men, genoemd in artikel 3 en artikel i der 
Pensioenwet l P22 (Staatshladn° . 240), welk ambt 
of welke betrekking is aanvaard met ingang van 
of na den dag, waarop het ontslag is mgegaan. 

5. De bepalingen van dit artikel worden in 
de aan den gep.:msionneerde uit te reiken kennis
geving van v, rleend pensioen vermeld of hem 
alsnog medegedeeld. 

3. Met de controle op de in artikel 2 bedoelde 
inkomsten zijn, onverminderd de controle van 
anderen, in het bijzonder belast de inspecteurs 
der directe belastingen, invoen-echten en ac
cijnzen. Zij ontvangen daartoe van den 
betrokken Minister door bemiddeling van 
Onzen Minister van Financiën opgave van de 
gepensionne\'rde militairen, in hunne inspectie 
wonende, op wie de bepalingen van dit besluit 
van toepassing zijn, en handeleu overigens naar 
de door laatstgenoemden Minister te geven aan
wijzingen. 

4. De burgemeesters, benevens de door 
Onzen Mini~ter van Financiën ingevolge. het 
Koninklijk "Besluit van 16 Januari 1924 tStaats
blad n°. 13) aangewezen ambtenaren, die kennis 
bekomen van eene omstandigheid, welke voor 
de toepas~ing van de artikelen 23b der militaire 
pensioenwetten van belang zijn, doen daarvan 
zoo qpoedig mogelijk mededeehng aan den be
trokken Minister. 

5. Indien een gewez6n militair, als in artikel 
2, eerste en vierde lid, bedoeld, in dienst treedt 
van een der in dat artikel aangegeven lichamen, 
geeft de autoriteit, die den gepensionneerde in 
dienst, stelt, daarvan kennis aan den betrokken 
Minister, met opgave van de inkomsten, wel.ke 
aan het ambt of de betrekking zijn verbonden. 

6. 7oolang de uitbetaling van dfl pens;oenen, 
verleend krachtens de militaire pensioenwetten, 
geschiedt door de zorg van Onzen Minister van 
Financ·iën, ontvangt deze van den betrokken 
Minister opgave van elke korting, die op grond 
:van de artikelen 231, van genoemde wetten op 
een pensioen moet worden toegepast. 

7. I: e bepalingen van Ons besluit. van 
9 Augustus 1924 /Staats~lad n°. 414) worden 
buiten w.-rking gesteld, met rlien verstande 
evenwel, dat zjj - met uitzondering van het 
bepaalde· in artikel 5, waarvoor artikel 6 van 
dit besluit in de plaat~ t reedt - van kracht 
blijven voor de gewezen militairen, die vóór 
1 ,Juli 1925 zijn gepensionneerd ingevolge het 
bepaalde bij de artikelen 2, eerste lid, onder 4.0 • 

bene, der Pensioenwetten voor· de land- en voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), 
ZOOR-Is die vóór 1 Juli 1925 luidden, en voor 
de gewezen militairen, die tusschen 1 Juli 1923 
en 1 Juli 1925 zijn gepensionneerd ingevolge 
het bepaalde bij de artikelen 2, eP.rste lid, 
onder 4.0 • c P.n d, der evengenoemde Pensioen
wetten, zooals die vóór 1 Juli 1925 luidden. 

OnzP Ministers voornoemd zijn, ieder voor 
zooveel hPm betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsvlad zal 
worden geplaat.•t "n waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den R aftd van State. 

H et Loo, den 3lsten Octoher 1925. 
WILHEL~UNA. 

De Minister v,,n Ocrlog, LAl\IBOOY. 
De J1in·ister v.:in Mafine a.i., J~ JBOOY. 

De Minister van Financiën, H . CoLIJ:tl". 
De Minister von B innenlandsche Zake11. 

en Landbouw, 
D'E GEER. . 

De Minis ter van Kolcnië11, WELTEI\ . 
De Minister van Buitenlandsche Zake11., 

VAN K AnNEBEEK. 
(Uitgeg . 11 Nov. 192ii.) 

2 Novemner 1925. BESLUIT, houdende beschik
·king op de beroepP.n, ingest.eld door 
1°. den Raad der gemeente Peursum, en 
20. D . KoorJMAN J .GzN. en 10 anderen, 
ouders of verzorgers van leerlingen der 
openbare lagere school te Peursum, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuid
holland, van 24 Juni 1924, n°. 22 l, waarbij 
is bevolen, dat de openbare lagere school 
in de gemeente Peursum za l worden opge
heven met ingang van het tijdstip, waarop 
zal zijn tot stRnd gekomen eene der rege
lingen, bedoeld in artikel 19, vierde 1id, 
der Lager-Onderwijswet 1920, te sluiten 
tusschen de Raden der gemeenten Peursum 
en Giessen-Nieuwkerk ten aanzien van de 
openbare lagere school in laatstgenoemde 
gemeente. S. 436. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

1°. den Raad der gemeente Peursum, en 2°. 
D. KoorJMAN J.GzN. en 10 anderen, ouders of 
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verzorgers van leerlingen der openbare lagere 
school te Peursum, t egen het besluit van Ged. 
Staten van zu;dholland, van 24 .Juni 1924, 
n°. 22/1, waarbij is bevolen, dat de openbare 
lagere school in de ~emeente Peursum zal 
worden opgeheven met, mgang van het tijdstip, 
waarop zal zijn tot stand gekomen eene der 
regelingen, bedoelel in artikel 19, vierde lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, te sluiten tusschen 
de Raden der gemeenten P eursum en Giessen
Nieiiwkerlc ten aanzien van de openbare lagere 
school in laatstgenoemde gemeente ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
~chillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 AugustuR 1925, n°. 648; 

Op. de voordracht van Onzen :Minister van 
Onderwijs, Kunsten en WetenRchappen, van 
26 October 1925, n°. 6708, afdeeling Lager 
Onderwijs Algemeen ; 

Overwegende, dat bovengemeld besluit van 
Ged. Staten is genomen uit overweging, dat 
op het tijdstip, waarop een adres van eenige 
leden van den Raad der gemeente Peursum 
bij hun College werd ingediend, houdende 
verzoek om de openbare lagere school in die 
gemeente te sluiten en te bevelen, dat de Raad 
dier gemeente ten behoeve der betrokken 
kinderen met den Raad der gemeente Gie.ssen
Nieuwlrerk eene regeling treft als bedoeld in 
artikel 19, vierde lid, der Lager-onderwijswet 
1920, de openbare lagere school te P eursum 
door 19 kinderen werd bezocht, welk aantal 
sin lsdien niet i~ toeg,momen; dat in de nabij
heid op een afstand van ongeveer vijft,ien 
minuten gaans zich bevindt, de openbare school 
der gemeente Giessen-Nieuwkerk, welker ligging 
zooda nig is, dat, indien de kinderen van P eur
,,u.m haar zonden bezoeken, enkelen van hen 
geen grooteren afstand zouden hebben af te 
leggen dan thans, nu zij in Peursnm op school 
gaan, terwijl de overigen, waflrmede bedoeld 
zijn zij, die in den polder Neder-Slinaeland 
wonen, ongeveer een kwartier langer zouden 
moeten loopen en geen van hen een afstand 
van 4 ICM:. of meer zoude hebben af te leggen; 
dat alzoo eene vereeniging van beide scholen 
in het gebouw van de openbare school t.e 
Giessen-Nieuwlrerk, wat den afstand voor de 

· kinderen betreft, geene overwegende bezwaren 
zal opleveren ; dat deze vereeniging zal kunnen 
worden tot stand gebracht zonder dat kosten 
voor uitbreiding van het schoolgebouw zullen 
behoeven te worden gemaakt, aangezien dit 
gebouw ook plaatsruimte zal kunnen bieden 
voor de kinderen nit Peursum, zelfs wanneer 
de toename van het getal leerlingen de inge
bruikneming van een derde lokaal zou noodig 
ma.ken, wijl aan de school te Giedsen-Nieuwkerk 
nog een - thans voor andere doeleinden ge
bezigd - lokaal beschikbaar is, hetwelk, zoo 
noodig, mede in dienst van het onderwijs kan 
worden gesteld ; dat hlijkens di, beraadsla
gingen in de Tweede Kamer van de Staten
Generaal tijdens de behandeling van het 
amendement-OTTO op artikel 16 van het ont
werp-Lager-onderwijswet 1920 (thans artikel 
19) dit artikel in dien zin moet worden opgevat, 
dat de gemeente aan hare verplirhtingen vol~ 
doet, wanneer zij ten behoeve harer kinderen, 
voor wie openbaar onderwijs wordt verlangd, 
met eene naburige gemeent1'1 eene der rege
lingen sluit, genoemd in artikel hJ, vierde lid, 

der Lager-onderwijswet 1920; dat er in het 
onderhavig geval gelegenheid bestaat met den 
Raad der gemeent-e Giessen-Nieuwker(· eene 
der genoemde regelingen tot, stand te brengen, 
zoodat noch het onderwijsbelang, noch het 
voorschrift, vervat in art,ikel 19 der La.ger
onderwijswet 1920 de opheffing der school in 
den weg staat ; 

dat van het besluit van Ged. Staten 1°. de 
Raad der gemeente Peursum en 2°. D. KoorJ
MAN .J.GzN. en 10 anderen, ouders of verzorgers 
van leerlingen der openbare lagere school te 
Peursum, bij Ons in beroep zijn gekomen ; 

dat de Raad der gemeente P eursum aan
voert, dat de openbare school thans no; wordt 
bezocht door 19 leerlingen, waarvoor de ouders 
openbaar onderwijs ve-rlangen; dat ingevolge 
het bepaalde in artikel 19, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920 geen opheffing der 

' school kan worden t0e~elaten, indien de ouders 
van twaalf of meer leerplichtige kinderen blijk 
geven, dat zij openbaar onderwijs voor deze 
kinderen in de gemeente verlangen ; dat dit 
in de gemeente Peursum het geval is, weshalve 
de beslissing van Ger!. Staten in strijd met de 
wet moet worden geacht; 

dat D. KoorJMAN J.GzN. en 10 anderen aan
voeren, dat de openbare school te Peursum 
op dit oogenblik bezocht wordt door 19 kin
deren ; dat reeds om die reden, gelet op artikel 
19, tweede lid, der Lager-onderwijswet 1920, 
opheffing niet mogelijk is ; dat weliswaar bij 
de beraadslagingen in de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal gebleken is, dat dit artikel 
in dien zin moet worden opgevat, dat de ge
meente aan hare verplichtingen voldoet, wan
neer zij ten behoeve harer kinderen, voor wie 
openbaar onderwijs wordt verlangd, met eene 
naburige gemeente eene der regelingen sluit, 
genoemd in artikel 19, vierde lid, der Lager
onderwijswet 1920, doch dat nu reeds als zeker 
kan worden aangenomen, dat de Raad der 
gemeent-e Peursum niet bereid zn.l zijn tot zoo
danige regeling zijne medewerking te ver
leenen; 

dat voorts bij opheffing der school voor ver
schillende jonge kinderen de af te leggen af. 
stand ongeveer drie kwartier à een uur gaans 
wordt; dat als vaststaande kan worden aan
genomen, dat de toestand zooals die bij niet
opheffing zou blijven, betere onderwjjsrt>sultaten 
zal kunnen opleveren, dan indien de ongeveer 
80 leerlingen van beide scholen samen onder
wijs geniet-en van twee leerkrachten ; dat ten 
slotte de bezuiniging voor de gemeente Peur
sum van weinig beteekcnis kan worden ge
acht; 

Overwegende, dat de gronden, waarop ~et 
bestreden besluit van Ged . Staten van Zuid
holland steunt, juist zijn te achten, en deze 
tot de Onze makende ; 

Gezien de Lager-onderwijswet 1920; 
Rebben goedgevonden en verstaan: 

met handhaving van het besluit van Ged. 
Staten van Zuidholland, van 24 Juni 1924, 
n°. 22 11, de daartegen ingestelde beroepen 
on2:egrond te verklaren. 

Önze Minister van Onderwijs, K unsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat met het rapport van Onzen 
voornoemden Minister in het S .aatshlad ge
plaatst, en waarvan afschrift zal worden ge-
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zonden aan den Raad van State, Afdeilling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 2den ovember 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

RUTGERS. 
(Uitgeg . 18 Nov. 1925.) 

4 November 1925. BEscmkKING van den 
Hoogen Raad. 

De Staat der Nederlanden oefent met 
de RijksP.ostspaarbank geen bedtijf uit, 
zoodat zij deswege niet in de zakelijke 
bedrijfsbelasting der gemeente Amsterdam 
kan worden aangeslagen. 

Aan " uitoefenen van een bedrijf" in 
art. 242e der Gemeentewet moet de 
beteekenis worden gehecht, die aan deze 
woorden taalkundig daaraan pleegt t e 
worden gegeven. 

Ten onrechte wordt den Raad van 
Beroep in het eerste middel van cassatie 
verweten dat niet onderzocht zou zijn 
of met de werkzaamheden van de Rijks
postspaarbank winst wordt beoogd. Dit 
is wel degelijk onderzocht en op grond 
van wettelijke voorschriften is beslist, 
dat zulks niet het geval was. Waar dit 
beslist was, is ook terecht aangenomen, 
dat ook van een door een publiekrechtelijk 
lichaam ui tgeoefend bedrijf niet kan worden 
gesproken. Of wellicht met betrekking 
tot den dienst der Posterijen en Telegrafie 
anders zal moeten worden beslist, kan 
hier, waar het betreft het bedrijf der 
Rijkspostspaa.rbank, niet ter zake doen. 

De Hooge Raad enz. ; 
Gezien het verzoekschrift in cassatie van 

den Directeur der Gemeente-belastingen te 
Amsterdam tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de directe belastingen I, 
te Amsterdam, van 18 Febr. 1925, betreffende 
den aanslag van den Staat der Nederlanden 
wegens de Rijkspostspaarbank in de zakelijk 
belasting op het bedrijf te Amsterdam, over 
het belastingjaar 1923 : 

Gezien de stukken ; 
Gelat op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Genernal Tak, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende tot verwerping van 
het beroep ; 

Overwogende, dat de belanghebbende in . 
de genoemde belasting over het genoemde 
belastingjaar wegens de werkzaamheid te 
Amsterdam van den dienst der Rijkspost
spaarbank is aangeslagen naar den maatstaf 
van 279 arbeiders voor f 3348 ; 

dat de belanghebbende tegen dezen aanslag 
bezwaar heeft ingediend bij den Inspecteur 
der Gemeentebelastingen van Amsterdam, 
die evenwel bij beschikking van 16 April 
1924 den aanslag heeft gehandhaafd ; 

dat belanghebbende van deze beschikking 
in beroep is gekomen bij den Raad van Beroep, 
voornoemd, die bij de bestreden uitspraak 
heeft overwogen : 

"dat het eenige punt, dat partiJen verdeeld 
houdt, is de vraag, of belanghebbende door 
middel van zijnen diensttak de Rijkspost-

tipaarbank "uitoefent een bedrijf" in den zin 
van art. 242e der Gemeentewet ; 

"dat, zal eenige werkzaamheid als "het 
uitoefenen van een bedrijf" in den zooeven 
aangegeven zin kunnen worden aangemerkt, 
dan onder meer met die werkzaamheid het 
behalen van winst moet worden beoogd ; 

,,dat nu reeds in het algemeen de werkzaam
heid der spaarbanken op het behalen van 
winst niet pleegt te zijn gericht ; dat immers 
de meeste spaarbanken niets anders beoogen 
dan het dienen van de belangen der inleggers 
eenerzijds door de haar toevertrouwde gelden 
op zoo solied mogelijke wijze te beleggen en 
andP-rzijds het dienen van het algemeen belang 
door het sparen door minder gegoede ingeze
tenen te bevorderen en aan te moedigen ; 

"dat dit alles in het bijzonder kan worden 
getuigd ten aanzien der Rijkspostspaarbank ; 
dat toch uit hetgeen bij de totstandkoming 
van de Wet van 25 Mei 1880 (Stbl. n°. 88), 
tot instelling eener Rijkspostspaarbank, is 
verhandeld, blijkt, dat met de instelling van 
deze spaarbank geenszins werd beoogd, den 
Staat een nieuwe bron van inkomsten te 
verschaffen, door n.l. den Staat in de gelegen
heid te stellen, spaarpenningen in deposito 
te nemen tegen lage rente en de toevertrouwde 
gelden op winstgevende wijze weder te be
leggen, doch dat bij de instelling der Rijks
postspaarbank uitsluitend de bedoeling heeft 
voorgezeten, om, voor zoover noodig, te 
voorzien in de behoefte aan een gelegenheid 
om spaarpenningen op veilige wijze te beleggen 
en daardoor het sparen op zich zelf aan te 
moedig:m en te bevorderen ; 

,,dat weliswaar uit de bepaling van art. 19, 
lid 1, der aangehaalde wet blijkt, dat de wet
gever zich rekenBchap heeft gegeven van de 
rrwgelijkheid, dat de werkzaamheid der Rijks
postspaarbank een voordeelig overschot zou 
laten; dat hieruit echter evenmin mag worden 
afgeleid, dat de werkzaamheid der R~kspost
spaarbank op het behalen van winst is gericht, 
als het t egendeel uit de bepaling van art. 20, 
lid 2, j0 • art. 12 der vaker genoemde wet, 
waarbij eene voorziening wordt getroffen voor 
het geval verlies is geleden ; 

"dat trouwens krachtens de aangehaalde 
artt. 19 en 20 eventueele overschotten niet 
aan den Staat mogen worden afgedragen om 
daarover vrij te beschikken, doch deze gelden 
moeten worden aangewend om daarvan een 
reservefonds te vormen, welk reservefonds 
uitsluitend bestemd is en blijft om latern 
t ekorten aan te vullen ; 

"dat hieraan niet afdoet de bepaling van 
art. 19, lid 4, dat het reservefonds het eigen
dom blijft van den Staat - hetgeen ook zonder 
uitdrukkelijk voorschrift juist zou zijn, waar 
vaststaat, dat de Rijkspostspaarbank niet 
is een rechtspersoon, doch slechts een afzon
derl~jke tak van Staatsdienst - , daar uit de 
geschiedenis der totstandkoming van die 
bepaling blijkt, dat zij uitsluitend in het 
leven is geroepen om eventueele aangpraken 
van inleggers op het reservefonds bij voorbaat 
den grondslag te ontnemen, niet echte r om 
den Staat een beschikkingsrecht over het 
reservefonds te geven, da t zich met de bepa
ling ,an art. 2ö niet zou v erdragen ; 

,,dat uit het hier boven overwogene voort-
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vloeit, dat met betrekking tot de Rijkspost
spaarbank van het "uitoefenen van een bedrijf" 
in den zin van art. 242e der Gemeentewet niet 
kan worden gesproken en dat derhalve de bij 
de bestreden beschikking gehandhaafde aan
slag achterwege had behooren t e zijn gebleven" ; 

op welke gronden de Raad van Beroep de 
be~chikklllfs, waarvan beroep, zoomede den 
daarbij Jehandhaafden aanslag heeft vernie
tigd en heeft verstaan, dat de Staat der Neder
landen wegens de werkzaamheirl van den 
dienst der Rijkspostspaitrbank in de zakelijke 
belasting op het bedrjjf der gemeente Am
sterdam over het belastingjaar 1923 niet zal 
wordl"n aangeslagen; 

0. dat hiertegen zijn gericht de middelen 
van cassat.ie : 

I. Schending, althans verkeerde toepassing 
van de art t. 242e en 240 van de Gemeentewet, 
junctis de artt. 1, 134, 135 en 232 dier wet, 
en de artt. 142, 144 en 147 van de Grondwet, 
in verband met ar t. 1 van de Verordening op 
de heffing van een zakelijke bdasting op het 
bedrijf in Amsterdam (Gemeenteblad 1921, 
11,fd. 3, volgn . 140) : 

a. doordat de Raad van Beroep heeft over
wogen, dat, zal eenige werkzaamheid als het 
uitoefenen van een bedrijf in den zin van 
art. 242e der Gemeentwet kunnen worden 
aangemerkt, dan onder meer met die werk
zaamheid het behalen van winst moet worden 
beoogd; 

b. subsidiair, voor het geval mocht worden 
aangenomen, dat het winstelement aan het 
begrip bedrijf onafscheidelijk is verbonden, 
omdat naar de onder a aangehaalde overweging 
van den R aad van Beroep van een bedrijf 
in den zin van art . 242e der Gemeentewet 
slechts zou kunnen worden gesproken, wanneer 
daarbij het behalen van winst wordt beoogd, 
t erwijl toch in die gevallen, waarin, hoewel 
eene andere bedoeling heaft voorgezeten, 
nochtans winst wordt gemaakt, evenzeer van 
het uitoefenen van een bedrijf de rede is, 
zoodat de Raad van Beroep, eenmaal van 
meening, dat winst niet werd beoogd, dan ook 
ten onrechte heeft nagelaten t e onderzoeken 
of met de Rjikspostspaarbank winst wordt 
behaald; 

c. door t e overwegen, dat met betrekking 
tot de Rijkspostspaarbank van het uitoefenen 
van een bedrijf in den zin van art. 242e der 
Gemeentewet niet kan worden gesproken, 
daarbij niet in acht nemende, dat blijkens de 
geschiedenis van de totstandkoming der wet 
tot wijziging van de Gemeentewet de dienst 
der Posterijen en Telegrafie een overheids
bedrijf is, dat onder de werking van de zake
lijke belitsting op het bedrijf valt, en de Rijks
postspaarbank naar wezen, inrichting en 
functie zeker niet in mindere mate dan de 
dienst der Posterijen en Telegrafie moet worden 
beschouwd als een door een publiekrechtelijk 
lichaam uitgeoefend bedrjjf ; 

II. Subsidiair: Schending, althans ver
keerde toepassing van art. 16 van de Wet 
van 19 Dec. 1914 (Stbl. n°. 564), junctis de 
artt. 232, 240. 242e en 265b van de Gemeente
wet, en de artt. 142, 144 en 147 van de Grond
wet, in verband met art. 1 van de Verordening 
op de heffing van een zakelijke belasting op 
het bedrijf in Amsterdam (Gemeenteblad 

1921 , afd. 3, volgn. 140), doordat de Raad 
van Beroep de vraag, of bij de Rijkspost
spaarbank · het behalen van winst wordt be
oogd, in de uitspraak uitsluitend hedt getoetst 
aan de bedoelina van den wetgever van 1880, 
maar niet is getreden in de vraag of bij . de 
Rijkspostspaarbank, ongeacht de bedoel~g 
van den wetgever van 1880 - en zoo noodig 
in weerwil van die bedoeling - , thans het 
behalen van winst wordt beoogd ; 

0. dat deze middelen niet tot cassatie kunnen 
leiden ; het eerste middel : 

in ziin onderdeel et niet, omdat, waar de 
wetgevër zich heeft onthouden van eenige 
omschrijving, de R aad van Beroep aan "het 
uitoefenen van een bedrijf" in den zin van 
art. 242e der Gemeentewet t erecht de be
teekenis heeft gehecht, die daaraan taalkundig 
pleegt t e worden toegekend en die ook blijkens 
de geschiedenis van de opneming der zakelijke 
belasting in de Gemeentewet den wetgever 
steeds voor oogen heeft gestaan ; 

in zijn onderdeel b met, omdat dit feitelijken 
grondslag mist, immers de Raad van Beroep 
geenszins heeft nagelaten te onderzoeken of 
met werkzaamheid van de Rijkspostspaar
bank winst wordt behaald, maar heeft beslist, 
dat hier van winst voor den Staat geen spiake 
kan zijn, omdat volgens de best.aande wettelijke 
bepalingen event ueele voordeelige overschotten 
enkel mogen dienen om latere t ekorten aan 
te vullen; • 

in zijn onderdeel c niet, omdat, waar de 
Raad van Beroep terecht heeft uitgemaakt, 
op de gronden in zijne uitspraak vermeld, 
dat de werkzaamheid van de Rijkspostspaar
bank op het behalen van wmst niet is gericht, 
hij daaruit. met juistheid heeft afgeleid, dat 
van een door een publiekrechteljjk lichaam 
uitgeoefend bedrjjf hier niet kan worden 
gesproken, t erwijl aan deze juiste conclusie 
niet kan afdoen wat met betrekking tot den 
dienst der Posterijen en Telegrafie zou moeten 
gelden ; 

het tweede middel niet , omdat ook dit 
feitelijken grondslag mist, aangezien de Raad 
van Beroep wèl is getreden in de vraag of bij 
de Rijkspostspaarbank thans het behalen 
van winst wordt beoogd, immers heeft beslist, 
dat t en gevolge van bestaande wettelijke 
bepalinqen het behalen van winst met de 
werkzaamheid van de Rijkspostspaarbank is 
uitgesloten ; 

Verwerpt het beroep. (W.). 

5 Novemher 1925. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burnemeester en Wet
houders van Tegelen d:'d. 17 Juni H,24, 
waarbij hun besluit van 13 April 1923, 
waarbij de vergunning, staande op naam 
van ,Jos. KURSTJENS, op dienA verzoek 
werd overgeschreven naar een andere· 
lokaliteit, werd ingetrokken. S. 437. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 11 Septem
ber 1925, n°. 1518 G, afdeeling Volksgezond
heid en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van 22 September 1925, 
n°. 7356, afdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet-
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houders van Tegelen bij besluit van 17 Juni 
1924 hebben ingetrokken het besluit van 
13 April 1923, waarbij de vergunning, staande 
op naam van Jos. KURSTJENS, op diens ver
zoek werd overgeschreven naar een andere 
lokaliteit : 

Overwegende, dat de Drankwet noch eenige 
andere wet aan Burgemeester en Wethouders 
de bevoegdheid geeft, om een op grond van 
artikel 25 der Drankwet genomen besluit ter 
vermelding eener lokaliteit in te trekken ; 

0. dat derhalve voornoemd besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Tegelen 
d.d. 17 Juni 1924 is genomen in strijd met de 
wet· 

G;let op artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raa.-J. van State gehoord (advies van 

13 October 1925, n°. 30) ; 
Gelet op het nader ràpport van Onzen Mi

nister van Arbeid, RandeJ en Nijverheid van 
22 October 1925, n°. 1692 G, afdeeling Volks
gezondheid en van Onzen Minieter van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 31 October 
1925, n°. 8420, afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovengenoemd besluit van Bur&_emeester en 

Wethouders van Tegelen d.d. 17 Juni 1924 te 
vernietigen wegenR strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast mAt de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal wordeQ geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

Ret Loo, den 5den November 1925. 
WILRELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOI.EN. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

( Uitgeg. 23 Nov. 1925.) 

6 November 1925. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van Burgerne ster en Wet
houders van Geffen van 24 Januari 1925, 
waarbij aan M. VAN DEN HURK een ver
gunning fa verleend voor den verkoop van 
sterk n drank in het klein. S. 4.J8. 

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

Arbeid, H andel en Nijverheid van 10 September 
1925, n°. 1457 G, Afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw van _21 Sep°tember 1925, 
n°. 7'.126, A.fdeeling Binnenlandsch Bestuur; 

Overwegende dat Burgemeester en Wet
houders van Geffen bij besluit van 24 Januari 
1925 aan M. VAN DEN HURK vergunning hebben 
verleend voor den verkoop van sterken drank 
in h<"t klein ; 

Overwegende· dat, behoudens het bepaalde 
i.n de artikelen 5 en 55 der Drankwet, ingevolge 
het bepaalde in artikel 8, lid 1, 1 °., dier wet 

vergunning moet worden gewfligerd, wan-
, er het aantal vergunningen, uitgezonderd 

die voor den verkoop in logementen alleen aa.n 
logeergasten, het door artikel 4, lid 1, der 
Drankwet bepaalde maximum heeft bereikt ; 

Overwegende, dat het aantal inwoners der 
gemeente Geffen op 31 December l!l24 1806 
bedroeg, zoodat in verband met het bepaalde 

in artikel 4, lid l, der Drankwet het aantal 
vergunningen niet meer dan 7 mocht bedragen; 

dat 24 J anuari 1925 in de gemeente Geffen 
reeds 7 vergunningen waren verleend : 

dat de artikelen 5 en 55 der Drankwet met 
betrekking tot bovengenoemd besluit van 
Burgemeester en Wethouders niet van toe-
passin waren ; t 

Ov.}<wc~ende, dat derhalve voornoemd be
slui~ van Bur1>,emeester en Wethouders van 
Ge/jen is in strijd met de wet; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Ge
meentewet; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
13 October 1925, n°. 29) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
22 October 1925, n°. 1693 G, Afdeeling Volks
gezondheid, en van Onzen Minister van Bin
henlandsche Zaken en Landbouw van 2 No
vember 1925, n°. 8421, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voornoemd besluit van Burgemeester en 

Wethouders van Geffen te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsb/,ad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

Het Loo, den 6den November 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbei-d, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 25 Nov. 1925.) 

6 November 1925. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsbl,ad van het 
op 11 Juli 1924 te Ottawa tusschen Neder
l,and en Canada gesloten handelsverdrag 
(Staatsb/,ad 1925, n°. 250). S. 439. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Gezien de Wet van den 238ten Juni 1925 
(S taatsblad n°. 250), houclende goedkeuring 
van het op 11 ,Juli 1924 te Ottawa tusschen 
Nederland en Canada gesloten handelsverdrag, 
van welk verdra~ een afdruk en een vertaling 
bij dit Besluit zijn gevoegd 1 ; 

. Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van dat verdrag op 28 October 1925 t.e 
Ottawa zijn uitgewisseld en dat het verdrag, 
overeenkomstig art. é op dien dag in werking 
is getreden ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Buitenlandsche Zaken van den 2den November 
1925, Directie van het Protocol, n°. 29876; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag te doen bekendmaken 

door de plaat, ing van dit Besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 

1 Zie voor de Fransche en Engelsche tekst 
Staf.Is/ lad 1925, n°. 250. 
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hem aangaat, belast met de uitvoering van het
geen ten deze wordt vereischt. 

H et Loo, den 6den November 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 16 Nov. 1925.) 

VERTALING. 
Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 

en 
Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 

Koninkrijk van Groot-Britannië en Ierland en 
de Britsche Overzeesche Bezittingen, Keizer 
van Indië, 

de handelsbetrekkingen tusschen Nederland 
en Canada willende verbeteren en uitbreiden, 
hebben besloten, te dien einde een verdrag 
te sluiten en hebben onderscheidenlijk tot 
Hoogstderzelver gevolmacht.igden benoemd te 
weten: 

H are Majesteit de Koningin der Neder
landen : den heer THEODOOR HERMAN DE 
MEESTER, Consul-Generaal der Nederlanden 
te l\fontreal ; en 

Zijne Majesteit de Koning van het Vereenigd 
Koninkrijk van Groot-Britannië en I erland en 
de Britsche Overzeesche Bezittingen, K eizer 
van Indië: 

den heer JAMES ALEXANDER RoBB, lid van 
Zijner Majesteits Geheimen Raad voor Canada, 
lid van het Canadeesche Parlement, waar
nemend Minister van Financiën en Algemeen 
Ontvanger van Canada ; 

den heer THOMAS ANDREW Low, lid van 
Zijner Majesteits Geheimen Raad voor Canada, 
lid van het Canadeesche Parlement, Minister 
van Handel; 

die, na elkander hunne, in goeden en behoor
lijken vorm bevonden, volmachten te hebben 
medegedeeld, tot overeenstemming zijn ge
komen nopens de volgende artikelen : 

Art. 1. De voortbrengselen van den bodem 
of van de nijverheid van Nederland ingevoerd 
in Canada en de voortbrengselen van den 
bodem of van de nijverheid van Canada inge
voerd in Nederland, zullen aan geen andere 
of hoogere rechten of belastingen onderworpen 
worden dan die, welke worden of zullen worden 
geheven van soortgelijke voortbrengselen van 
elk ander vreemd land. Verder zal ten aan
zien van den invoer van eenig voortbrengsel 
van den bodem of van de nijverheid van Neder
land in Canada of t en aanzien van den invoer 
van eenig voortbrengsel van den bodem of 
van de nijverheid van Canada in Nederland 
geen verbod of beperkende bepaling mogen 
worden gehandhaafd of uitgevaardigd, het
welk of welke niet tezelfder tijd van toepassing 
zal zijn op den invoer van soortgelijke voort
brengselen van elk ander vreemd land. Dit 
laatste voorschrift is niet toepasselijk op de 
verbodsbepalingen van sanitairen of anderen 
aard, welke zijn erkend als noodzakelijk voor 
de bescherming van personen, van vee of van 
voor den landbouw nuttige planten. 

2. De voortbrengselen van den bodem of 
van de nijverheid van Nederland, uitgevoerd 
naar Canada, en de voortbrengselen van den 
bodem of van de nijverheid van Canada, uit
gevoerd naar Nederland, zullen aan geen andere 
of hoogere rechten of belastingen onderworpen 
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worden dan die, welke zullen worden geheven 
bij den uitvoer van soortgelijke ·voortbreng
selen naar elk ander vreemd · 1and. Verder 
zal ten aanzien van den uitvoer van eenig 
voortbrengsel van Nederland naar Canada of 
van Canada naar Nederland geen ·verbod of 
beperkende bepaling worden uitgevaardigd, 
hetwelk of welke niet tezelfder tijd van toe
passing zal zijn op den uitvoer van soortgelijke 
voortbrengselen naar elk ander vreemd land. 

3. De voortbrengselen van den bodem of 
van de nijverheid van Nederland, doorgevoerd 
door Canada, en de voortbrengselen van den 
bodem of van de nijverheid van Canada, door
gevoerd door Nederland, zullen wederkeerig 
vrijgesteld zijn van alle doorvoerrechten, hetzij 
zij rechtstreeks worden doorgevoerd, hetzij 
zij gedurende den doorvoer worden overge
laden, opgeslagen of weder ingeladen. 

4. Het is wel verstaan, dat in al wat betreft 
den in-, uit- en doorvoer van goederen, Neder
land aan Canada en Canada aan Nederland 
ver~eent de behandeling der meestbegunstigde 
natie. 

5. Telkens wanneer in dit verdrag van 
"Nederland" gesproken wordt, zal deze naam 
insluiten Nederlandsch-Indië, Suriname en 
Curaçao. 

Dit verdrag zal, na door de bevoegde Neder
landsche autoriteit en door het Canadeesche 
Parlement te zijn goedgekeurd, bekrachtigd 
worden en de bekrachtigingsoorkonden zullen 
zoo spoedig mogelijk te Ottawa worden uit
gewisseld. Het zal in werking treden terstond 
na de uitwisseling van genoemde bekrachti
gingsoorkonden en de verdragsluitende Par
tijen binden gedurende vier jaren te rekenen 
van den datum van zijne inwerkingtredino-. 
Indien geen der verdragsluitende Partijen twaalf 
maanden vóór het verloopen van genoemden 
termijn van vier jaren aan de andere kennis 
heeft gegeven van haar voornemen om dit 
verdrag te doen eindigen, zal het van kracht 
blijven t-ot na het verloop van een jaar, te 
rekenen van deri dag, waarop een der verdrag
sluitende Partijen aan de andere haar voor
nemen om het verdrag op te zeggen heeft 
kenbaar gemaakt. 

Ter oorkonde waarvan de onderscheiden ge
volmachtigden dit verdrag, in de Engelsche 
en de Fransche taal opgesteld, hebben onder
teekend en er hun zegel aan hebben gehecht. 

Gedaan te Ottawa, heden den llen Juli 1924. 
(L.S.) TH. DE MEESTER. 

JAMES A. ROBB. 
TROS. A. Low. 

November 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 28 November 
1919 (Staatsblad n°. 791), tot herziening van 
het Koninklijk besluit van 14Augustus 1919 
(Staatsblad n°. 538), tot vaststelling van een 
a lgemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in de artikelen 37, derde lid, 40, 
eerste lid, a en b, 40, zesde lid, 41, vierde 
l id, 43, tweede lid, 50, 57, tweede lid, 87, 
in verband met artikel 409, 197, tweede 
lid, en 221, derde lid. der Invaliditeitswet. s. 440. . 

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

ö8 
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Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 September 
1925, n°. 2526, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 41, derde Jid, en 221, derde 
Jid, der Invaliditeitswet ; 

Den Raad van· State gehoord (advies van 
den 28sten October 1925, no. 16) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 4 November 1925, n°. 
2858, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
t e wijzigen Ons besluit van 28 November 

1919 (Staatsblad n°. 791), tot herziening van 
Ons besluit van 14 Augustus 1919 (Staatsblad 
n°. 538), tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de arti
kelen 37, derde lid, 40, eerste lid, a en b, 40, 
zesde lid, 41, vierde lid, 43, tweede lid, 50, 57, 
tweede Jid, 87, in verband met artikel 409, 
197, tweede lid, en 221, derde lid, der Invalidi
teitswet, en t e bepalen als volgt : 

Art. 1. H et eerste lid van a rtikel 16 van 
Ons vorenbedoeld beslujt van 28 November 
1919 wordt gelezen als volgt: 

,,1. Een werkgever van een verzekerde, 
als bedoeld in de artikelen 35, 36, 38, 39 of 
40 der Invaliditeitswet, is verplicht van het 
verlaten van den dienst van een zoodan.igen 
verzekerde zonder een voor onbepaalden tijd 
toegekend pensioen en van het vervallen van 
het pensioen van een verzekerde, die den 
dienst met een voor onbepaalden t ijd t oegekend 
pensioen verliet, binnen 14 dagen na het ver
laten van den dienst , onderscheidenlijk na het 
vervallen van het pensioen, kennis t e geven. 
De kennisgeving geschiedt : 

a. indien de Staat de werkgever is, door 
het hoofd van het betrokken Departement van 
Algemeen Bestuur, aan den Raad van Arbeid 
te 's -Gravenhage ; 

b. indien een Provincie de werkgever is, 
door den Commissaris in die Provincie aan den 
Raad van Arbeid binnen wiens gebied de ge
meente ligt, waar de Staten der Provincie 
hunne vergaderingen houden ; 

c. indien een gemeente de werkgever is, door 
den burgemeester aan den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied de gemeente gelegen is ; 

d. indien een waterschap, veenschap of 
veenpolder de werkgever is, door den voorzitter 
van het bestuur aan den Raad van Arbeid, 
binnen wiens gebied de voorzitter zijn woon-
plaats heeft ; ' 

e. indien de werkgever is een naamlooze 
vennootschap of een r echtspersoonlijkheid be
zittende vereeniging tot het dienen van ge
meentelijke belangen, die uitsluitend de belang
hebbende gemeenten of andere openbare licha
men t ot vennooten of leden heeft, door het 
bestuur aan den Raad van Arbeid, binnen 
wiens gebied de zetel van die na-amlooze ven
nootschap of van die vereeniging is gevestigd ; 

/. indien een spo_orwegonderneming de werk
gever is, door het bestuur dier onderneming aan 
den R aad van Arbeid, binnen wiens gebied de 
zetel der onderneming is gevestigd ; 

g. indien de werkgever een mijnonderneming 
is, bij den Raad van Arbeid t e Maastricht ; 

h. voor een verzekerde in dienst van een 
onderneming, wien door den werkgever of door 
een ondernemingsfonds, dat rechtspersoonlijk
heid bezit, pensioen is verzekerd bij invalidi
t eit en ouderdom, indien door Ons de in artikel 
40 der Invaliditeitswet bedoelde verklaring is 

!afgelegd, door den werkgever. of door het 
bestuur van het ondernemingsfonds aan den 
Raad van Arbeid, binnen wiens gebied de zetel 
der onderneming of van het fonds is gevestigd ; 

i . in alle andere gevallen a-an den Raad 
van Arbeid, daartoe door het bestuur der Rijks
verzekeringsbank, in overleg met den Verzeke
ringsraad, aan t e wijzen. 

De bevoegde Raad van Arbeid zendt de 
bedoelde kennisgevingen na verificatie en, zoo 
noodig, na aanvulling met de gegevens, welke 
voor de berekening der wiskundige reserve 
noodig zijn, aan het Bestuur der Rijksverzeke
ringsbank. " . 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaat st 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan den Raad van Sta te. 

H et Loo, den 9den November 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
K00LEN. 

(Uitgeg. 24 N ov. 1925. ) 
1 

9 November 1925. R ONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Burgemeesters, 
betreffende : gebruik van politietroepen 
voor polit iediensten en vorderen van die 
troepen voor het verleenen van militairen 
bijst and. 

I k heb de eer te Uwer kennis te brengen 
eene, onder goedkeuring van den Minister 
van ,Justitie getroffen R egeling betreffende 
het Gebruik van politietroepen voor politie
diensten en vordering van die troepen voor het 
verleenen van militairen bijstand, luidende 
als volgt: 

Ingeval de Burgemeester het noodzakelijk 
acht zijne plaatselijke polit ie t ijdelijk t e ver
sterken, b. v. bij volksverzamelingen van 
vreedzamen aard, bij feestel~jkheden als an
derszins, waarbij aan verstoring der openbare 
orde door actie van oproerigen aard niet ge
dacht behoeft te worden, en hij de naar zijn 
oordeel daarvoor noodige hulp, na inroeping 
van de beslissing van den P rocureur -Generaa.J , 
fd. Directeur van P olitie, niet heeft kunnen 
verkrijgen, wendt hij zich onder mededeeling 
van die beslissing, tot den Inspecteur der 
K oninklijke Marechaussee om assistentie van-, 
of aanvulling met personeel der Politietroepen. 

De Inspecteur zal gerechtigd zijn de ge
vraagde hulp te doen verleenen, al dan niet 
na gevraagde machtiging aan den Minister 
van Oorlog, afhankelij k van de schaal waarop 
zij wordt gevraagd. 

De P olitietroepen, ter assistente gekomen, 
zullen hun dienst verrichten als marechaussee 
naar de bepalingen van het Koninklijk Besluit 
van 24 Februari 1893 N°. 36 en volgens on
derstaande regeling. Zij zullen worden ge
steld onder de bevelen van een Divisiecom
mandant der Marechaussee in wiens ressort 
zij zullen optreden, c.q . onder den door die 
autoriteit aangewezen Districtscommanda.nt, 
of, bij ontstentenis van zoodanige comma,1-
danten, onder bevel van een officier of onder
officier der Politietroepen. De Commanda.nt, 
onder wiens bevelen de Politietroepen worden 
gesteld, blijft in rechtstreeksche aanraking 
met den Burgemeester of leidende poJit.ie-
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autoriteit. De Politietroepen volgen voor den 
gemeentelijken politiedienst de bevelen van 
dien commandant, doch deze handelt bij het 
geven daarvan in overeenstemming met de 
wenschen, die hem door den Burgemeester 
of namens dezen door den leidenden plaat
selijken P olitiechef worden kenbaar gemaakt. 

Toepassing van het bepaalde in artikel 15 
der Instructie voor den Commissaris der 
Koningin of van artikel 184 der Gemeentewet 
in dien zin, dat personeel van het korps Poli
tietroepen wordt gevorderd zon<ler vooraf
gaand overleg met den Inspecteur der Ko
ninklijke Marechaussee, kan aanleiding geven 
tot ernstige ongelegenheden in den dienst dier 
t roepen. Met vooropstelling, voor zooveel 
noodig, dat de bevoegdheid van den Commis
saris der Koningin en van den Burgemeester 
om in gevallen van verstoring der openbare 
orde, rust en veiligheid, waarbij militaire 
b,jst and van het personeel der Politietroepen 
of versterking daarvan, noodig wordt geacht, 
zoodanigen bijstand of versterking overeen
komstig de desbetreffende wettelijke bepalingen, 
waar behoort, te vorderen, onaangetast blijft, 
verdient het op grond van het bovenstaande 
nochtans aanbeveling dat ook in dergelijke 
gevallen de Commissaris der Koningin of de 
Burgemeester zich met eene aanvrage daartoe 
wendt tot den Inspecteur der Koninklijke Mare
chaussee. 

Hoewel een dergelijke aanvrage, naar den 
vorm en de autoriteit tot wie zij is gericht, 
uiteraard niet het karakter van eene vordering 
kan hebben, zal toch met de strekking van de 
aanvrage ten volle rekening worden gehouden 
door genoemden Inspecteur, die alvorens daar
aan te voldoen, zeer spoedeischende gevallen 
buitengesloten, den betrokken Procureur-Gene
raal zal raadplegen en, wanneer het hulp op 
een schaal van eenige beteekenis betreft, mach
tiging aan dan Minister van Oorlog zal vragen. 

Ik verzoek U met bovenstaande regeling in 
voorkomende gevallen wel rekening te willen 
houden. __ (B. S.) 

9 November 1925. ARREST VAN DEN H OOGEN 
R AAD. 

Het woord "houden" in art. 4 Rjjks
wegenregl. moet niet worden opgevat in 
de beperkte beteekenis van : op den weg 
aanwezig zijnde organiseeren, doch daar
onder moet mede worden begrepen het 
op touw zetten - in deze het uitschrijven 
- onverschillig of men t er plaatse aan
wezig is. 

Onder "gebruik" in art. 1 Wet Rijks
waterstaatswerken in niet alleen bedoeld 
het persoonlijk gebruik. Men maakt reeds 
van een weg gebruik, wanneer men hem 
als terrein voor een wedstrijd heeft aange
wezen, al heeft men zelf aan den gehouden 
wedstrijd niet deelgenomen. 

Ook een betrouwbaarheidsrit, waarbij de 
deelnemers in groepen rijden en p1·ij zen zijn 
uitgeloofd voor den eerst aankomende van 
elke groep die het minst aantal strafpunten 
heeft, is een wedstrijd. 

(Rijkswegenreg!. art. 4; Wet Waterstaatsw. 
art. 1.) 

ll'lrs. Bosch, Hesse, Ort, Táverne en Kirberger. 

A. F ., requirant van cassatie tegen een te 
zijnen laste gewezen vonnis van de Arr. -Recht 
bank te Arnhem van den 9den Juni 1925, 
waarbij in hooger beroep is bevestis d een vonnis 
van het Kantongerecht te Wagemngen van 30 
Maart 1925, bij hetwelk de requirant met a.an
haling van de artikelen 4, 27, 28 van het R 1Jks
wegenreglement, 23 Sr. , ter zake van het 
"zonder vergunning van Onzen Commissaris 
in de Provincie van de Rijkswegen gebruik 
maken tot het houden van wedstrijden," is 
veroordeeld tot een geldboete van twee gulden, 
bij niet-betaling t e , ervangen door een hechte
nis van twee dagen. (Gepleit door Mr. S. van 
Oven, advocaat te 's-Gravenhage). 

De Hooge R aad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den R aadsheer 

Kirberger; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi en lui
dende : 

1. Schending van de artt. 253, 211, 221, 
216, 256, 257 Sv., door bewezen te' verklaren, 
dat beklaagde onder de gemeente Ede van den 
weg gebruik heeft gemaakt, hoewel slecht~ vast
staat dat beklaagde niet anders heeft gedaan 
dan een betrouwbaarheidsrit uitschrijven ; 

2. Schending der in middel 1 genoemde 
artikelen, door bewezen te verklaren, dat de 
wei is gebruikt tot het houden van een wed
stnjd, hoewel slechts vaststaat, dat er in groe
pen werd gereden en er prijzen waren uitgeloofd 
voor den eerst aankomende van eiken groep, 
die het minst aantal strafpunten had; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer, 
namens den Procureur-Genera9,l, in zijne 
conclusie, strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het vonnis cl.e~ K antonrechters met 
qualificatie en strafoplegging als vermeld 
wettig en overtuigend is bewezen ve!'klaard, 
dat cl.e requirant en diens, niet ter terechtzitting 
verschenen, medebeklaagde D. J. van den 
Berg, op 29 Juni 1924 onder de gemeente Ede, 
respectievelijk als voorzitter en secretaris van 
de R enners- en Toeristenverecniging "Oosten" 
zonder vergunning van den Commissaris in de 
Provincie Gelderland van de openbare onder 
het beheer van het R ijk staande Rijkswegen, 
de Grootestraat en den Straatweg Ede-Amers
foo1t, hebben gebruik gemaakt tot het houden 
van een wedstrijd met rijwielen ; 

0 . omtrent het eerste middel van cassatie : 
dat bij artikel 4 van het Wegenreglement 

behoudens het bepaalde bij artikel 14 van de 
Motor- en Rijwielwet, wordt verboden zonder 
vergunning van den Commissaris in de provincie 
van de Rijkswegen gebruik t e maken tot het 
houden van tentoonstellingen, wedstrijden, 
volksfeesten, markten of kermissen ; 

dat er geen renen is om het woord "houden" 
in dat artikel op te vat.ten in de beperkte door 
den requirant bij pleidooi daaraan gegeven 
beteekenis van : op den weg aanwezig zijnde 
organiseeren ; 

dat veeleer overeenkomstig het spraakge
bruik onder het "houden " van tentoonstellingen, 
wedstrijden, volksfeesten, markten of Jcermissen 
mede moet worden begrepen het op touw zetten 
- in deze het uitschriJven - van een en ander, 
onverschillig of men ter plaatse aanwezig is ; 

dat bij pleidooi nog is betoogd : dat bij art. l 

68* 
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van de wet van 28 Februari 1891, S. 69, 
- waarvan het Rijkswegenreglement een uit
vloeisel is - wordt bepaald, dat ter verzekering 
van het doelmatig en veilig gebruik van 's Rijks
waterstaatswerken bij algemeenen maatregel van 
bestuur bepalingen worden vastgesteld betreffen
de onder andere het gebruik maken van wegen 
onder beheer van het Rijk en met dit "gebruik 
en "gebruik maken" alleen kan zijn bedoeld 
het persoonlijk gebruik, waaruit zou volgen, 
dat aan het begrip "houden" in artikel 4 geen 
wijdere strekking kon worden gegeven, dan door 
den requirant daaraan toegekend, doch dat 
dit betoog faalt, omdat er geen reden is om 
aan te nemen, dat men niet reeds van een weg 
zou gebruik maken, wanneer men hem als 
terrein voor een wedstrijd heeft aangewezen, 
al heeft men zelf aan den gehouden wed~trijd 
geen deel genomen ; 

dat het eerste middel derhalve niet tot cas
satie kan leiden ; 

0 . dat dit evenmin het geval is met het tweede 
middel; 

dat immers rle omstandigheid, dat de deel
nemers aan den zoogenaamden betrouwbaar
heidsrit in groepen reden en dat er prijzen waren 
uitgeloofd voor den eerst aankomf}nde van eiken 
groep, die het minst aantal strafpunten heeft, 
9.an den rit alleszins het karakter van i-en wed
strijd geeft, en er geen reden is, om, zooals de 
requirant bij pleidooi scheen te meenen, alleen 
dàn van een rijwielwedstrijd te spreken, als de 
individuee!e deelnemers uitsluitend om het 
hardst rijden; 

Verwerpt het beroep. 

Uit de Conclusie van den Advocaat-Generaal 
Mr. Ledeboer halen wij aan slechts met betrek
king tot het tweede middel : 

Bij het tweede middel werd door den geachten 
pleiter betoogd, dat aan een wedstrijd in dit 
geval niet kon worden gedacht, aangezien het 
kenmerk van een wedstrijd tusschen wielrij
ders zou zijn, dat om het hardst werd gereden. 
Voor deze beperking ~ie ik geene enkele reden. 
Elke prijskamp kan men een wedstrijd noemen 
en ook als wielrijder kan men b.v. in een be
trouwbaarheidsrit als de bierbedoelde, kampen 
met anderen om een prijs te winnen of eene 
onderscheiding te veroveren boven zijne mede
dingers. Die opvatting vindt men ook in 
de bovenaangehaalde wettelijke voorschriften; 
in art. 14 M.- en R.wet wordt uitdrukkelijk 
gesproken van "snelheidswedstrijd" waar
tegenover art. 4 R. W. Reglement ruimer over 
,,wedstrijd" handelt. (N. J.) 

9 Novernber 1925. ARREST VAN DEN HOOGEN 
RAAD . 

De vraag, of alle godsdienstoefeningen 
zijn geëindigd, moet niet worden beoor
deeld door het plaatselijk bestuur bij het 
toestaan van een uitzondering op het ver
bod van openbare vermakelijkheden op 
Zondagen, doch door den rechter. 

(Zondagswet art. 4.) 

Mrs. Bosch, Hesse, Ort,, Taverne en Kirberger. 

L. v. t. H . en 6 anderen, requiranten van 
cassatie tegen een te hunnen laste gewezen 

vonnis van het Kantongerecht te Oud-Beijer
land van den twaalfden Juni 1925, waarbij 
zij ter zake van : ,,een openbare vermakelijk
heid houden op een Zondag, te zamen en in 
vereeniging gepleegd", met aanhaling der 
artt. 23 eri 91 Sr., 4 en 6 der Wet van 1 Maart 
1815, S. 21, ztjn veroordeeld ieder tot betaling 
van eene geldboete van vijftig cents, bij gebreke 
van betaling te vervangen door hechtenis 
van éfo dag, (Gepleit door Mr. S. van Oven, 
advocaat te 's-Gravenhage). 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den .Raadsheer 

Kirberger; 
Gelet op het middel va-n cassatie, door den 

requirant Ma.aten voorgesteld bij pleidooi 
en luidende : 

Schending van de artt. 253, 211, 216 Sv., 
in verband met art. 4 der Wet van 1 Maart 
1815, S. 21, door requirant te veroordeelen, 
hoewel hij had aangevoerd, dat ruj vergunning 
had van den Gemeenteraad van Klaaswaal 
zonder beperkende bepalin~en en dit verweer 
te weerleggen op een onju1sten grond, omdat 
de vraag of de godsdienstoefeningen zijn geëin
digd, aan den gemeenteraad was overge_laten; 

Gehoord den Advocaat--Generaal Ledeboer 
namens den Procureur-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis met qualifi
catie en strafoplegging als vermeld wettig en 
overtuigend is bewezen verklaard, d t~ de 
requiranten in hunne hoedanigheid van be
stuurders van de voetbalvereeniging "Sport 
staalt pieren" te Klaaswaal op Zondag 26 
April 1925 des namiddags omstreeks 2 uur 
op een perceel weiland onder de gemeente 
Klaaswaal een voetbalwedstrijd hebben ge
houden tu.0 schen voormelde vereeniging "Sport 
sta.alt Spieren" èn de voetbalvereeniging 
"de Sperwers" te Schiedam, terwijl het publiek 
tegen betaling van 15 cent, waarvoor een 
toegangskaartje werd verstrekt, toegang had, 
zulks zonder vergunning van het dagelijksch 
bestuur der gemeente Klaaswaal ; 

0. dat art. 4 der Wet van 1 Maart 1815, 
S. 21, bepaalt, dat geene openbare vermakelijk
heid op de Zondagen zullen worden ge 
doogd; 

dat het artikel verder aan de plaatselijke 
besturen toelaat hieromtrent eene uitzondering 
toe te staan "mits niet dan na het volkomen 
eindigen van alle godsdienstoefeningen" ; 

dat !!.U de Kantonrechter bl~kens de over
wegingen van zijn vonnis er terecht van uitgaat, 
dat, indien de Gemeenteraad van Klaaswaal, 
die volgens de gevoerde verdediging in deze 
eene uitzondering zou hebben toe~estaan, 
de daartoe bevoe~dl' autoriteit was, m ieder 
geval de wedstrijd slechts mocht worden ge
houden "na het volkomen eindigen van alle 
godsrlienstoefeningen" en die rechter dan ook 
onder de bewijsmiddelen opneemt verklaringen, 
waaruit volgt, dat op rlen in de dagvaa.rding 
vermP.lden Zondag de wedstrijd werd gehouden 
des namiddags om ongeveer 23/ 4 uur en de 
godsdienstoefeningen plaats hadden in de 
~ed. Herv. Kerk des namiddags van 2 tot l, 
in de Gereformeerde Kerk van 2½ tot 4½ uur; 

0. dat bij het cassatiemiddel en de monde-
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linge toelfoht.ing daarvan wordt betoogd, dat 
de Gemeenteraad, die de uitzondering toelaat, 
tevens het lichaam i8, dat moet aan'leven, 
wanneer <le godsdienstoefeningen zijn geëin
digd, zoodat wanneer dit, als in deze, niet is 
geschied, men vrij is de open ba.re vermakeliik
heid 1iedurende den ganschen Zondag te houdën, 
terw\11 het er bovendien niet toe <loet, wanneer 
de gods<lienstoefeningen worden gehouden, 
doch welke uren voor het houden daarvan zijn 
bestemd; 

0. hieromtrent : 
dat in het mid<len gelaten, of onder plaatse

lijke besturen, in art. 4 bedoeld, de Gemeente
rarl.en vallen en derhalve de uitzondering, 
waarop de re<Juira.nten zich beroepen door de 
bevoegde ma.ebt is gegeven, in ieder geval 
-ie Kantonrechter op grond van de bovenge
:nelde verklaringen mocht aannemen. dat 
~ijdens het houden van den voetbalwedstrijd 
de godsdienstoefeningen in Klaaswaal niet 
volkomen waren geëindigd ; 

dat toch niet kan worden ine:ezien, waarom 
de vraag, of alle godsdienstoefPningen zijn 
gei'indigd, welker beantwoording hij een beroep 
door den beklaagde op het besta.an van de 
uitzondering van art. 4 op de strafbaarheid van 
invloed kan zijn, niet door den rechtn, maar 
door het plaatselijk bestuur zou moeten worden 
beoordeeld, te meer niet,, we.ar de bepaling 
van den duur van de godsdienstoefeningen 
niet tót de bevoegdheidsfeer der plaatselijke 
besturen behoort ; 

da.t wijders de dnidelijke woorden va.n art. 4 
zich verzetten tegen de opvatting van den 
req uirant, dat het in deze aankomt op de 
uren voor het houden der godsdienstoefeningen 
bestemd; 

dat reede hierom een beroep op het voor
komen van het woord "bestemd" in art. 3 
moet, falen, da.al'gela.ten nog of dat woord in 
dit artikel de beteekenis heeft, welke de req ui
rant daaraan wil hechten; 

0. dat het middel van cassq,tie dt1s niet 
op~aat en overigens geen gronden tot vernie
tigmg van het best.reden vonnis zijn gevonden. 

Verwerpt het beroep. 

G~wezen overeenkomsli•1 de conrfosie A.dv.-Gen. 
Jfr. Le.rfrho0 r, waar11it wij n')(J aanlvrlen : 

De geachte pleiter heeft op dit punt nog de 
opmerking gemaakt, dat niet het houden van 
.e:od~dienstoefeningen besli~send zou zijn, doch 
zulks in verband met de omstandigheid. dat 
die uren daartoe bestemd moesten zijn, wa.t . 
zou blijken uit het verband tusschen art. 3 
en art. 4 der wPt, in welk eerstgenoemd artikel 
sluiting der deuren van herbergen enz. wordt 
bevolen gedurende den tijd voor de openbare 
godsdienstoefening "bestemd". 

Ook in het , ouverein beslt1it van 1 October 
1914 N°. 68 houdende bepalingen betreffende 
viering van Zon - en Feestdagen in Belgi8, 
(J·oumal Officie] du gouvernement de la Belgique 
n°. 94, Tome III blz. 20,ï,) wordt, in art. IV, 
correspondeerend met art. 3 Zondagswet, 
gesproken va,n tijd tot den Kerkdienst bestemd 
en in art. VI, overeenstemmend met art. 4 
Zondagswet gebezigd de uitdmkkini "gedu 
rende den Kerkdienst". De Fransclle tekst 
rnn dat besluit zegt in art. IV "pendant la 
durée des temp consacrés à l'Office divin de 

In. Paroisse" en in a.rl. VI "pendant la durée 
des Offices Paroissaux". 

Ik zou op grond van een en ander u1eenen, 
dat men als de bedoeling m0et aannemen, 
dat de aangehaalde voorschriften op het 
oog hebben, den tjjd waarop de gewone Kerk
diensten worden gehouden en wel tot den 
volkomen afloop daarvan, die de eene maal 
ie s korter of langer kan zijn dan de andere. 
Als van algemeene bekendheid mag worden 
aangenomen, dat in <l o N. B. en Gereformeerde 
Kerken, een middagdienst eene gewone Gods-

, dienstoefe!).ing is en de Kan tonrechter mocht 
rlit dus, zooals hij kenlijk deed, dan ook voor 
Klaaswaal op de aangegeven uren aannemen. 

--- (N. J.) 

9 Novem~er 1925. ARREST VAN DEK HooGEN 
RAAD. 

Verbod aan den verkooper van tabaks
artikelen aa.n kinderen tabak enz. te ver
koopen enz., ook wanneer dit niet in het 
openbaar geschiedt, betreft de openbare 
gezondheid. 

(Anders Concl. 0. )I.). 
(Gemeentewet art. 135.) 

Mrs. Bosch, H es e, Ort, Taverne en Kirberger. 

E. D. t. K., requirant van cassatie tegen 
een vonnis van de Arr. -Rechtbank te Arnhem 
van 26 Mei 1925, waarbij in hooger beroep 
werd bevestigd een vonnis van den Kanton
rechte.- te Arnhem van 11 Maart l 925,1bij hetwelk 
hij werd schuldig verklaard aan : .,te Arnhem 
als verkooper van tabaksartikelev in de uit
oefening van het beroep aan een kind beneden 
den leeftijd van zeetien jaren cigaretten 
verkoopen", en met toepassing van de a.rtt. 
l, 4 en 5 der Kinderrookverordening van 
Arnhem, 23 en 91 Sr., veroordeeld tot eene 
geldboete van f 5 en een vervangende hechtenis 
van 3 dagen. (Gepl eit door Mr. K. Tb. Koch, 
ad vocaat te Arnhem). 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer: 

Ah cassatiemiddel is ge&teld : 
"Verkeerde toepa ing of schending van 

art. 144 der Grondwet en art. 135 c!er Gemeente
wet. in verband met art. 1 der Verordening 
tot beteugeling van het gebruik van tabak 
door kinderen, der Gemeente Arnhem, vast 
gesteld bij Raadsbesluit van 30 Juli 1917, 
doordien de Rechtbank, bevestigende het 
vonnis van den Kantonrechter te Arnhem van 
11 Maart 1925, waarbij requirant werci. schuldig 
verklaard aan overtreding van gemeld artikel 
der Gemeenteverordening en deswege tot 
hetaling eener geldboete werd veroordeeld -
aan deze bepaling der Gemeenteverordening 
verbindende kracht heeft toegekend, alhoewel 
de Raad met het stell en dezer verbodsbepaling 
de grenzen der bevoegdh eid, hem bij boven
genoemde wetsa1·tikelen toegekend , beeft over
schreden". 

Ten laste van beklaagde is al bewezen 
aangenomen: dat hij op 14 Januari 1925 
..-oormiddags omstreeks 11 ¼ uur te Arnhem 
als verkooper van tabaksartikelen in de uit
oefening van het beroep, aan J. B. Terberg, 
geboren 28 Juli 1909, heeft Yerkocbt twee 
do~sjes cigaretten", feit, verboden en strafbaar 
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gesteld bij de t()egepaste artikelen 1 en 4 der 
verordening tot beteugeling van het gebruik 
van tabak rloor kinderen, vastgesteld door den 
Raad der gemeente Arnhem van 30 Juli 1917, 
afgekondigd 22 Aug. d . a . v . 

Dat art . 1 luidt " het is den verkooper van 
tabaksartikelen of zijn vervanger, verboden 
in de uitoefening van het beroep aan een 
kind .beneden den leeftijd van zestien jaren, 
tabak, sigaren of sigaretten t e verkoopen' , enz. 

Een zoodanig verbod kan ongetwijfeld be
treffen de zedelijkheid of gezondheid, strekken 
om de eene of andere t e bevorderen. AI 
mocht dan door de algemeenheid daarvan in 
sommige ~evallen zoodanig verbod ook van 
kracht ziJn, waar de plaatselijke wetgever 
het wellicht niet zou hebben willen doen gelden, 
of waar het minder passend schijnt, dan zou 
toch toepassin~ door den Rechter niet achter
wege moaen blij ven. Immers de doelmatigheid 
van eene plaatselijke verordening heeft de 
R echterlijke macht niet te beoordeelen. 

Voor zoover de geachte pleiter anders oor
deelde, kan ik hem dus niet volgen ; terecht 
echter heeft hij na.ar mijn oordeel betoogd, 
da t in <iit geval de Gemeenteraad de hem 
gegeven verordenende bevoegdheid heeft over
schreden, door in art. 1 niet alleen het ver
koopen al s daar bedoeld, voor zoover dit in 
het openbaar zou geschieden, te verbieden, 
doch elke zoodanige verkoop in de uitoefening 
van het beroep van den tabaksverkooper. 

Ook dan dus wanneer die handeling elk 
karakter van openbaarheid zou missen en de 
openbare zedelijkheid of gezondheid daarbij 
in geenen deele zou zijn betrokken. 

Onder die omstandigheden zou ik meenen, 
dat inderdaad met bedoeld verbod is getreden 
bui ten het gebied van de huishouding der 
gemeente, en het ve1·bod dus als niet verbindend, 
bui ten . toepassing had moeten zijn gelaten . 
(Verg. H . R. 8 Mei 1911, W. 9189 ; 29 Nov . 
1920, W. 10673, -. J. 21- 118; 13 Febr . 
1922, W. 10878, N. J . 22-473.) 

Ik concludeer mi tsdien tot vernietiging 
van het bestreden vonnis voor zoover daarbij 
het bewezene strafbaar is geoordeeld, beklaagde 
daaraan schuldig is verklaard en deswege 
is veroordeeld met bepaling van de subsidiai re 
hechtenis en dat de Hooge R aad het bewezene 
niet strafbaar zal verklaren en beklaagde zal 
ontslaan ,·an a lle rechtsvervolging te dier zake. 

De H ooge Raad, enz . ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer Ort ; 
Gelet op het middel van cassatie. namens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi (zie 
Concl. Adv. -Gen.); 

Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer, 
namens den Procureur-Generaal, in zij ne 
conclusie, strekkende tot, enz. ; 

0. dat bij het door de best reden ui tspraak 
bevestigde vonnis van den K antonrechter 
ten las te van requirant wettig en overtuigend 
is bewezen verklaard, (zi e Concl. Ad v.-Gen.); 

dat di t feit werd gequalificeerd en deswege, 
onder andere met toepassing van de a rtt. 1 
en 4 der K inderrookverordening van Arnhem 
s traf is opgelegd, gelijk hiervoren is vermeld ; 

0. dat ter ondersteuning van het tegen 
deze besl iss ing gericht middel is aangevoerd, 
dat, vermi ts het ten deze toegepast art . 1 der 
vermelde Verordening aan den verkooper \!can 

tabaksartikelen den daarbij omschreven ver
koop verbiedt, niet alleen voor zoover dit in 
het openbaar zou geschieden, doch eiken 
zoodanigen verkoop in de uiwefening van zijn 
beroep, de Gemeenteraad de hem bij art. 135 
der Gemeentewet gegeven bevoegdheid, als 
betreffende het hier met de r egeling van een 
algemeen gemeentelijk belang, heeft over
schreden, zoodat het voorschrift verbindende 
kracht mist ; 

0 hieromtrent : 
dat art . 1 der Verordening tot beteugeling 

van het gebruik van tabak door kinderen, 
welke verordening ingevolge art. 5 Kan worden 
aangehaald als "Kinderrook-verordening" , 
luidt : ,,Het is den verkooper van tabaks
ar tikelen of zijn vervanger, verboden in de 
uitoefening van het beroep aan een kind 
beneden d !"n leeftijd van zestien jaren taba,k, 
sigaren of sigaretten te verkoopen, t en ge
schenke aan te bieden of op eenige andere wijze 
te verstrekken" ; terwij l art . 4 t egen overt reding 
dezer bepaling straf bedreigt ; 

dat de bepaling van a rt. 1, voorkon~en'.ie in 
een verordening "tot beteugeling van het 
gebruik van tabak door kinderen", kenlijk 
beoogt te beletten dat voor kind eren beneden 
den leeftijd van zestien j•1ren . in de gemeente 
de gelegenhei<l opensta, op de gewone wijze, 
tabaksartikelen voor gebruik onder zich te 
krijgen, en daarvoor, als maatregel ter krachtige 
bevordering van dat doel, heeft d ienstig ge
oordeeld te verbieden dat door hen, die uit 
den aard van hun beroep deze a rt ikelen in 
voorra.ad hebben, om ze aan ieder die zulks 
verlangt t e verkoopen, di,ze ook in de uitoefe
ning van het beroep aan kinderen te verschaffen; 

dat een zoodanige verbodsbepaling, ~trekkende 
om te bevorderen dat aan r,l!e kinderen beneden 
een bepaalden leeftijd, voor wier gezondheid 
het gebruik van tabak nadeelig moet worden 
geacht, eene zonder dat verbod voor hen 
open,staande gelegenheid om z;ch dat a rtikel 
t e verschaffen, worde onthouden, ook dan 
wanneer di t verschaffen niet in het openbaar 
geschiedt, is aan te merken als eene regeling 
gemaakt, in het l ela,ng der openbare _gezond
heid, dat is : t e betreffen de huishouding der 
gemeente ; tot welke regeling de Gemeenteraad 
aan a rt . 135 der Gemeentewet de bevoegdheid 
ontleent; • 

dat hieruit volgt, dat aan de bij het bestreden 
vonnis toegepaste bepa ling verbindende kracht 
niet kan worden ontzegd en het middel mi tsdien 
is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. (N. J .) 

ll November 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Girobesluit 1924 (S taatsblad n°. 451), 
zooals dat is gewijzigd bij K oninklijk 
Beslui t van den 26sten Maart 1925 
(Staatsblad n°. 120). S. 441. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Waterstaat van 12 September 1925, n°. M 231, 
afdeeling Posterij en en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
20 October 1925, n°. 34) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
melden Minister van 4 ovember 1925, 
n°. M 274, a fdee!ing P osterij en en Telegra fie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen a ls volgt : 
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Art. I In het 8ste en het 9de lid van artikel 
15 van het Girobesluit 1924 (Staatsblad n°. 451), 
zooals dat is gewijzigd bij Ons besluit van den 
26sten Maart 1925 (Staatsblad n°. 120), verval
len de woorden "mits niet hooger dan f 3000.-" 
a lsmede de beide komma's, waartusschen deze 
woorden telkens zijn geplaatst. 

Voorts wordt in het genoemde 9de lid in 
plaats van "f 0.40" gelezen "f 0.30". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

OnzP. Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
,8taat.shlad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan den Raad van State medegedeeld zal worden 

Het Loo, den Uden November 1925. 
WILHELMINA. 

De 1J1inister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
(Uitgeg. 26 Nov. 1925.) 

lI November 1925. BESCHIKKING VAN DEN 
RooGEN RAAD. 

De Raad van Arbeid t e 's-Hertogenbosch 
oefent aldaar niet een bedrijf uit waardoor 
een aanslag m de zakelijke belasting op · 
het bedrijf gewettigd zoude zijn. 

Die Raad van Arbeid is wel een orgaan 
dat zijne medewerking verleent bij de uit
oefening van wetten, doch, al aangenomen 
dat in die wetten van een verzekeringsbe
drijf sprake is, dan oefent de Raad van 
Arbeid dat bedrijf nog niet uit, daar de 
bij die wetten geregelde verzekeringen niet 
zijn t en bate en schade van de Raden van 
Arbeid. 

De Hooge Raad, enz.' ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente 's-Hertogenbosch, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen aldaar, van den 
3en Februari 1925, betreffende den aanslag in 
de zakelijke belasting op het bedrijf in de ge
meente 's-Hertogenbosch, belastingjaar 1922, 
van den Raad van Arbeid <laar ter plaatse ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schrifte~jke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den Pro
cureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0 . dat aan den Raad van Arbeid te 's-H er
togenbosch een aanslag in voornoemde belasting 
over voornoemd belastingjaar is opgelegd, inge
volge de Verordening tot heffing van eene 
zakelijke belasting op het bedrijf in de ~emeente 
's-Hertogenbosch, welke verordening m art. 1 
bepaalt, dat wegens de bedrijven, welke binnen 
de gemeente worden uitgeoefend, een belasting 
wordt geheven onder den naam van "zakelijke 
belasting op het bedrijf" , t erwijl het eerste lid 
van art. 8 inhoudt, dat belastingplichtig is de 
ondernemer van het bedrijf.; 

dat bij de bestreden uitspraak de Raad van Be
roep den aanslag heeft vernietigd uit overweging: 

dat het den Raad van Beroep uit eigen 
wetenschap bekend is, dat de Raad van Arbeid 
geen onderneming of inrichting is, die beoogt 
"winst " te maken; dat daaruit volgt, dat de 
Raad van Arbeid geen bedrijf uitoefent in den 
gewonen zin van art. 242e der Gemeentewet ; 
dat de Raad van Arbeid derhalve niet belasting
plichtig is voor de zakelijke belasting op het 

bedrijf en daaruit volgt d!t de desbetreffende 
aanslag moet worden vernietigd ; 

0. dat hiertegen is gericht het middel van 
cassatie: 

Schending of verkeerde toepassing van art. 
242e der Gemeentewet, en van art. 1 der _veror
dening op de heffing van eene zakelijke belasting 
op het bedrijf der gemeente 's-Hertogenbosch, 
d .d. 5 Maart 1922, goedgekeurd bij K. B. dd. 
30 Maart 1922, n°. 36, laatstelijk gewijzigd 
bij besluit van den Raad, dd. 14 Juli 1924, 
goedgekeurd bij K . B. van l Sept. 1923 n°. 3, 
omdat de Raad van Beroep ten onrechte enkel 
en alleen op grond van de in zijne uitspraak 
opgenomen overwegingen den aanslag vernietigd 
heeft, tot toelichting van welk middel wordt 
aangevoerd, dat de Raad van Arbeid is eene 
onderneming als bedoeld in art. 242c der Ge
meentewet, en een bedrijf binnen de gemeente 
's-Hertogenbosch uitoefent, met name h~t ver
zekeringsbedrijf ; 

0. omtrent het middel : 
dat, al aangenomen, dat in de toelichting 

daartoe terecht wordt aangevoerd, dat ten deze 
een bedrijf in den zin van art. 242e der Gemeen
tewet, met name het verzekeringsbedrijf, wordt 
uitgeoefend, dan nog de Raad van Arbeid vol
gens dat bedrijf niet belastingplichtig zoude ziJn, 
omdat zij daarvan niet is de ondernemer ; 

dat immers de Raad van Arbeid blijkens de 
regeling zijner taak bij de verschillende wetten 
wel is een orgaan, dat zijne medewerking ve_r
leent bij de uitvoering dier wetten, doch z1Jn 
taak daarmede nog niet wordt tot die van onder
nemer van het verzekeringb"driif, aangenomen, 
als gezegd, dat van de uitoefening van zoodanig 
bedrijf sprake is ; dat toch de uitkomsten der 
bii de betreffende wetten geregelde verzeke
ringen niet zijn ten bate en schade van de 
Raden van Arbeid ; 

dat derhalve 's Raads beslissing, de juist.heid 
der aangevoerde gronden in het midden gelaten, 
is juist, zoodat het middel niet tot cassatie kan 
leiden; 

Verwerpt het beroep. (W.) 

11 No,;ember 1925. BESCHIKKING VAN DEN 
HoooEN RAAD. 

Onjuist is de meening dat een beurtvaart
en expediti~bedrijf in "stations" wordt 
uitgeoefend enkel omdat vaststaat dat die 
onderneming bij de uitoefening van haftr 
bedrijf een als kantoor en pakhuis ingericht 
pand gebruikt. 

Terecht wordt daarentegen geklaagd 
over onvoldoende motiveering van de uit
spraak van den Raad van Beroep met naar 
aanleiding van het door appellante gevoerd 
verweer heeft onderzocht op welke wijze 
deze haar bedrijf uitoefent en van dat pand 
gebruik maakt. Eene uitspraak is slechts 
dan genoegzaam met redenen omkleed, 
wanneer de motiveering in staat stelt te 
beoordeelen of de wet met juistheid is 
toegepast. 

De uitspraak van den Raad van Beroep 
wordt weder vernietigd, thans met opdracht 
om te onderzoeken of zich verschillende 
omstandigheden voordoen waaruit zou 
kunnen worden afgeleid dat het bedrijf van 
appellante inderdaad in een station wordt 
uitgeoefend. 
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De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrüt in cassatie van de 

Commanditaire Vennootschap onder de firma 
A. en B., kantoorhoudende te X., tegen de 
uitspraak van den · Raad van Beroep voor de 
Directe Belastingen I, te Rotterdam, van den 
4en April 1925, betreffende haren aanslag in 
de zakelijke bedrijfsbelasting te Rotterdam, 
over het jaar 1923 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schrütelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Tak, namens den Procureur
Generaal, strekkende tot verwerping van het 
beroep; 

0. dat de belanghebbende in voormelde be
lasting over het genoemde jaar is aangeslagen 
tot een bedrag van f 33 ; 

dat deze aanslag, nadat de belanghebbende 
daartegen bezwaar had ingediend bij den 
Administrateur van het Bureau voor de rege
ling der plaatselijke belastingen te Rotterdam, 
door dien Administrateur bij beschikking van 
17 Jan. 1924 is gehandhaafd, welke beschikking 
door voormelden Raad van Beroep bij uitspraak 
van 12 April 1924 is bevestigd ; 

dat, na door belanghebbende ingesteld beroep 
in cassatie en vernietiging van 's Raads uit
spraak bij arrest van den Hoogen Raad der 
Nederlanden van 26 Nov. 1924 (zie W. v.h. R. 
n°. 11287, Red), de Raad van Beroep, opnieuw 
over de zaak recht doende, bij uitspraak van 
4 April 1925 heeft overwogen: 

"dat appellante . . . . heeft gesteld : dat zij 
als beurtvaart-onderneming haar bedrijf uit
oefent in stations; dat haar bedrijf derhalve 
niet valt onder de zakelijke belasting op het 
bedrijf, weshalve zij heeft gevorderd, dat de 
aanslag zal worden vernietigd ; 

"dat de administrateur daartegenover heeft 
opgemerkt : dat appellante niet heeft een station 
in den zin dn wet, welke dit woord opvat in 
de beteekenis die het spraakgebruik daaraan 
toekent ; dat derhalve appellante's bedrijf niet 
van de zakelijke belasting op het bedrijf is 
vrijgesteld ; weshalve hij heeft geconcludeerd 
tot afwijzing van het beroep ; 

"in rechte : dat den Raad bij onderzo3k is 
gebleken: dat appellante op 1 Jan. 1923 een 
beurtvaR,rt- en experutiebedrijf uitoefende ; 
dat zij bij de uitoefening van dit bedrijf gebruik 
maakt van ruimte, gelegen in het pand . ... 
haven . .. . , alhier ; dat zij deze ruimte deels 
als kantoor, deels als pakhuis heeft ingericht 
en ook als zóodanig gebruikt ; d.at art. 242, 
letter e, der Gemeentewet bepaalt, dat de heffing 
alleen kan geschieden van zoodanige onderne
mingen en inrichtingen, welke binnen de 
gemeente een bedrijf uit9efenen anders dan in 
stations ; dat de wet een omschrijving van het 
begrip "st,ation" niet geeft ; dat ook in de stuk
ken, bij de totstandkoming der wet gewisseld, 
eene nadere omlijning van dat begrip ontbreekt; 
dat de wetgever blijkbaar aan het begrip 
"station" eene andere beteekenis dan die, welke 
daaraan door het spraakgebruik wordt gehecht, 
niet heeft willen toekennen ; dat nu door het 
spraakg:ibruik een ruimte, welke, zooals bij 
appellante het geval is, als pakhuis en kantoor 
wordt gebezigd, niet met de benaming "station" 
wordt aangeduid : dat derhalve naar liet oordeel 
van den Raad het bedrijf niet in stations wordt 
uitgeoefend''; 

op welke gronden de Raad van Beroep de 
beschikking van den Administrateur heeft be
vestigd; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : 

Schending van art. 16 der Wet van 19 Dec. 
1914, s. 564 ; 

0. hieromtrent : 
dat in de eerste plaats ter ondersteuning van 

het middel wordt aangevoerd, dat feitelijk door 
den Raad van Beroep wordt vastgesteld dat 
belanghebbende een beurtvaart- en expeditie
bedrijf uito3fent en bij de uitoefening daarvan 
te Rotterdam gebruik maak ,; van een vast goed, 
deels als kantoor, deels als pakhuis ingericht, 
en dat reeds op dien grond de Raad had moeten 
beslissen, dat hier een station in den zin van 
art. 242e der Gemeentewet aanwezig is ; 

dat deze opvatting echter niet juist is ; 
dat immers nog geen "station" aanwezi~ is, 

wannèer niets meer vaststaat, dan dat biJ de 
uitoefening van een beurtvaart- en expeditie
bedr,if een als kantoor en pakhuis ingericht 
pand gebruikt wordt ; 

dat belanghebbende in de tweede plaats, 
subsidiair aanvoert, dat de Raad van Beroep 
op grond van het door ha-ar, belanghebbende, 
gevoerd verweer, dat zij haar bedrijf in stations 
uitoefent, had moeten onderzoeken, of de sche
pen van belanghebbende voor het door haar 
gebruikte pand gelegen aan te leggen, in dat 
pand goederen ten vervoer worden aangenomen 
van de verzenders en goederen worden aange
bracht met belanghebbende's schepen ter 
bezorging bij de geadresseerden te Rotterdam, 
casu quo aldaar worden bewaard, en ingevolge 
dat onderzoek had moeten beslissen, dat het 
bedoelde pand door de belanghebbende terecht 
als een stR,tion, zij het als een goederenstation 
is aangemerkt ; 

0. dat deze grief in zooverre gegrond is, 
dat inderdaad uit de overwegingen van den 
Raad niet blijkt, dat zoodanig onderzoek is 
ingesteld, als voor eene juiste beslissing noorug 
is, en dus terecht wordt geklaagd over onvol
doende motiveering ; 

dat immers een uitspraak slechts dan genoeg
zaam met redenen is omkleed, wanneer de moti
veering in staat stelt om te beoordeelen, of de 
wet met juistheid is toegepast ; 

dat nu in de bestreden uitspraak enkel wordt 
medegedeeld, dat de belasnghebbende bij de 
uitoefening van haar beurtvaart- en expeditie
bedrijf in haar pand .... haven . .. gebruik 
nmaakt van een ruimte, welke zij deels als 
kantoor, deels als pakhuis -heeft ingericht en 
als zoodanig gebruikt, aan de hand van welk 
als vaststaand aangenomen feit niet is na te 
gaan of de besli~sing, dat men hier niet met een 
,,station" te doen heeft, juist is ; 

dat immers zulk een omstandigheid zich ook 
kan voordoen bij panden, die onbetwistbaar 
zijn aan te merken als "stations", gelijk bijvoor
beeld spoorwegstations, welke toch hun karakter 
niet verliezen al zijn zij mede ingericht en in 
gebruik als kantoor en pakhuis; 

dat, al moge door den Raad t~recht beroep 
zijn gedaan op het spraakgebruik, daaraan 
toch geen meerdere beteekenis moet worden 
toegekend dan dat inrichtingen, tlie in de taal 
van het dagelijksch leven als stations voor 
personen of goederenvervoer plegen te worden 
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aangeduid, zeker onder de vrijstelling vallen ; 
dat het spraakgebruik echter niet beslissend 

is; 
dat zich toch omstandigheden kunnen voor

doen, die, wegens de uit de geschiedenis van 
art. 242e der Gemeentewet naar voren getreden 
strekking dier bepaling, moeten medebrengen, 
dat een mrichting, ook al wordt zij gewoonlijk 
niet "station" genoemd, niettemin voor de toe
passing van het wetsartikel als zoodanig moet 
worden aangemerkt ; 

dat zulks het geval zal kunnen zijn, indien 
behalve het vervoerbedrijf zelf en het gebruik 
van een vast pand in dat bedrijf, welke nimmer 
mogen ontbreken, bijvoorbeeld de volgende om
standigheden geheel of grootendeels aanwezig 
zijn; dat het vervoerbedrijf, hetzij dan van 
personen en goederen, hetzij van een van beide, 
een geregelden, aan het publiek bekend ge
maakten dienst onderhoudt, dat er een vaste, 
da-artoe ingerichte of daartoe bestemde plaats 
van aankomst en vertrek van het vervoermiddel 
is aangewezen, dat het in het bedrijf gebezigde 
gebouw is gelegen in de onmiddellijke nab,jheid 
van de plaats van aankomst en dat daarin, 
voor zoover het reizigersvervoer betreft, het 
publiek in overdekte of voor afsluiting vatbare 
ruimte aankomst en vertrek van het vervoer
middel kan afwachten en, voor zoover het 
enkel goederenvervoer geldt, het publiek goe
deren ten vervoer kan afgeven en vervoerde 
goederen in ontvangst kan nemen, dat in dat 
gebouw gelegenheid bestaat de vrachtprijzen 
te voldoen; 

dat de Raad, door zijn onderzoek niet tot 
deze en soortgelijke omstandigheden uit te 
strekken, zijn beslissing heeft doen steunen op 
overwegingen, welke de uitspraak niet kunnen 
dragen, en dus niet heeft voldaan aan den 
eisch van art. 16 der wet van 19 Dec. 1914, 
s. 564; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Verwijst het geding naar den Raad van Be-

1 oep voor de Directe Belastingen I, te Rotter
dam, ter verdere behandeling en beslissing van 
de zaak, met inachtneming van dit arrest. 

(W.) 

12 November 1925. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van den 26sten 
Februari 1925 (Staatsblt!d n°. 50) ter 
uitvoering van art. 1, derde Jid, der 
J achtwet 1923. S. 442. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 7 
November 1925, Directie van den Landbouw, 
no. 134 J . W., .A,fd. II ; 

Gezien art. l, derde Jid, der Jachtwet 1923 ; 
Gelet op het Koninklijk besluit van 26 

Februari 1925 {Staat.<blad n°. 50) ter uitvoering 
van art. 1, derde lid, der Jachtwet 1923; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, da~. met ingang van heden is in~~

trokk_en het ?IJ bovengenoemd KoninkhJk 
beslUit ten opzwhte van de provinciën Zeeland 
~n Noordbrabant bepaalde, zoodat de fasant 
m de gemeenten Haamstede en Burgh en in 
het gedeelte der gemeente Princenhage, be
grensd door een liJn, beginnende ten zuiden 
va1~ het landgoed Burgst aan den kunstweg 
Prmcenhage-Burgst, waar de zuidelijke grens 

van perceel sectie C, n°. 427, genoemden kunst 
weg raakt, vervolgens in westelijke richting 
de zuidgrens van genoemd perceel sectie C, 
n°. 427, en van de perceelen sectie C, nos. 428, 
430 en 431, volgende tot aan den Kesterschen 
waterloop, dan den Kesterschen waterloop 
volgende in noordelijke richting tot waar deze 
in de Vloeigracht uitloopt, verder de Vloeigracbt 
volgende in noordelijke en in oostelijke rich
ting tot aan den Rietdijkscben straatweg. 
alwaar de Compeere-moerenloop in de Vloei
gracht samenloopt, dan in zuidelijke en zuid
.westelijke richting den Compeere-moerenloop 
volgende tot aan den noordoostelijken hoek van 
perceel sectie C, n°. 308, vervolgens de oost
grens van perceel sectie C, n°. 308, in zuidelijke 
richting volgende, dasi.rna de zuidgrens van 
gemeld perceel n°. 308 en de znidgrens van 
perceel sectie C, n°. 309, in westelijke richting 
volgende weder tot aan bovengenoemden 
kunstweg Princenhage-Burgst, met ingai;ig van 
heden wordt gerekend te behooren tot het wild. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoering van dit besluü, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 12den November 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandsche Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 24 Nov. 1925.) 

12 Novf!,mber 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 23 Februari 
1922 (Staatsblad n°. 76). S. 443. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 19 
Septemher 1925, Directie van den Landbouw, 
no. 7992, 3de Afdeeling; 

Gelet op artikel 5 der Veewet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

27 October 1925, n°. 13) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen Minister 

van Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 
7 November 1925, Directie van den Landbouw, 
no. 1421, 3de Afdeeling; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
In het Koninklijk besluit van 23 Februari 

1922 (Staatsblad n°. 76) tot uitvoering van 
artikel 5 der Veewet, worden in littera g achter 
het woord "zoover" ingevoegd de woorden 
,, , en zal worden gehandhaafd, zoolang". 

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

Het Loo, den 12den November 1925. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnenlandsche Zal·en en Landbouw, 
DE GEER. 
( Uitgeg. 26 Nov. 1925.) 

13 November 1925. W f:T, houdende wijziging 
van artikel 30 van het Burgerlijk Wetboek. 
s, 44'1. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 331, J-4. 
Hand. 2• Kamer 1924/1925, bladz. 2196. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, bladz. 919, 1051; 

1925/1926, bladz. 30. 
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WIJ WILHELMINA, ENZ ... doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is artikel 30 van het Bur
gerlijk Wetboek te herzien; 

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

Eenig artikel. 
In artikel 30 van het Burgerlijk Wetboek 

wordt a-.:hter het woord "gedaan" de komma 
vervangen door een punt en de daaropvolgende 
woorden vervangen door: 

"Bij gebrei.:e van clen v.ader of bij diens 
varhinder:1.g zal de aangifte moeten geschieden 
door d? geneesheeren, heelmeesters, vroed
meestv,, vroedvrouwen of andere personen, 
welke bij de bevalling zijn tegenwoordig ge
weest, e n wanneer de m oeder buiten ha re 
woning bevallen is, door de evengenoemde per
sonen of dengene, 1r.l wiens huize zij bevallen 
is." 

Lasten en hevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den l3den 

November 1925. 
WILHBLMINA. 

De Minister van .fust;tie, J. ScHOKKDIG. 
( TJitgeg. 24 Yov . 1925.) 

13 November 1925. WET, houdende herziening 
van de Faillissementswet. S. 445. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1924/1925, n°. 306, 1- 7. 
Hand. id. bladz. 2189-2195. 
Hand. l • Kamer 1924/1925, blad~. 870, 977, 

1051. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te weten: 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is eenige bepalingen in de 
Faillissementswet te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad no State, enz. : 

Eenig artikel. 
De Faillissementswet ondergaat de navol

gende wijzigingen: 
1. De slotzin van het eerste lid van a rt ikel 6 

wordt als volgt gelezen : 
,,De griffier doet de oproeping op de wijze, 

bij algemeenen maatregel van bestuur te be
palen ." 

2. Het tegenwoordige eerste en tweede lid 
van artikel 15 worden samengevoegd tot eerste 
lid. 

Aan het artikel worden toegevoegd een nieuw 
tweede en een nieuw derde lid, luidende als 
volgt: 

"Gelijke kennisgeving geschiedt, in geval van 
vernietiging van een vonnis van faillietverkla
ring in hooger beroep of cassatie, aan den 
griffier van de rechtbank, die het vonnis heeft 
gewezen. 

De rechter, die de vernietiging van een 
vonnis van faill ietverklaring uitspreekt, stelt 
tevens het bedrag vast van de faillissements
kosten en van het salaris des curators. Hij 
brengt dit bedrag ten laste van dengene, die 
de faillietverklaring heeft aangevraagd, van 
den schuldenaar, of van beide in de door den 
rechter te bepalen verhouding. Teg_en deze 
beslissing staat geen rechtsmiddel open. Een 
bevelschrift van tenuitvoerlegging z.al daarvan 
worden uitgegeven ten behoeve van den cu
rator. '' 

Voorts wordt tusschen de artikelen 15 en 

16 ingelascht een nieuw artikel 15a, luidende 
als volgt: 

"Wordt faillietverklaring in hooger beroep of 
in cassatie uitgesproken met vernietiging van 
een vonnis of arrest, waarbij de aangifte of 
aanvrage tot faillietverkla ring werd afgewezen, 
dan geeft de griffier van het rechtscollelJe, dat 
de faillietverklaring uitspreekt, van die uit
spraak kennis aan den griffier van de rechtbank, 
waarbij de aangifte of aanvrage is ingediend." 

3. Aan artikel 16 wordt toegevoegd een 
nieuw tweede lid, luidende als volgt : 

,,De rechter, die de opheffing . van het fail
lissement beveelt, stelt tevens het bedrag vast 
van de faillissementskosten en brengt dit bedrag 
ten laste van den schuldenaar. 

Tegen deze vaststelling staat geen rechts
middel open. Een beve!.schrift van tenuitvoer
legging zal daarvan worden uitgegeven ten 
behoeve van den curator." 

4. De eerste zinsnede van artikel 18 wordt 
gelezen als volgt. 

"De beschikking, bevelende de opheffing van 
het faillissement, wordt op dezelfde wijze open
baar gemaakt als het vonnis van faillietverkla
ring en daartegen kunnen de schuldenaar en de 
schuldeischers op dezelfde wijze en binnen 
dezelfde termijnen opkomen, als bepaald is 
ten aanzien van het vonnis, waarbij eene failliet 
verklaring wordt geweigerd." 

5. Artikel 21, onder 2, wordt gelezen als 
volgt: 

"hetgeen de gefailleerde door persoonlijke 
werkzaamheid, of als bezoldiging wegens een 
ambt of bediening, of als soldij . gagement, pen
sioen of onderstand, gedurende het faillisse
ment verkrijgt, of een gedeelte daarvan, ter 
beoordeeling van den rechter-commissaris." 

Artikel 22, lid 1, vervalt. 
Artikel 22, lid 2, wordt eenig lid ; de eerste 

zes woorden worden vervangen door het vol
gende : 

,,In het vorige artikel". 
6. Het tweede lid van artikel 33 wordt gele

zen als volgt : 
,,Gelegde beslagen vervallen ; de rechter

commissaris beveelt voor zooveel noodig de 
doorhaling." 

Het bestaande tweede lid wordt derde lid . 
7. Het eerst• lid van artikel 54 wordt als 

volgt gelezen : 
"Niettemin kan degene, die een schuld aan 

den gefailleerde of eene vordering op den 
gefailleerde vóór de faillietverklaring van een 
derde heeft overgenomen, op schuldvergelijking, 
geen beroep doen, indien hij bij de overneming 
niet te goeder trouw heeft gehandeld." 

8. Artikel 58, Ed 2, wordt gelezen als volgt: 
"De curator kan te allen tijde het bezwaarde 

goed bevrijden of het verpande voorwerp in
lossen tegen voldoening van het daarop ver
schuldigde met de interesten en kosten." 

9. Art. 71, lid 1, wordt gelezen als volgt : 
,,Onverminderd het bepaalde in ar t.ikel 15, 

derde lid, wordt het salaris van den curator m 
elk faillissement door de rechtbank vastge
steld." 

10. Aan artikel 99 wordt toegevoegd een 
nieuw derde lid, luidende als volgt : 

Exploiten, uitgebracht tot uitoefening der 
in artikel 57 genoemde rechten, worden gedaan 
aan den curator". 



1083 16 NOVEMBER. 1925 

11. Artikel 108 wordt gelezen als volgt : 
"De rechter-commissaris bepaalt uiterlijk 

binnen veertien dagen nadat het vonnis van 
faillietverklaring in kracht van gewijsde is 
gegaan: 

l. den dag, waarop uiterlijk de schuldvorde
ringen ingediend moeten worden ; 

2. dag, uur en plaats, waarop de verificatie
vergadering zal gehouden worden. 

Tusschen de dagen, onder 1 en 2 vermeld, 
moet-en ten minste veertien dagen verloopen." 

12. Ingelascht wordt een nieuw artikel 122a, 
luidende als volgt : 

"Wanneer de betwisting door den curator 
is gedaan, wordt de loop van het rechtsgeding 
van rechtswege geschorst door het in kracht 
van gewijsde glj,an van de homologatie van een 
akkoord in het faillissement, tenzij de stukken 
van het geding reeds tot het geven van eene 
beslissing aan den rechter zijn overgelegd, in 
welk geval de vordering, indien zij wordt erkend, 
~eacht wordt in het faillissement erkend te zijn, 
terwijl ten aanzien van de besUssing omtrent de 
kosten van het geding de schuldenaar in de 
plaats treedt vai;t den curator. 

De schuldenaar kan bij ren exploot houdende 
een nieuwe procureurstelling verklaren, dat hij 
het rechtsgeding overneemt achtervolgens de 
laatste gedingstukken in plaats van den curator. 

Zoolang dit niet is geschied, heeEt de weder
partij het 1·echt den schuldenaar tot de over
neming te dagvaarden. 

Verschijnt de schuldenaar niet, dan is het 
eerste lid van artikel 261 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van toepassing. 

Wanneer de betwisting is gedaan door een 
med e-schuldeischer, kan het geding, nadat de 
homologatie van een akkoord in het faillisse
ment in kracht van gewijsde is gegaan, door 
partijen worden voortgezet uitsluitend ten 
einde den rechter te doen beslissen over de 
proceskosten.'' 

13. In de eerste zinsnede van artikel 128 
worden de woorden "pand of hypotheek" 
vervangen door : 

,,panu, hypotheek of scheepsverband". 
taa. Aan artikel 137 wordt toegevoegd een 

nieuw tweede lid, luidende als volgt : 
"Zoowel de curator, als de schuldeischers en 

de gefailleerde kunnen na d e nederlegging van 
het proces-verbaal, aan de rechtbank verbete
ring daarvan verzoeken, indien uit de stukken 
zelve blijkt dat in het proces-verbaal een ver
gissing is geslopen." 

14. De aanhef van artikel 136, lid l, wordt 
gelezen als volgt : 

"Indien van hoofdelijke schuldenaren een 
of meer in staat van faillissement verkeeren, 
kan de schuldeischer in het faillissement van dien 
schuldenaar, onderscheidenlijk in het faillisse
ment vanieder dier schuldenaren opkomen". enz. 

15. In de tweede zinsnede van artikel 148, 
lid 1, vervallen de woorden : ,,na voorlezing". 

15a. Het eerste en tweede lid van artikel 186 
wordt gelezen als volgt : 

,,Ook een niet-geverifieerde schuldeischer, 
zoomede een schuldeischer, wiens vordering 
voor een te laag bedrag is geverifieerd, doch 
overeenkomstig zijn opgave, kan verzet doen, 
mits hij uiterlijk twee dagen vóór dien waarop 
het verzet ter openbare terechtzitting zal be
handeld worden, de vordering of het niet-

geverifieerde deel der vordering bij den curator 
indiene, een afschrift daarvan bij het bezwaar
schrift voege, en in dit bezwaarschrift tevens 
verzoek doe om geverifieerd te worden. 

De verificatie geschiedt alsdan op de wijze, 
bij artikel 119 en volgende voorgeschreven, ter 
openba.re terechtzitting, bestemd voor de be
handeling van het verzet en voordat daarmede 
een aanvang wordt gemaakt." 

16. Artikel 187 wordt gelezen als volgt : 
"Van de beschikking der rechtbank kan 

binnen acht dagen, nadat zij is gegeven, beroep 
in cassatie worden ingesteld door den curator 
en door iederen schuldeischer. 

Het beroep geechiedt bij een verzoekschrift, 
in te dienen ter griffie van den Hoogen Raad. 
De Voorzitter bepaalt terstond dag en uur voor 
Je behandeling, welke zal moeten plaats hebben 
binnen twintig dagen. De griffier geeft van het 
beroep onverwijld kennis aan den griffier van 
de Rechtbank, welke de beschikking op het 
verzet heeft gegeven. 

Het beroep wordt ter openbare terechtzitting 
behandeld. De curator en alle schuldeischers 
kunnen aan de behandeling deelnemen. 

Door verloop van den termijn van artikel 
183, of, zoo verzet is geda&n, doordat de be
schikking op het verzet in kracht van gewijsde 
is gegaan, wordt de uitdeelingslijst verbindend." 

17. Het eerste lid van artikel 188 wordt 
gelezen als volgt : 

,,De rechter-commissaris beveelt de doorha
ling der hypot hekaire inschrijvingen, waarme~e 
een t.ot den boedel behoorend onroerend goed 1s 
bezwaard, zoodra de uitdeelingslijst, waarbij 
de opbrenist van het ~oed is verantwoord, 
verbindend is geworden. ' 

18. Aan arLikel 198 worden toegevoegd de 
woorden: 

"of dat de nalatenschap ten dage van het 
overlijden niet toereikend was ter betaling van 
de schulden des overledenen". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 13den 

November 1925. 
WILHELMINA. 

De Mini8ter van Justitie, .J. SCHOK.KING. 
( Uitgeg . 29 Jan. 1926. 1 

16 Novernber 1925. ARREST VAN DBX Ho0GEN 
RAAD. 

Voor de strafbaarheid en voor de bena
ming van het feit, bedoeld in art. 40 der 
Vleeschkeuringswet, doet het niet af ~p 
welke ,vijze de vleeschwaren ondeugdeliJk 
geworden zijn. 

(Vleeschkeuringswet art. 40.) 

Mrs. Bosch, Hesse, Ort, Taverne en Kirberger. 

C. J. L., requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Utrecht van 
30 Juni 1925, rolnummer 479, waarbij hij in 
hooaer beroep - na vernietiging van een vonnis 
van°het Kantongerecht te Woerden op 2 April 
1925 in deze zaak gewezen - wegens "vleesch
waren die ondeugdelijk geworden zijn iu voor
raad hebben", met aanhaling van de artikelen 40 
der Vleeschkeuring wet 1919, S. 524, 23 en 91 
Sr. is veroordeeld tot een geldboete van veertig 
gulden en vervangende hechtenis van tien 
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dagen ; (Gepleit door Mr. M. H. de Boer, advo
caat te 'Utrecht). 

D Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

He se; 
Gelet op de middelen van cassatie, na.mens 

den requirant voorgesteld bij pleidooi, luidende: 
I. Schending, althans verkeerde toepassing 

van de artikelen 211, 214, 216, 221 en 257 Sv., 
en van artikel 40 der Vleeschkeuringswet 1919, 
n°. 524, door niet te beraadslagen en niet in het 
vonnis de beslissing o:p te nemen over het te 
laste gelegde alternatief of de vleescbwaren 
door bederf, dan wel op andere wijze ondeug
delijk ~eworden waren, althans door wegens een 
niet bij eenig wettelijk voorschrift stre.fbe.ar 
e;esteld feit straf op te leggen, althans door niet 
m het vonnis op te nemen de qualificatie van 
een strafbaar feit; 

II. chending, althans verkeerde toepassing 
van de artikelen 221 en 257 v., doordat uit de 
in het vonnis opgenomen inhoud der door den 
rechter gebezigde bewijsmiddelen niets voor
komt, waaruit kan worden afgeleid, dat de 
vleescbwaren ondeugdelijk waren ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Tak, namens 
den Procureur-Generaal, in zijne conclusie 
strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het aangevallen vonnis - met 
qualificatie en strafoplegging als gemeld - van 
de aanklacht bewezen is verklaard, dat de be
klaagde te Woerden op 2 Maart 1925 in een in 
die gemeente gelegen slachterij in voorraad beeft 
gehad deelen van gedoode runderen, welke 
deelen door zout waren verduurzaamd en on
deugdeEjk geworden waren; 

0. omtrent het eerste middel : 
dat artikel 40 der Vleescbkeuringswet 1919, 

. n°. 524, onder meer strafbaar stelt het in 
voorraad hebben van vleeschwaren "die be
dorven of op andere wijze ondeugdeEjk ge
worden zijn" ; 

dat hier dus duideEjk de nadruk is gelegd 
op den toestand waarin de vleeschwaren ver
keeren en het niet afdoet op welke wijze zij in 
dien toestand zijn geraakt ; 

dat de Rechtbank uit de bewijsmiddelen beeft 
afgeleid dat in deze sprake was van ondeugdelijk 
geworden vleeschwaren en in dien zin ook het 
bewezene juist heeft geq ualificeerd ; 

dat hieruit volgt dat het middel niet juist is; 
Omtrent het tweede middel: 

. dat blijkens het vonnis de getuige-deskundige 
Verkaik ter terechtzitting beeft verklaard, 
terwijl de Rechtbank zijn deskundig oordeel 
tot de hare heeft gemaakt : ,,dat hij het in beslag 
genomen vleesch heeft gekeurd op weten-
chappelijke wijze en heeft waargenomen, dat 

bedo ld vleesch zoo vies was, dat hij er met zijn 
handen niet aan wilde komen, dat het vleesch 
gedeeltelijk zwart was en ondragelijke lucht 
verspreidde" ; 

dat deze rechter hieruit kon afleiden, dat de 
bewuste vleeschwaren ondeugdelijk waren, 
zoodat ook dit middel is ongegrond ; 

Verwerpt het beroep. 

{Gewezen overeenkomstig de Ooncl. Adv.-Gen. 
1llr. Tal·.] (N. J.) 

17 November 1925 . BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 27 December 
1924 (Staatsblad n°. 585) tot het opn.ieuw 
vaststellen van de regelen voor de bezol
diging· van de hoofden en de onderwijzers 
aan de scholen voor gewoon, uitgebreid en 
meer uitgebreid lager onderwijs. S. 446. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 

Op de ~emeenschappelijke voordracht van 
Onze Mimsters van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, en van Financiën, van 19 
Mei 1925, n°. 1866/3, afdeeling Lager ûndr.rwijs 
Algemeen, en van 22 Juni 1925, n°. 104, afdee
ling Generale Thesaurie, tot wijziging van Ons 
besluit van 27 December 1924 (Staatsblad n°. 
585) tot het opnieuw va tstellen van de rege
len voor de bezoldiging van de hoofden en de 
onderwijzers aan de scholen voor gewoon, 
uitgebreid en meer uitgebreid Jager onderwijs; 

Den Raad van tate gehoord, advies van 11 
Augustus 1925, n°. 18; 

Gelet op het nader rapport ,an Onze voor
noemde Ministers van 4 November 1925, 
n°. 68011, afdeeling Lager Onderwijs Algemeen, 
en van 10 November 1925, n°. 138, afdeeling 
Generale Thesaurie ; 

Gelet op artikel 30, eerste en tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, en op de artikelen 
1 en 34 van het bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1925; 

Hebben goedirevonden en verstaan : 
te rekenen van I Januari 1925 worden artikel 

8, tweede lid, en artikel 9 van Ons voormeld 
besluit van 27 December 1924 (Staatsblad n°. 
585) gelezen als volgt : 

8, tweede lid. Gelijke verhooging wordt tot 
en met 31 December 1927 genoten door den 
onderwijzer, die op 31 December 1924 in het 
genot was van de verhooging zijner jaarwedde, 
bedoeld in artikel III, punt 11, van Ons besluit 
van 16 December 1920 (Staatsblad n°. 899), 
en die de akte als hoofdonderwijzer bezit en 
tevens de bevoegdheid tot het geven van 
lager onderwijs in slechts één der bovengenoem
de vakken, of wel, zonder de akte als hoofd
onderwijzer te bezitten, ten minste eene hoogere 
bevoegdheid voor één der bovengenoemde 
vakken, hetzij de bevoegdheid tot het geven 
van lager onderwijs in ten minste twee dier 
vakken bezit. 

9. De jaarwedde van het hoofd en de onder
wijzers eener school, weli<e als eenige leerschool 
verbonden is aan eene van Rijkswege gesubsidi
eerde gemeentelijke of bijzondere kweekschool 
voor onderwijzers en onderwijzeressen, is gelijk 
aan die van het hoofd en de onderwijzers eener 
school voor gewoon lager onderwijs, vermeer
derd met f 450 voor het hoofd en met f 250 
voor de onderwijzers. Onder "eenige leerschool" 
is te verstaan de leerschool, welke overeenkom
stig artikel 21, eerste lid, van Ons besluit van 
11 September 1923 (Staatsblad n°. 440) door 
het gemeentebestuur of het bestuur der bij
zondere kweekschool is aangewezen, mits deze 
aamvijzing door den hoofdinspecteur is goed
gekeurd, en zoolang hij deze goedkeuring niet 
heeft ingetrokken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit-, dat in het Staatsblad zal worden 

, geplaatst, en waarvan afschrift zal worden 
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gezonden aan den Raad van State, Onzen 
Minister van Financiën, en de Algemeene 
Rekenkamer. 

Het Loo, den 17 November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

RUTGERS. 
De JJfinister van Financiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 3 Dec. 1926.) 

20 November 1925. BESLUIT tot regeling van 
den herijk der maten en gewichten in 
1926 en 1927. S. 447. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 28 October 
1925, n°. 12233, Afdefl!ing Handel en Nijverheid; 

Gelet op artikel 15, letter a, der Wet van 
7 April 1869 (Staatsblad n°. 57), waarvan de 
gewijzigde tekst is bekend gemaakt bij Konink
lijk Besluit van 29 November 1874 tStaat-sblad 
n°. 143); 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
10 November 1925, n°. 46); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Arbeid, Handel en Nijverheid van 16 No
vember 1925, n°. 12950, Afdeeling Handel en 
Nijverheid ; 

Hebben goedgevonden en verstaan. : 
te bepalen: 
1°. de maten en gewichten moeten in het 

jaar 1926 of 1927 worden onderworpen aan 
den herijk, bedoeld b~ artikel 16, letter a, der 
bovengenoemde wet ; 

2°. de herijk heeft plaats binnen het tijd
vak van l Januari 1926 tot en met 30 Sep
tember 1927 ; 

3°. aan Ged. Staten der provinciën wordt 
opgedragen de data te bepalen, waarop de 
herijk voor elke gemeente binnen het onder 
2° genoemde tijdvak zal geschieden ; 

4°. het merk der goedkeuring, dat in 1924 
en 1925 bij den ijk en den herijk der maten en 
gewichten is gebezigd, is geldig tot en met 
30 September 1927. 

Onze Minister voornoemd is belast met de 
uitvoerino- van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 20sten November 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KoOLEN. 

(Uitgeg. 1 Dec. 1925.) 

20 November 1925. BESLUIT tot vaststelling 
van den duur van de eerste oefening van 
dienstplichtigen, die na inlijving in op
leiding zijn genomen tot resJrve-officier 
van gezondheid en tot reserve-officier• 
tandarts. S. 448. 

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

Oorlog van 16 November 1926, VIide Afd., 
n°. 187 0.; 

Gelet op art. 32, eerste lid, c, van de Dienst
plichtwet en op art. 64, eerste lid, van het 
Dienstplichtbesluit ; 

Hebben goedgevonden en verstaan t.e 
bepalen: 
Art. 1. De duur :van de eerst-e oefening van 

de dienstplichtigen, die bij den S?;eneeskunaigen 
dienst der landmacht na hun inlijving in op• 
leiding zijn genomen tot reserve-officier van 
gezondheid, bedraagt 6 maanden. 

2. De duur van de eerste oefening van de 
dienstplichtigen, die bij den ~eneeskundigen 
dienst der landmacht na hun inlijving in op• 
leiding zijn genomen tot reserve-officier-tand
arts, bedraagt 4 ½ maand. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit Besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 20sten November 1926. 
WILHELl\HNA. 

De M.j,zister va~. OorloJ, LAMBOO Y. 
(Uitgeg. 2 Dec. 1925.) 

21 November 1925 . BEsLurr tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 23 Maart 1926 
(Staatsblad n°. 101), houdende voorschrü. 
ten inzake de bevoegdheden tot het geven 
van nijverheidsonderwijs en de daarmede 
verband houdende examens. S. 449. 

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

Onderwijs, Kunsten en WetcnschaP.pen van 
17 Augustus 1925, n°. 7201/3, afd. Nijverheids
onderwijs; 

Overwegende, da t het wenschelijk is in de 
voorschriften, regelende de bevoegdheden tot 
het geven van nijverheidsonderwijs en de 
daarmede verband houdende examen-program• 
ma ·s, vastgesteld bij Ons besluit van 23 Maart 
1925 (Staatsblad n°. 101), eenige technische 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
29 September 1926, n°. 21); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1925, 
n°. 9860, afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. I. De tweede en volgende alinea's van 

artikel I van Ons besluit van 23 Maart 1925 
(Staatsblad no. 101) worden nader Vl!,Stgesteld 
als volgt: 

Er worden ingesteld de volgende akten van 
bekwaamheid tot het geven van theoretisch 
en prac t,isch nijverheidsonderwijs: 

I. akten van bekwaamheid, die bevoegd
heid verleenen tot het geven van onderwijs 
aan scholen, bedoeld in artikel ll, eerste lid, 
der Nijverheidsonderwijswet : 

a. akten, in hoofdzaak bestemd voor theo-
retisch of teekenonderwijs : 

NI (natuur- en werktuigkunde) ; 
N II (vervallen) ; 
Nm (bouwkunde en bouwkundig teekenen) ; 
Nrv (werktuigbouwkunde, ijzerbewerking en 

werktuigkundig en smids-teekenen) ; 
Nv (dectrotechniek en electrotechnisch tee. 

kenen); 
NvI (binnenvaartkunde) ; 
b. akte, in hoofdzaak bestemd voor practisch 

onderwijs : 
Na (handwerken) ; 
c. akten, bestemd voor theoretisch en prac

tisch onderwijs : 
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. Nvn l_~uishoudelijk werk, waschbehande
Img en b1Jbehoorende"theoretische vakken); 

N VIII I koken en b1J behoorende theoretische 
vakken); 

!l. akten van bekwaamheid, die bevoegd
heid verleenen t ot het geven van onderwijs aan 
alle scholen, bedoeld in art. 11 der Nijverheids
onderwijswet : 

a. akten, in hoofdzaak bestemd voor theo-
retisch of teekenonderwijs : 

Nrxa (handteekenen en decoratief-teekenen) · 
N1xb (deccratief boetseeren); ' 
Nx (meubelteekenen); 

xr (teekenen voor het nijverheidsonderwijR 
aan meisjes) ; · 

N xn (vervallen) ; 
Nxm (scheepswerktuigkunde); 
Nxrv (vervallen); 
Nxv (zeemanschap); 
Nxvi (wis- en zeevaartkunde); 
b. akten, in hoofdzaak bestemd voor prac

tisch onderwij s : 
Nb (timmeren) ; 

c (metselen); 
Nd (vervallen); 
N e (schilderen); 
. / (meubelmaken); 
N g (vervallen) ; 
Nh (vuur-, plaat- en bankwerken) ; 
Nj (machine-bankwerken); 
Nk (practijk der electrotechniek) ; 
Nl (letterzetten) ; 
Nm (boekdrukken) ; 
Nn (boekbinden en handvergulden); 
No (kleermaken ); 
Np (schoenmaken); 
Nq (dames-kleermaken); 
Nr (lingerievak) ; 
Ns (kunstnaaldwerk) ; 
c. akten bestemd voor theoretisch en prac

tisch onderwijs : 
Nxvn (huishoudkunde, waschbehandeling en 

bijbehoorende theoretische vakken) : 
Nxvrn (koken en bijbehoorende theoretische 

vakken); 
Nxix (koken, huishoudkunde, waschbehan

deling en bijbehoorende theoretische vakken 
aan inrichtingen voor landbouwhuishoudonder-
wijs). . 

Art. II. Art. IX, tweede lid, van Ons voor
noemd besluit, wordt nader vastgesteld als 
volgt: 

2. De examens volgens het nieuwe program
ma voor de akten Nvn, VIII, N1xa, IXb, 
Nx1 en Nxrn zullen voor het eerst worden 
afgenomen in het jaar 1926. 

De examens volgens het nieuwe programma 
voor de akten Nxvn, XVIII, Nq en r r zullen 
voor het eerst worden afgenomen in 1927 ; 
die volgens het nieuwe programma. voor de 
akte N s voor het eerst in 1928. 

In 1925 za l nog gelegenheid worden gegeven 
om examen a.f te leggen volgens het onde 
programma voor de akten Nvn, Nvn1, Nix, 
Nx1, Nxm, Nxvrr, Nxvrn, Nq, Nr en N s. 
In 1926 zal nog gelegenheid worden gegeven 
om examen af te leggen volgens het oude 
programma voor de akten Nxvn, Nxvn1, 
Nq, Nr en Ns. In 1927 zal nog gelegenheid 
worden gegeven om examen af t,e leggen vol
gens het oude programma voor de akte N s. 
Bovendien zal in 1925 nog gelegenheid worden 

gegeven om examen af te leggen voor de op te 
heffen akte Nn en voor de op te heffen aantee
keningen voor decoratief t.eekenen en voor 
boetseeren op de oude akt , Nrx, voor droge 
waterbouwkunde op rle akte Nx1v en voor 
hand- en vakteekenen cp de akte Ne. 

Art. IJl. L_ In de lijst van bevoegdh':'den, 
behoorende b1.1 Ons voornoemd be- luit, welke 
aan het bezit van ingevolge andere wetten 
verkregen graden, akten van bekwaamheid of 
gEtuigschriften worden verbonden voor het 
geven van nijYerheidsonderw\js, worden de 
volgende wijzigingen en aanvullingen aange
bracht : 

B evoegdheden voor het geven van midde!baar 
en lager nijverheidsonderwijs. 

In pla-ats van de zinsneden : 
. ,,officier der gerüe (wis- en werktuigkunde, 

hchameliJke oeferung en het technische vak 
van den civiel-ingenieur) ; 

,,officier der ar tillerie (wiskunde en lichame
lijke oefening) ; 

,,officier der infantarie of cavalerie (licha-
melijke oefening) ; 

,,zeeofficier (wiskunde en cosmografie) ;" 
wordt gelezen : 
officier der genie (lichamel\jke oefening en 

het technische -vak van den civiel-ingenieur ) ; 
officier der artillerie, infanterie of cavalerie 

(lichamelijke oefening) ; 

Bevoegdheden tot het geven van lager nijverheids
onderwijs. 

In plaats van "officier-machinist van de 
Koninklijke Marine" 

wordt gelezen : 
,,officier Marine-Stoomvaartdienst". 
De bevoegdheden te ontleenen aan de akte 

van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, aan 
die als onderwijzer en aan de akten L. 0 . voor 
verschillende vakken worden nader vastgesteld 
als volgt : 

akte hoofdonderwijzer (lezen, schrijven, 
Nederlandsche taal, vaderlandsche geschiede
nis en aardrijkRkunde; 

(indien de akte hoofdonderwijzer is behaald 
vóór het in werking treden dar wet van 8 Decem
ber 1889 (Staatsblad n°. 175), bovendien wis
kunde); 

akte hoofdonderwijzer (rekenen aan nijver
heidsscholen voor meisjes, visscherij- en binnen
vaartscholen) ; 

akte onderwijzer (lezen en schrijven) ; 
akte onderwijzer, behaald volgens het pro

gramma, behoorende bij het Koninklijk besluit 
van 10 September 1923 (Staatsblad n°. 433), 
(rekenen aan njjverheidsscholen voor meisjes, 
visscherij - en binnenva,artscholen ; en licha
melijke oefening aan alle lagere nijverheids
scholen); 

akte L. 0. Fransché' taal (Fra.nsche taal) ; 
akte L. 0. Engelsche taal (Engelsche tstal); 
akte L .O. Hoogduitsche (Boogduitsche taal); 
akte L . 0. wiskunde (wiskunde en re.kenen); 
akte L .O. landbouwkunde (landbouwkunde); 
stkte L.O. tuinbouwkunde (tuinbouwkunde); 
akte L.O. fraaie handwerken (fraaie hand-

werken); 
akte L.O. handelskennis (handelskennis, 

boekhouden inbegrepen); 
akte L.O. teekenen (teekenen aan de laa!sste 
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klassen van nijverheidsscholen voor meisJes 
en aan volkscursussen voor meisjes) ; 

akte L.O. gymnsistiek (lichamelijke oefe
ning); 

akte L.O. vrije- en orde-oefeningen, behaald 
volgens het programma, behoorende bij het 
Koninklijk besluit van 10 September 1923 
(Staatsblad n°. 436), (liobamel\jke oefening) ; 

2. In de lijst van bevoegdheden, behooren:l.e 
bij Ons voornoemd besluit, welke verbonden 
blijven aan vervallen akten van bekwaamheid 
en aanteekenin~en daarop volgens de Nijver
heidsonderwijswet, wordt onder de bevoegd
heden voor het geven van lager nijverheids
onderwijs de punt aohwr .,~kte Nn (handtee
kenen)" vervangen door een komma _punt, en 
daarna ingevoegd : aanteekening voor band
en vakteekenen voor schilders op de akte 
Ne (hand- en vaktePkenen aan schildersleer
lingen). 

Art. IV. In de programma's, beboorende bij 
Ons voornoemd besluit worden de volgende 
aanvullingen en wijzigingen aangebracht : 

Prograrmna ·voor de aanteekening op de akte Nur. 
Le slot-alinea van de toelichting wordt gele

zen als volgt : 
Het examen in de onderdeelen a w,; en met j 

geschiedt mondeling ; in de onderdPelen d en j 
bovendien door het maken van opstellen, zoo 
noodig door schetsen in den tekst te verduide
lijken ; in d.i onderdeelen b, c en / bovendien 
door het v"rvaardigen van de teekeningen 
resp. genoemd onder 5, 4 en 6 van onderdeel l. 

Programma vo(Jr de akte Nrv. 
In den eersten zin wordt in plaats van het 

woord "verrichtingen" gelezen "inrichtingen". 

Programma voor de a.kte Nvn. 
De eerste zin wordt nader vastgesteld als 

volgt: 
Deze akte geeft bevoegdheid vo01 het geven 

van onderwijs in huishoudelijk werk, wasoh
behandeling en de daarbij behoorende theore
tische vakken aan inrichtingen, bedoeld in 
art. 11, eerste lid, der Nijverheidsonderwijswet. 

De vereisoht~n onder a 3 worden nader· vast
ge8teld als volgt : 

3. de hoofdbegrippen der gezondheidsleer 
betreffende woning, kleeding en schoeisel : 
indeeling en inrichting van eenvoudige wonin
gen, verlichting, verwarming, lnohtve.versohing, 
hygiënische bewoning en onderhoud; eisohen 
tè stellen aan drink-, werk- en wasohwater, 
wijzen van winning en 1,uivering; verwijdering 
van afvalstoffen ; beteekenis en doel der klee
ding, eigenschappen van grondstoffen en weef
sels ; begrip van hygiënische kleeding in ver
band met leeftijd, arbeid, temperatuur der 
omgeving ; onderhoud en reiniging ; 

In de toelichting wordt de 6de alinea nader 
vastgesteld als volgt : 

Het examen in de onderdeelen a, b en e 
geschiedt soluiftelijk en mondeling; in de 
onderdeelen c en d mondeling en desgewensoht 
ook schriftelijk, · 

Programma voor de akte NVIIl. 
De eerste zin wordt nader vastgest-eld als 

volgt: 
Deze akte geeft bevoegdheid voor het geven 

van onderwijs in koken en de daarbij behoorende 
theoretische vakken aan inrichtingen, bedoeld 
in art. 11, eerste lid, der Nijverheids-onderwijs
wet. 

Programma voor de akte Na. 
In plaats van "NA-" wordt gelezen Na. 
In de vereisohten onder a, eersten regel, 

wordt achter het woord "van" een komma ge
plaatst. 

Programma 1,oJr de akte Nxr. 
Het vereisohte onder h l wordt gelezen : 
,,1. het teekenen van een oostuum op man

nequin in kleur;". 
Programma i,oor de akte Nxvn. 

De tweede zin wordt nader vastgesteld als 
volgt: 

Om aan het examen te kunnen deelnemen 
moet de oandidate den leeftijd van 23 jaar 
bereiken of bereikt hebben in het jaar, waarin 
examen wordt afgele~d en in het bezit zijn 
van de akte Nvn. ZiJ moet tevens een bewijs 
overleggen, dat zij na het behalen der akte Nvu, 
in de vakken, waarv:ior die akte bevoegdheid 
geeft, één jaar onderwijs heeft gegeven aan een 
nijverheidssohoo: voor meisjes. 

In de vereisohten onder 4 wordt de p1mt 
lcomma achter het woo,d " dtellen" vervangen 
door een komma. · 

De aanhef van het vereisohte 01,Jer " 3 
wordt gelezen als volgt : 

3. Plant- en dierkunde: bouw en verrich
tingen van het mensohel\jk lichaam, enz. 

In de toelichting wordt de 5e alinea nader 
vastgesteld als volgt : 

Het examen in de onderdeelen a, c en / ge
sehiedt schriftelijk en mondeling ; in de ondar
deelen IJ en ,J mondeling en desgewensoht ook 
schriftelijk ; in onderdeel e uitsluitend monde
ling. 

Programma voor de akie Nxvnr. 
De tweede zin wordt nader vastgesteld 9.\s 

volgt: 
Om a-an het examen te kunnen deelnemen, 

moet de candidate den le_eftjjd van 23 ja.ar 
bereiken of bereikt hebben in het jaar, waarin 
examen wordt afgele~d, en in het bezit zjjn 
van de akte Nvrn. Zij moet tevens een bewijs 
overleggen, dat zij, na het behalen der akte 
NYIII, in de vakken, waarvoor die akte bevoegd
heid geeft, één jaar onderwijs heeft gegeven 
aan een nijverheidsschool voor meisjes. 

In de vereisohten onder e, 2, b moet het 
woord " Organische" als niet-cursief worden 
gelezen. 

In de toelichting wordt de 4de alinea nader 
vastgesteld als volgt : 

Het examen in de onderdeelen a, b en / 
gesohjedt schriftelijk en mondeling ; in de 
onderdeelen c en d, mondeling en desgewenscht, 
ook schriftelijk ; in onderdeel e uit-sluitend 
mondeling. 

Programma vo(JT de akte Nxrx. 
In het vereisohte onder d 4 wordt de punt 

komma achter het woord "wasohwater" ver
vangen door een komma. 

Het vereisohte onder e 2 wordt gelezen als 
volgt: 

2. het samenvoegen van gerechten tot een 
voudige maaltijden. 



1925 21 N O V E M B E R. 1088 

Na het programma voor de akte N e wordt 
ingevoegd: 

Programma voor de aanteekening op de akte 
N e is vervallen. 

(Deze aanteekening, geplaatst op de akte N e, 
gaf {en blijft geven) de bevoegrlheid voor het 
geven van onderwijs in het hand- en vakteeke
nen aan schildersleerlingen van scholen bedoeld 
in art. 11, eerste lid, der Nijverheidsonderwijs
wet.) 

Programma voor de akte N K. 

De toelichting tot het vereischta onder / 
wordt gelezen als volgt : 

1. het examen wordt voor zoover noodig 
met behulp van afbeeldingen afgenomen;. 

Programma voor de akte Nq. 
De tweede zin woedt nader vastgesteld als 

volgt: 
Om aan het examen te kunnen deelnemen 

moet de candidate den leeftijd van 23 jaar 
bereiken of bereikt hebben in het jaar, waarin 
examen wordt afgelegd, en in het bezit zijn 
der akte Na. Zij moet tevene een bewijs over-

• leggen, dat zij, na het behalen der akte Na, 
credurende ten minste twee jaar op een atelier 

' (X) is werkzaam geweest. 
In de welichting wordt de vijfde alinea gele-

zen als volgt : · 
Het examen in de onderdeelen a en d ge

schiedt schriftelijk en mondeling ; in de onder
dee!en b en c uitsluitend mondeling. 

Programma voor de akte Nr. 
De oweede zin wordt nader vastgesteld als 

volgt: 
Om aan het examen te kunnen deelnemen 

moet de candidate den leeft\jd van 23 jaar 
bereiken of bereikt hebben in het jaar, waarm 
examen wordt afgelegd, en in het bezit zijn 
van de akte a. Zij moet tevens bewijzen over
leggen, dat zij, na het behalen der akte Na, 
ten minste één jaar OJ? een atelier (X) is werk
zaam geweeso, en éen ja.ar onde:wijs heeft 
gegeven in de vakken, w~~rvoo~ die akte be
voegdheid geeft, aan een lliJVerbeidsschool voor 
meisjes. . . . 

Art. Y. Di~ beslwt wordt geacht m werkmg 
te zijn getreden or 1 Januari 1925, behoudens 
het bepaalde in artikel II. .. 

Onze Minister van OnderW\JS, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2lsten ovember 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onclerwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

RUTGER$. 
(Uitgeg. 10 Dec. 1925.) 

21 No 1,ember 1925. BESLUIT, houdende aan
vulling van het Vrijdommenbesluit 1925 
(Staatsblad n°. 103). met bep_alingen tot 
regeling van den vr1Jdom van mvoerrecht 
voor tot de posten nos. 11 en 133, 120 en 
130 der Tariefwet behoorende goederen. 
s. 450. 

WIJ WILHEL:MINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financi~n van 28 October 1925, n°. 136 (Invoer
rechten); 

Gezien Bijzondere bepaling n°. 2 op post 
n°. 11, Bijzondere bepaling n°. 5 op post n°. 133, 
Bijzondere bepaling n°. 3 op post n°. 120 en 
de Bijzondere bepaling op post n°. 130 van 
het bij de Tariefwet 1924 (Staatsblad n°. 568) 
behoorend Tarief ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 November 1925, n°. 36) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 17 November 1925, 
n°. 140 (Invoerrechten) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. I. In het Vrijdommenbesluit 1925 

(Staatsl,lad no. 103) worden de volgende aan
vullingen en wijzigingen aangebracht: 

10. Na artikel 54 wordt het volgende artikel 
ingevoegd: 

Bijzonclere bepaling n°. 2 
op post n°. 11 en Bijzon
dere bepaling n°. 5 op 
post n°. 133. 

"54A. De vrijdom van invoerrecht voor 
medaillons, beelden en andere tot post n°. 11 
der Tariefwet behoorende artikelen, zoomede 
voor tot post n°. 133 dier wet behoorende ver
sieringsvoorweq~en wordt ver.leen~ door_ der,. 
inspecteur der mvoerrechten m Wiens die.l:8t
kring de voorwerpen zullen worden vr1Jge
maakt. 

De aanvraag om vrijdom houdt een duidelijke 
en nauwkeurige omschrijving der voorwerpen 
in en vermeldt voorts : 

a. de hoeveellieid en de waarde der voor
werpen; 

b. het kantoor, waar de voorwerpen zulleµ 
worden vrijgemaakt ; 

c. de overgelegde bescheiden of andere 
bewijsstukken, waaruit kan blijken, dat de 
voorwerpen de bestemming hebben, waarvoor 
aanspraak op vrijdom bestaat. . . . 

De inspecteur verleent de vergunmng, mdien 
uit voormelde bescheiden of bewijsstukken 
blijkt, dat de voo~erpe? door of ten be~oeve 
van !ubliekrechteliJke lichamen worden mge
voer ter versiering van pleinen, straten of 
openbare gebouwen, of dat zij worden inge
voerd om aan publiekrechtelijke lichamen voor 
voormeld doel te worden overgedragen." 

20. Het eerste lid van artikel 75 wordt ge
lezen: 

Bijzonclere bepaling n°. 3 
op post n°. 120. 

Tabak en tabaksstelen kunnen vrij van 
in,;;oerrecbt worden in~evoerd, indien bij de 
visitatie, door overleggmg van bestelorders of 
andere bescheiden afdoende wordt aangetoond, 
dat zij zijn bestemd, hetzij om te dienen !1-ls 
landbemesting, hetzij om te word?n ge~1gd 
voor de vervaardiging van door Onzen ~fini.ster 
van Financiën aan te wijzen producten, welke 
bij invoer, anders dan in verpakten of getablet
teerden staat, niet aan invoerrecht onder
worpen zijn. De tabak of de tabaksstelen zullen 
bovendien door toevoeging van een door ".'oor
noemden Minister te bepalen mengmiddel 
derwijze moeten zijn geden3:tureerd, d1;1:t de 
goederen als genotmiddel ruet meer z1Jn te 
gebruiken." 
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3°. Na artikel 76 wordt het vo!o-ende artikel 
ingevoegd : 

0 

Bijzondere bepaling op 
'JX)st n°. 130. 

"761. De vrijdom van invoerrecht, bedoeld 
bij de Bijzondere bepaling op post n°. 130 der 
Tariefwet voor uurwerken, onderdeelen of 
toebehooren daarvan, die worden gebezigd 
voor het vervaardigen van door Onzen Minister 
van Financiën aan te wijzen artikelen, welke 
bij invoer niet of aan een lager invoerrecht zijn 
onderworpen dan van uurwerken is verschul
digd, wordt verleend door den inspecteur der 
invoerrechten in wiens dienstkring de fabriek 
is g< legen, waar de vervaardiging plaats heeft. 

De aanvraag om vrijdom houdt in een nauw
keurige en duidelijke omschrijving der voor
werpen, waarvoor vrijdom wordt varlangd en 
,ermeldt voorts : 

a. de hoeveelheid der voorwerpen en de 
waarde voor e1k afzonderlijk, alsmede bijzondere 
kenteekenen of ~ndere voldoende aanw\jzin~en 
voor de erkenmng van hunne eenzelvigheid ; 

b. de plaats, waar de voorwerpen zich be
vinden; 

c. een duidelijke aanwijzing van de ligging 
der fabriek; · 

d. de overgelegde bescheiden of andere be
wijsstukken, waaruit kan blijken, dat de voor
werpen inderdaad de bestemming hebben, 
waarv<;>or aanspraak op vr.ijdom bestaat. 

De mspecteur verleent de vergunning tot 
vrijdom alleen, indien te zijnen genoegen is 
aangetoond, dat de voorwerpen gebezigd 
zullen worden voor het vervaardigen van inge
volge het eerste lid aangewezen artikelen, en 
indien de voorwerpen van herkenningsteekenen 
kunnen worden voorzien, of door opneming 
van afmetingen, gewicht of andere aanwijzingen, 
voldoende zekerheid voor de .erkenning van 
hunne eenzelvigheid kan worden verkregen. 

Bij invoer wordt voor de voorwerpen na 
aangifte volgens artikel 120 der meergenoemde 
Algemeene Wet, tegen zekerheidstellincr voor 
de invoerrechten een volgbrief afg~geven, 
waarin de bestemmingsplaats wordt vermeld 

De volgbrief wordt gezuiverd en de zeker 
heid opgeheven, zoodra het bewijs is geleverd, 
dat de _yoorwerpen, waarv:an de eenzelvigheid 
moet hhJken, overei,nkomstig de voorschriften in 
de vergunning vermeld, inderdaad voor de 
vervaardiging van ingevolge het eerste lid 
aangewezen artikelen zijn gebezigd en daarop 
of daarin zijn aangebracht. 

~e i?voerrechte!1 _wo;den geheel of gedeel
t_ehJk mgevorder~, 11!-d1en het in het vorige 
hd bedoelde bew1JS met of slechts gedeeltelijk 
wordt geleverd." 

A1·t. II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang_ van den tweeden dag na dien der dag
teekenmg van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Miuister van Financii'n is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het &aats
blad zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 2lsten November 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van F'inanci?n, II. COLIJN. 
(Uitgeg. 3 Dec. 1925. ) 

1925 

21 No1:ernber 1925. BESLUIT, houdende vast
stelling van den algemeenen maatregel 
van bestuur ter uitvoering van de artikelen 
15a der Pensioenwetten voor de land- en 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 
66 en 65) en van artikel 10 der Militaire 
Weduwenwet 1922. S. 451. 

WIJ . WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine en van 
Financiën van 26 October 1925, ITide afd., 
n°. 57; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 November 1925, n°. 38); 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rap
port van Onze voornoemde Ministers van 
17 November 1925, IIJde afd., no. 65; 

Gezien de artikelen 15a der Pensioenwetten 
voor de land- en voor de zeemacht (Staatsrlad 
1922, nos. 66 en 65), zooals deze laat~telijk zijn 
gewijzigd bij de Wetten van 27 Juhi 1925 
(Staatsblad nos. 277 en 273), en artikel 10 der 
Militaire Weduwenwet 1922, zooals deze laatste
lijk is gewijzigd en aangevuld bij de wet van 
27 Juni 1925 (Staat8blad n°. 279); alsmede 
artikel 13 van de wet van 27 Juni 1925 (Sta<.,ts
blad n°. 277), artikel 7 der wet van 27 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 273) en artikel 3 der wet 

,van 27 Juni 1925 (Staatsblad no. 279) ; 
Hebben goedgevonden en verstaan te 

bepalen: 
Art. t. 1. Op den voet van de bepalingen 

van dit besluit wordt : 
_a: _van de vrijwillig dienende Europeesche 

m1hta1ren van de land- en zeemacht, wier 
pensioensaanspraken worden beheerscht door de 
I'ensioenwetten voor de landmacht en voor 
de zeemacht (Slf!atsblad 1922, nos. 66 en 65), 
krachtens de artikelen 15a dier wetten - zoo
als die artikelen ten gevolge van de wetten van 
27 Juni 1925 (Staatsblad nos. 277 en 273) zijn 
komen t-e luid~n - eene bijdrage gevorderd 
voor hun pens10en : 

b. op de onder a bedoelde militairen - met 
uitzondering van de officieren, voor wie inge
volge artikel 68 der Militaire Weduwenwet 
1922, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de 
wet van 27 Juni 192/'\ (Staatsblad no. 279), 
de statuten der weduwen- en weezenkas voor 
de officieren van de landmacht of het reglement 
voor het, weduwen- en weezenfonds der mili
taire officieren b\j de zeemacht van kracht 
zijn gebleven of nader zullen blijven - krach
tens het bepaalde in artikel 10, vijfde lid, van 
voormelde gowijzigde wet verhaal geoefend 
wegens de door het Rijk ingevolge artikel 9 
van die wet verschuldigde bijdrage voor aan 
hunne weduwen en weezen toe te kennen pen
sioenen. 

2. Het in het vor-ige lid bepaalde is niet 
van toepassing op hen, wier soldij is vastge
steld op f 0.50 per dag of minder en evenmin 
op hen, die, als zijnde in opleiding voor eenige 
militaire functie, zakgeld genieten. 

2. 1. De in het eerste lid van het vorige 
artikel onder a bedoelde bijdrage en het onder b 
bedoelde verhaal geschieden door inhouding 
op de bezoldiging of andere inkomsten, welke 
de militair als zoodanig geniet, en wel: 

a. ter zake van het militair pensioen, ten 
beloope van 3 ten honderd van de som van 
dr. over een vol jaar berekende inkomsten en 

69 
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baten, in het genot waarvan de belanghebbende 
is op 1 ,Januari van het jaar, waar.over de bij
drage is verschuldigd, of geacht wordt te zijn 
- voor het personeel der zeemacht bij plaat
sing in Nederland aan wal -, voor zoover 
die inkomsten en baten eventueel in aanmer
king zouden worden genomen bij de vaststelling 
van den pensioensgrondslag overeenkomstig 
het bepaalde in de art.ikelen 14 der Pensioen
wetten voor de landmacht en voor de zeemacht 
(Staaf.sblad 1922, nos. 66 en 65); 

b. ter zake van het weduwen- en weezen
pensioen, ten beloope van 5 ½ ten honderd van 
de onder a bedoelde som, · met dien verstande, 
dat, indien die som méér bedraagt, dan f 3000, 
het evengenoemde percentage berekend word't 
over f 3000. 

2. De in het eerste lid onder a en b bedoelde 
som wordt naar beneden afgerond tot een 
vollen gulden. 

3. Bij benoeming of indiensttreding in den 
Joop van een kalenderjaar worden de bijdra~e 
en het verhaal met inachtneming van de m 
hrt voorgaande artikel gestelde regelen be
rekend naar de inkomsten en baten bij be
noeming of indiensttredin~. 

4. 1. Indien een militair tijdelijk geen 
inkomsten als zoodanig geniet, wordt de in
houding van de bijdrage en het verhaal over 
het betrokken tijdvak opgeschort, tenzij de 
belanghebbende er de voorkeur aan geeft om 
door vrijwillige stortingen het verschuldigde 
te voldoen. 

2. Treedt een militair, wiens inkomsten 
als zoodanig tijdelijk hebben stilgest9,an, weder 
in het genot daarvan, dan worden de bijdrage 
en het verhaal, verschuldigd over het tijdvak 
van stilstand der bezoldiging - voor zoover 
zij niet, ingevolge het bepaalde bij het eerste 
lid zijn betaald - naast de gewone inhouding 
op zijne inkomsten gekort op gelijken voet, 
waarop de inhouding zou hebben plaats gehad, 
indien de inkomsten niet hadden stilgestaan. 

3. Verlaat een militair, wiens inkomsten 
tijdelijk stilstaan of hebben stilgestaan, den 
dienst onder toekenning van dadelijk ingaand 
pensioen of van wachtgeld, dan worden de 
bijdra~e en het verhaal, voor zoover deze over 
het tijdvak van stilstand nog verschuldigd 
zijn, op zijn pensioen of O:P, zijn wachtgeld inge
houden. Wordt hem bij zijn ontslag geen 
pensioen toegekend en wenscht hij zich voor 
zijne eventueel na te laten betrekkingen het 
behoud van het uitzicht op pensioen te ver
zekeren, dan wordt het deswege verschuldigde 
tijdelijk zoodanig verhoogd, dat het achter
stallige binnen ten hoogste vijf jaren is aange
zuiverd. Door den Pensioenraad, ingesteld bij 
de Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
worden de aldus betaalde gelden ter beschik
king gesteld van den betrokken Minister. De 
inhouding op pensioen of op wachtgeld en 
tijdelijke verhooging van het verschuldigde, 
h1ervoren bedoeld, worden voor elk geval af
zonderlijk door den Minister van Oorlog, dan 
wel door den Minister van Marine, vastgesteld. 

4. Verlaat een militair, wiens inkomsten 
tijdelijk stilstaan of hebben stilgestaan, den 
dienst zonder recht op toekenning van dade
lijk ingaand pensioen of van wachtgeld en sluit 
hij geene verzekering tot behoud van het uit
zicht op pensioen voor zijne eventueel na te 
laten betrekkingen, dan zijn de bijdrage en/of 

het verhaal, als bedoeld in artikel 1, voor 
zoover deze over het tijdvak van stilstand der 
bezoldiging verschuldigd zijn, dadelijk opvor
derbaar. Het verschuldigde kan worden ver
hoogd _met eventueel te maken kosten van in
vordermg . . 

5. 1. Het bepaalde bij de voorgaande 
artikelen is op de op 1 Juli 1925 in dienst zijnde 
Inilitairen, als bedoeld in artikel 1 onder a, 
van toepassing van 1 Januari 1925 af. 

2. Het Koninkrijk besluit van 28 December 
1922 (Staatsblad n°. 745) wordt ingetrokken. 

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

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

Het Loo, den 2lsten Novembrr 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY. 
De Minister van Marine a.i., LAll!BOOY. 
De Minister van Financiën, H. Cor.IJN. 

( Uitgeg. 3 Dec. 1925.) 

23 November 1925. BESLUIT tot wijziging van 
de besluiten van 6 Juni 1922 resp. tot uitvoe
ring van de artikelen 74 en 75 der Veewet. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 17 
ovember 1925, Directie van den Landbouw, 

n°. 1482, 3de afdeeling; 
Gelet op Onze besluiten van 6 ,Juni 1922, 

no. 40 en no. 41 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

a. de bij eerstbedoeld besluit behoorende voor
schriften worden aangevuld als volgt : 

Art. 71. Het merk, voor gesmolten, voor 
uitvoer naar Engeland bestemd vet, bestaat 
uit een etiket van grijs papier, groot 9 bij 16 
centimeter en ingericht als volgt : 
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Bovendien wordt iedere zending gesmolten, 
voor uitvoer naar Engela,nd bestemd vet, ver
zegeld van een certificaat, eveneens van grijs 
papier, groot 16 bij 25 eentimeter en ingericht 
als volgt: 

0) 

.c --0 
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s'n 
C 

i: 

Art. 72. Het in het eerste lid van het vorige 
artikel bedoelde merk wordt door middel van 
een deugdelijk plakmiddel op een duidelijk 
zichtbare plaats op de verpakking vastgehecht. 

b. in het in de tweede plaats genoemde 
besluit wordt in artikel l in het sub d bepaalde 
na "daarvan" gelezen: ,,met uitzondering van 
voor Engeland bestemd gesmolten vet, waar
voor f'.ene vergoeding wordt geheven van f 0.50 
voor iedere 100 K .G. of een gedeelte daarvan. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in de Neder
lanrlsche Staatscourant zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift za,J worden gezonden aan 
de Algemeene Rekenkamer en aan Onzen 
Minister van Financiën. 

Het Loo, den 23 November 1925. 
WILHELMINA. 

DeM in. van Binnenlandse he Zai·èn en Landbouw, 
DE GEER. 

(B. S.) 

23 November 1925. ARREST VAN DEN H00OEN 
RAAD. 

Onder het "krachtens deze wet bepaalde" 
in art. 74, lid 1, der Arbeidswet 1919 va.lt 
ook een beschikking steunende op art. 28, 
lid 5, dier wet. 

Goncl. 0. M. daarenboven : De Minister 
alleen en niet de rechter heeft te beoor-

deelen of de vereischte gronden voor een 
vergunning als in art- 28 der Arbeidswet 
1919 onder 1 en 5 bedoeld, aanwezig zijn. 

Echter zal moeten blijken of de Minister 
de beschikk4ig, waarbij de vergunning 
wordt verleend, heeft genomen, omdat hij 
van oordeeld was, dat die gronden beston
den. In casu blijkt dit eerstens uit het 
notorium der St. Nicolaasdrukte in banket
bakkerijen en voorts uit den aanvang der 
beschikkin~ : ,,gelet op het bepaalde bij 
art. 28, viJfde lid e n art. 97, vierde lid, 
der Arbeidswet." 

(Arbeidswet artt. 74 en 28.) 

:Il! . Bosch, Hesse, Ort, Taverne en Kirberger. 

De Officier van Justitie bij de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage, requirant van cassatie tegen 
een vonnis van die Rechtbank van den 18den 
Juni 1925, waarbij in hooger beroep en bij 
verstek, met vern ieti~_üig van een door het 
Kantongerecht te Dem op 4 Februari l 925 
gedane uitspraak, J. J . v. G. van alle rechts
vervolging is ontslagen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Ledeboer: 

Ten laste van beklaagde is bij het bestreden 
vonnis op grond van den inhoud van een 
procesverbaal, een uittreksel uit het geboorte
register van Delft en eene beschikkinf; van den 
Mmister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
dd. 3 November 1924,Ned. Staatscomant 1924, 
n°. 214, als bewezen aangenomen, dat hij te 
Delft op Donderdag 4 December 1924 als hoofd 
eener banket.bakkerijonderneming, niet tevens 
zijnde een broodbakkerijondememing, terwijl 
op 3 November l 924 door den Minister van 
Arbeid, Handel en ijverheid, gelet op het 
bepaalde bij art. 28 vijfde lid, en art. 97 vierde 
lid der Arbeidswet 1919, aan hoofden of be
stuurders van banketbakkerijen, niet tevens 
zijnde broodbakkerij, in alle gemeenten des 
Rijks onder meer vergunning was verleend, 
dat, in afwijking van het bepaalde bij de artt. 
23 en 24 der Arbeidswet 1919, door jongens 
van 16 en 17 jaar in het tijdvak van 19 No
vember tot en met 5 December 1924 arbeid 
wordt verricht gedurende 10 uren per dag en 
55 uren per week onder in die vergunning 
gestelde voorwaarden, in zijne voormelde onder
neming in een in die gemeente aan de Binnen
watersloot .gelegen fabriek, althans werkplaats 
dier onderneming, welke fabriek althans welke 
werkplaats was een besloten ruimte als bedoeld 
bij art. 2, 1 sub a. der Arbeidswet 1919, den 
arbeider tevens jongen G. Huigsloot, geboren 
8 Augustus 1908, arbeid heeft doen verrichten 
langer dan 10 uur en alzoo in strijd met voor
melde vergunning en derhalve in strijd met 
het bij of krachtens de Arbeidswet 1919 be
paalde, hebbende toch te Delft op 4 December 
1924 van des voormiddags 8 uur tot des middags 
12 uur, van des middags 1.30 uur tot des 
namiddags ó.30 uur, en van des namiddags 
6 uur tot des namiddags 9 uur in voormelde 
onderneming in voormelde werkplaats O{l zijn 
last voornoemde arbeider, tevensjongen,d1verse 
banketbakkerswerkzaamheden verricht. 

69* 
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Dit feit niet strafbaar oordeelende, ontsloeg 
de Rechtbank den beklaagde van alle rechts
vervolging. 

De Heer Officier van Justitie voorzag zich 
in cassatie en voerde bij memorie aan, dat de 
Rechtbank in haar vonnis " heeft erkend de 
rechtsgeldigheid van de be. chikking van den 
Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid van 
3 November 1924, bij welke beschikking aan 
hoofden en bestuurders van banketbakkerijen 
vergunning werd verleend om af te wijken van 
de wetteli1ke regelen betreffende den arbeids
t ijd en arbeidsduur. 

Deze beschikking had niet als rechtsgeldig 
mogen worden aangemerkt, omdat deze be
schikking niet voldoet aan de vereischten 
daarvoor gesteld bij art. 2 lid l en 5 der 
Arbeidswet 1919. 

Voor de bestaanbaarheid in rechte van de 
beschikking als bedoeld in art. 28, 5° lid der 
Arbeidswet 1919 is noodig, dat de Rechter uit 
de beschikking kan ervaren, dat de bijzondere 
voorwaarden voor het ontstaan van het dis
pensatierecht van den Minister, neergelegd in 
art. 28 1 e lid der aangehaalde wet, aanwezig zijn. 

Niet alleen blijkt van het bestaan van die 
bijzondere ontstaansvoorwaarden uit de door 
den Minister genomen beschikking niet, doch 
zelfs word t dit art. 28, 1 e lid niet in de be
schikking aangehaald. 

Waar derhalve niet blijkt, dat de door den 
Minister verleende vergunning een wettelijken 
grondslag heeft en de Rechtbank toch het 
bestaansrecht dier beschikking erkend heeft, 
is daardoor geschonden art. 28 lid 1 en 5 der 
Arbeidswet 1919." 

In art. 28-1 der Arbeidswet wordt de gelegen
heid opengesteld om voorwaardelijk of on
voorwaardelijk te vergunnen, dat in eene 
onderneming waarin een bedrijf wordt uitge
oefend, waarÎ11 op bepaalde tijden van het jaar 
eene opeenhooJ?ing van werk pleegt voor te 
komen, of indien in eene ondernemin$ zich 
bijzondere omstandigheden voordoen, m die 
ondernemÎ11g werkzame arbeiders arbeid ver-
1·ichten in afwijking van het bepaalde o. a. bij 
art. 24 dier wet. 

Art. 28-5 bepaalt, dat indien ten aanzien 
van eene groep van ondernemingen in alle of 
bepaalde gemeenten aanleidin~ bestaat, om 
op de gronden in het eerste hd omschreven, 
eene vergunning, als in dat lid bedoeld, voor 
alle ondernemingen te verleenen, de Minister 
(van Arbeid, H andel en Nijverheid) voorwaar
delijk of onvoorwaardelijk zoodanige vergun
ning kan verleenen. 

De Mini ter kan dus eene ver~unning als 
onder 28-5 bedoeld, waar het in dit geval om 
gaat, slechts geven, indien de gronden daarvoor 
onder 28-1 en 5 bedoeld voorhanden zijn. 

Uit het geheele stelsel der Arbeidswet vloeit 
naar mij voorkomt, voort, dat de Minister 
alleen en zelfstandi~ heeft te beoordeelen, of 
die gronden aanwezig zijn, zoodat de Rechter
lijke Macht niet heeft te beoordeelen en te 
beslissen, of al dan niet terecht de Minister 
tot het geven eener vergunnmg is overgegaan. 
(Verg. voor soortgelijk geformuleerde opdracht 
aan een l\Iinist-er, a rr. H. R. 19 Febr. 191 2 
W. 9300. ) 

De beschikking waarbij die vergunning wordt 
verleend, afgekondigd in de Staatscourant 

zooals art. 28-5 voorschrijft, vo,·mt dienten
gevolge te zamen met art. 24, waarvan het 
clan eene aanvulling is, den rechtsregel binnen 
welks grenzen men zich heeft te gedragen. 
Intusschen zal moeten blijken, dat de Minister 
de bedoelde beschikking heeft genomen, omdat 
Zijne Excellentie van oordeel was, dat de be
doelde gronden bestonden. De wet toch heeft 
blijkens de gekozen redactie, het verleenen der 
vergunnmg niet van het eenvoudig goedvmden 
van den Minister afhankelijk gesteld. Dat uit 
de beschikking zelve - zooals het middel 
telt, - dat oordeel van den Minister zou 

moeten blijken, komt mij niet noodzakelijk 
voor : ook op andere wijze zou zulks desver
kiezende kunnen worden kenbaar gemaakt. 
D eze vraag is echter thans zonder belang, 
aangezien wel als vaststaand mag worden aan
genomen, dat niets anders dan de in de Staats
courant 1924 N°. 214 gepubliceerde beschik
king, van den Minister in dit geval is uitgegaan. 

Nu moet ik er met nadruk op wijzen, dat 
's Ministers oordeel omtrent het bestaan der 
bedoelde gronden, niet uitdrukkelijk met zoo
veel woorden in de beschikking behoeft te 
worden ui tgedrukt ; deze eisch is nergens ge
steld en volgt geenszins uit de omstandigheid , 
dat van bedoeld oordeel moet blijken. Ik ga 
nog een stap verder ; als het voorhandE)n zijn 
van de bedoelde gronden zoodanig algemeen 
bekend is, dat dit als notorium, ook wetenschap 
van den Rechter als zoodanig geacht moet 
worden te zijn, dan zou het verleenen van de 
vergunning, zonder eenige nadere motiveermg, 
reeds als voldoende gerechtvaarcligd moeten 
worden aangenomen. 

Dat geval doet zich nu juist hier voor. 
Immers dat in banketbakkerijen, t usschen 

19 November tot en met 5 December in den 
St. Nicolaastijd dus, in alle gemeenten eene 
opeenhooping van werk pleegt voor te komen, 
is zoo notoir, dat daaruit zonder meer reeds 
blijkt, dat waar eene vergunning als de be
doelde gegeven werd, de Minister dit deed 
van oordeel zijnde, dat de vereischte grond 
daarvoor aanwezig was. 

Int usschen is ook in dit geval de veilige weg 
gekozen, in het algemeen trouwens aan te 
bevelen, daar over de vraag of een notorium 
voorhanden is, dikwerf verschil lend zou kun
nen geoordeeld worden. 

De Minister geeft nu in den aanvang zijner 
beschikkmg te kennen, dat hij die neemt : 
,.gelet op het bepaalde bij art. 28 vijfde lid en 
a rt. 97 vierde hd der Arbeidswet." De uit
drukking "gelet op" kan redelijkerwijze niet 
anders worden uitgelegd dan dat de Minister 
te kennen geeft, te beschikken op grond van 
de bevoegdheid hem in het aangehaald artikel 
gegeven, daarbij handelende overeenkomstig 
de in die artikelen gegeven voorschriften. 
Neemt men dat niet aan, dan is de uitdrukkmg 
zinledig of belachelijk. ( Zie aldus ook het 
reeds aangehaald arr. H. R. 19 Febr. 1912 
W. 9300 en 7 Febr. 1910 W. 8987.) 

Waar nu art. 28-5 zooals ik boven aangaf, 
verwijst naar de gronden in art. 28-1 omschre
ven, deze aangeeft als in het vijfde lid ge
ïnsereerd beschouwd, is in het "gelet op het 
bepaalde bij a rt. 28-5" begrepen, dat ook 
"gelet " is OP. het bepaalde bij het eerste lid 
van dat artikel. 
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Ik acht het mitsdien niet twijfelachtig, dat 
uit de beschikking op volkomen voldoende 
wijze blijkt, op welke gronden, t.w. die 28-1 
en 5 omschreven, de beschikking door den 
Minister is genomen. 

Het cassatiemiddel is dan ook m. i. geheel 
ongegrond. 

Ambtshalve moge ik Uwe aandacht vragen 
voor het volgende. 

De Rechtbank achtte het bewezene niet 
strafbaar, op grond dat dit niet is eene over
treding van hetgeen " bij " de Arbeidswet is 
bepaald - wat onbetwistbaar juist is, - en 
evenmin oplevert eene overtreding van het
geen "krachtens" die wet is bepaald. 

De Rechtbank was nl. van oordeel, dat 
onder de uitdrukking "het krachtens de Ar
beidswet 1919 bepaalde" in art. 74-1 gebezigd, 
niet kan vallen eene speciale vergunning tot 
afwijking van eenige bij die wet gegeven bepa
lingen, te meer niet, waar de Arbeidswet zelve, 
zooals in art. 74-4 sub b, voorschriften van 
algemeen bindend(;)n aard, als Algemeene 
::11aatregelen van Bestuur, onderscheidt van 
speciale vergunningen, niet krachtens, doch 
ingevolge de wet verleend. 

Inderdaad wordt in art. 74-4b naast elkaar 
aan het hoofd of de bestuurder van eene onder
neming opgedragen na te leven en te zorgen 
voor de naleving in zijne onderneming, van 
een voorschrift gesteld bij een Alg. maatregel 
van bestuur ter uitvoering van de Arbeidswet, 
of eene voorwaarde verbonden aan eene ver
gunning enz. ingevolge de bepalingen dezer 
wet verleend. Deze bepaling is aldus vast
gesteld bij de wet van 20 Mei - 1922 S. 364, 
ter vervanging van de bepaling, da·t het hoofd 
of de bestuurder verplicht is na te leven en te 
zorgen, dat in zijne· onderneming wordt nage
leefd eene voorwaarde, als bedoeld in art. 37-1 
onder b en c of 3, art. 38-2 of art. 39-1 onder 
(t, of 2. 

Blijkens de toelichting was de wenschelijk
heid gebleken aan het voorschrift, vervat in 
art. 74-4b, eene algemeene strekking te geven. 
Ook in andere vergunningen dan die krachtens 
de artt. 37 en 38 toch komen voorwaarden 
voor, welker niet-naleving niet is of niet steeds 
is, het verrichten van arbeid in strijd met het 
bij of krachtens de wet bepaalde. Hetzelfde 
geldt voor sommige bepalingen van Al~. maat
regelen va,n bestuur ter uitvoering dier wet, 
waarvan dan eenige voorbeelden werden ge
geven. (Bijl. Hand. 2e K. 1921/22, 458-3 
blz. 18 geel.) 

Men heeft dus eene algemeene strekking 
aan het voorschrift gegeven, geenszins omdat 
men meende, dat het verrichten van arbeid in 
strijd met de voorwaarden eener vergunning, 
niet zou zijn, arbeid in strijd met hetgeen 
" krachtens" de wet is bepaald, maar omdat de 
voorwaarden in meerdere gevallen niet zouden 
betreffen het verrichten van arbeid en men 
in stede van deze te noemen, waarbij men 
zooals gebleken was allicht onvolledig zou zijn, 
er de voorkeur aan gaf eene alles bestrijkende 
bepaling te maken. 

Uit de oude redactie blijkt dan ook integen
deel, dat de wetgever het overtreden van 
voorwaarden, welker naleving inedebrengt het 
verrichten van arbeid, wel degelijk beschouwde 
als overtreding van wat "krachtens" de wet 

was bepaald, anders toch zou zoodanige over
treding in het geheel niet strafbaar gesteld 
zijn geweest en zooals ik reeds aanstipte, de 
nieuwe redactie beoogt absoluut niet daarin 
eenige verandering te brengen. 

Dat de door mij verdedigde opvatting de 
juiste is, blijkt ook uit art. 74-2a, de verplich
ting opleggende te zorgen, dat in eene onder
neming wordt nageleefd : 

A. het bepaalde bij of krachtens a rt. 67-2. 
Dat art. 67-2 nu bevat een rechtstreekseh 

bevel tot op aanvrage vertoonen van een 
duplicaat arbeidskaart en geeft bevoegdheid 
aan het districtshoofd in de daar bedoelde ge
vallen te eischen, dat een duplicaat Arbeids
kaart door bepaalde personen worde bij zich 
gedragen. 

De door het districtshoofd gestelde eisch is 
hier zonder eenigen twijfel het "krachtens" 
art. 67 -2 bepaalde in 74-2a bedoeld. 

Naar mijn oordeel heeft de Rechtbank dan 
ook ten onrechte beslist, dat het bewezene 
niet zou zijn eene overtreding van hetgeen 
"krachtens" de Arbeidswet 1919 is bepaald 
en ik acht door het ontslag van rechtsver
volging op dien grond gegeven, geschonden 
de artt. 74-1, 83-1 Arbeidswet 1919 in verband 
met artt. 216, 214 Sv. 

Ik concludeer mitsdien' tot vernietiging van 
het vonnis waarvan cassatieberoep, doch 
alleen voor zoover daarbij het bewezene niet 
strafbaar is geoordeeld en beklaagde is ont
slagen van alle rechtsvervolging en dat de 
Hooge Raad het bewezene zal qualificeeren 
als : ,,arbeid doen verrichten strijdig met het 
bij of krachtens deze wet bepaalde," den be
klaagde daaraan schuldig zal verklaren en met 
aanhaling van de artt. 74-1, 83-1 Arbeidswet 
1919, 23 Strafwetboek hem zal veroordeelen 
tot eene geldboete van f 25, bij gebreke van 
betaling en verhaal te vervangen door 25 dagen 
hechtenis. 

De Hooge Raad , enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Taverne; 
Gelet op het middel van cassatie, door den 

requirant voorgesteld bij memorie : 
Schending van art. 28 lid 1 en 5 der Arbeids

wet 1919; 
Gehoord den Advocaat-Generaal Ledeboer, 

namens den Procureur-Generaal, · in zijne con
clusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat bij het bestreden vonnis is bewezen 
verklaard, enz. (zie concl. Adv.-Gen.); 

0. dat de Rechtbank dit feit niet strafbaar 
heeft geoordeeld - met ontslag van alle 
rechtsvervolging van den gerequireerde te dier 
zake - op de navolgende gronden: 

dat door het bovenomschreven feit bewezen 
is, dat beklaagde in kwaliteit vermeld arbeid 
heeft doen verrichten in strijd met bovenge
noemde vergunning van den Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 3 Novem
ber 1924; 

dat art. 74 lid 1 in verband met art. 83 der 
Arbeidswet 1919 wel strafbaar stelt het doen 
verrichten van arbeid, strijdig met hetgeen bij 
of krachtens deze wet is bepaald, maar dat het 
bewezen verklaarde feit niet is een overtreding 
van hetgeen "bij" genoemde wet is bepaald 
en naar het oordeel van de Rechtbank evenmin 
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oplevert een overtreding van hetgeen " krach
tens" de Arbeidswet 1919 is bepaald; 

dat toch de Rechtbank van oordeel is, dat 
onder de uitdrukking "het krachtens de Ar
beidswet 1919 bepaalde" niet kan vallen eene 
speciale vergunning tot afwijking van eenige 
bij die wet gegeven bepalingen, gelijk in casu, 
zulks temeer niet, waar de Arbeidswet zelve, 
zooals in art. 7 4 lid 4 sub b voorschriften van 
algemeen bindenden aard, als Algemeene Maat
regelen van Bestuur, onderscheidt van spe
ciale vergunningen, niet krachtens, doch inge
volge de bepalingen der wet verleend ; 

dat art. 74 lid 4 sub b in verband met art. 
83 der Arbeidswet 1919 strafbaar stelt : ,,het 
niet zorgen dat worde nageleefd eene voor
waarde verbonden aan een v ergunning inge
volge de bepalingen dezer wet verleend" , doch 
dat het bewezen feit niet oplevert eene over
treding van een voorwaarde verbonden aan 
eene dergelijke vergunning, hetgeen trouwens 
niet is te laste gelegd ; 

dat het bewezen feit ook nergens anders is 
strafbaar gesteld ; 

0. dat het cassatiemiddel rust op de stelling, 
dat niet blijkt, dat de door den Minister ver
leende vergunning een wettelijken grondslag 
heeft E>n de Rechtbank toch het bestaansrecht 
dier beschikking heeft erkend, tot toelichting 
waarvan is gewezen op eenige formeele gebre
ken, welke 's Ministers beschikking zou ver
toonen; 

0. echter dat aan deze grief fe itelijken 
grondslag ontbreekt, daar de Rechtbank, die 
h et bewezene niet strafbaar achtte, omdat 
een vergunning als de onderhavige nooit kan 
gelden als iets dat "krachtens de Arbeidswet 
1919" is bepaald, over de rechtsgeldigheid 
van 's Ministers beschikking in formeelen zin, 
~een beslissing heeft gegeven noch ook "het 
oestaansrecht dier beschikking heeft erkend", 
daar bedoelde rechtsgeldigheid in het systeem 
van het vonnis niet ten toetse behoefde te 
komen ; 

0 . dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. echter ambtshalve : 
dat de Rechtbank aan de uitdrukking "het .. . 

krachtens deze wet bepaalde" in art. 74 lid 1 
der Arbeidswet 1919 een te beperkte betee
kenis heeft toegekend ; dat immers de bij dag
vaarding genoemde beschikking, welke steunt 
op art. 28, 5de lid der Arbeidswet 1919, bij 
welk artikel aan den Minister de bevoegdheid 
wordt verleend een dergelijke beschikkmg te 
geven, ongetwijfeld krachtens de Arbeidswet 
1919 is gegeven, zoodat, hetgeen in zulk een 
beschikkmg, overeenkomstig die bevoegdheid, 
ten aanzien van den te verrichten arbeid, is 
bepaald, ook krachtens deze wet bepaald is ; 

dat niet is in te zien dat aan de a]gemeene 
bepaling van art. 74 lid 4 der Arbeidswet 1919, 
volgens welke de voorschriften, gesteld bij eene 
algemeene maatregel van bestuur ter uitvoering 
van deze wet en de voorwaarden verbonden 
aan ingevolge de bepalingen dezer wet ver
leende vergunningen, enz. moeten worden na
geleefd, een argument kan worden ontleend 
voor de opvatting, dat een voorschrift omtrent 
den arbeidsduur, rechtstreeks voortvloeiende 
uit een artikel der Arbeidswet, niet zou geleien 
als krachtens die wet bepaald : 

0. dat de Rechtbank derhalve ten onrechte 
het bewezen verklaarde niet strafbaar heeft 
geacht en het bestreden vonnis dus niet in 
stand kan blijven ; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch alleen 
voorzoover het bewezene niet strafbaar is ver
klaard en de gerequireerde van alle rechtsver
volging is ontslagen, en 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0. : 
Qualificeert het bewezen verklaarde als : 
"Arbeid doen verrichten, strijdig met het bij 

of krachtens de Arbeidswet 1919 bepaalde" ; 
Gezien de artt. 74, 83 der Arbeidswet 1919, 

23 van het Wetboek van Strafrecht; 
Veroordeelt den gerequireerde tot een geld

boete van vijf en twintig gulden, bij gebreke 
van betaling en verhaal te vervangen door 
vijf en twintig dagen hechtenis. (N. J .) 

24 November 1925. BEST.UIT tot nadere wij
z1gmg van het Algemeen ·Reglement 
Vervoer 1901. S. 452. 

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

Waterstaat van 26 October 1925, n°. 404, 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet ; 
Den Raad van State gehoord (advies van 10 

November 1925, n°. 42) ; 
Gezien het niider rapport van Onzen voor

noemden Minister van 19 November 1925, 
n°. 393, afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in punt XLIV van bijlage B van het Alge

meen Reglement Vervoer 1901, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 4 Januari 1901 
(Staatsblad n°. 20), het laatst gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 28 April 1925 (Staats
blad no. 168), de volgende wijzigingen aan te 
brengen: 

I. de termijn van drie jaar, voorkomende 
onder A, tweede lid, letter a, wordt gewijzigd 
in vijf jaar ; 

II. de druk van 100 atmosfe~en, voorge
schreven voor ammoniak onder B, letter b, 
wordt verminderd tot 50 atmosferen. 

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

Het Loo, den 24sten November 1925. 
WILHELMINA. 

De M inister van Waterstaat, 1\1. B0NGAERTS. 
( Uitgeg. 10 Dec. 1925,) 

24 November 1925. BESLUIT, houdende be
schikking op het beroep van den Raad 
der "emeente Sittard -tegen het besluit van 
Ged~ Staten van L imburg dd. 24 December 
1924, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
een raadsbesluit tot wijziging van de bouw
verordening voor die gemeente. S. 453. 

\VrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Sittard tegen het be
sluit van Ged. · Staten van Limburg van 24 
December 1924, 2• Afdeeling La. 12425/7 Q., 
waarbij ,:;oedkeuring is onthouden aan het 
raadsbesluit tot wijziging van de bouwver
ordening voor die gemeente ; 
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Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
31 Maart 1925, nQ, 195, en van 21 October 
1925, n°. 195/119; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid van 12 November 
1925, n°. 8812 M/P.B.R., afdeeling Volksge
zondheid; 

0. dat artikel 85, 1 • lid, van de bouwver
ordening der gemeente Sittard luidt : ,,Het is 
verboden eene woning te bewonen of te laten 
bewonen, wanneer het aantal der in de woning 
gehuisveste gezinnen meer dan één bedraagt" ; 

dat de Raad van Sittard in zijne vergadering 
van 8 Augustus 1924 heeft besloten aan artikel 
85 voornoemd het navolgende toe te voegen : 
"Voor woningen welke naar het oordeel van 
Burgemeester en Wethouders voor de bewoning 
van meer dan een gezin geschikt zijn, ·kan door 
Burgemeester en Wethouders onder de door hen 
te geven voorschriften ontheffing van het be
paalde van de eerste alinea van dit artikel 
verleend worden. Burgemeester en Wet
houders beslissen binnen een maand op een 
daaromtrent ingekomen verzoekschrift. Van 
de beslissing van Burgemeester en Wethouders 
kan de belanghebbende binnen dertig dagen 
nadat hem deze is medegedeeld bij den ge
meenteraad in beroep komen, Voor dit be
ro 3pschrift gelden verder de bepalingen van de 
artikelen 99, 100 en 101 dezer verordening"; 

dat Ged. Staten van Limburg bij besluit van 
24 December ·1924 aan dit raadsbesluit hunne 
goedkeuring hebben onthouden uit overweging, 
dat volgens artikel 1 der bouwverordening der 
gemeente Sittard onder "woning" voor de toe
passing dier verordening wordt verstaan : ,,elk 
gebouw of de gezamenlijke ruimten in een 
gebouw, bestemd om door een gezin of een af
zonderlijk persoon bewoond of voor huis
houdelijke doeleinden gebruikt te worden" ; 

dat voorts de bouwverordening in verschil
lende artikelen de eischen opsomt, waaraan 
iedere woning moet voldoen ; dat bijgevolg 
de bouwverordening niet belet_, dat eene 
woning in twee of meer woningen wordt ge
splitst, indien slechts ieder der door splitsing 
verkregen woningen op zichzelf beantwoordt 
aan de minimum-eischen, door de bomvver
ordening aan eene "woning" gesteld; dat dus 
de heteekenis van de onderwerpelijke wijzigings
verordening slechts deze kan zijn, dat aan 
Burgemeester en Wethouders de bevoegdheid 
wordt verleend om toe te staan, dat meer 
dan een gezin wordt gehuisvest in eene woning, 
welke niet in twee aan de minimum-eischen 
der verordening beantwoordende woningen 
kan gesplitst worden ; dat Burgemeester en 
Wethouders der gemeente Sittard tot toelich
t ing der onderwerpelijke verordening hebben 
aangevoerd, dat de bedoeling daarvan is te 
voorkomen, dat in gevallen, dat de ouders van 
eon der echt~enooten bij het gezin dezer laatsten 
inwonen, daaruit zouden moeten verhuizen 
en, ingeval zij zonder middelen van bestaan 
waren, armlastig zouden worden ; dat echter 
voor deze gevallen wijziging der bestaande 
bomvverordening niet noodig is, aangezien 
moet worden aangenomen, dat ouders, die bij 
hunne gehuwde kinderen inwonen, met deze 
één gezin vormen ; dat de onderwerpelijke 
wijzigingsverordening dan ook niet de beper-

king tot de hierbedoelde gevallen inhoudt, en 
de bevoegdheid, welke zij aan Burgemeester 
en Wethouders toekent, algemeen is; dat het 
naar hun oordeel met de belangen der volks
huisvesting in strijd is de mogelijkheid te 
scheppen, dat een complex van vertrekken, 
hetwelk niet kan gesplitst worden in twee aan 
de minimum-eischen der verordening beant
woordende woningen, toch door twee afzonde~: 
lijke gezinnen wordt bewoond ; dat zoowel b1J 
den betrokken Inspecteur voor de Volkshuis
vesting als bij de betrokken Gezondheids
commissie dan ook bezwaren tegen het onder
werpelijk raadsbesluit zijn gerezen, welke aan 
soortgelijke overwegingen ontleend zijn ; 

dat van het besluit van Ged. Staten de Raad 
van Sittard bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij aan Burgemeester en \Vet
houders het middel heeft willen geven om naast
bestaanden, die een afzonderlijk gezin vormen, 
in eene woning toe t e laten, terwijl hij ook 
anderen hiervan niet zou willen uitzonderen ; 
dat bij het nemen van het besluit de bedoeling 
heeft voorgezeten om in gevallen, waarin eene 
woning te groot en te kostbaar is om door ei,n 
enkel gezin - als regel het betrekkelijk klein 
gezin - bewoond te worden en verbouwing 
meestal te duur is en mogelijk slechts tijdelijk 
noodig of gewenscht, Burgemeester en Wet
houders ter tegemoetkoming aan allerleisoortige 
wenschen de bevoegdheid toe te kennen verlof 
tot b!lwoning door meer gezinnen te geven ; 
dat het verzoek om dubbelbewoning dikwijls 
van geldelijken aard zal zijn, doch als regel 
een socialen achtergrond zal hebben en b1J 
weigering van voormeld verzoek heel dikwijls 
het ongelukkig kostgangerswezen zal mee
brengen; dat bij hem de bedoeling vooropzit 
alleen aan onbillijke uitzonderingsgevallen tege
moet te komen en niet te handelen in strijd 
met normale bewoningseischen ; dat hij uit het 
bestreden besluit vermeent te moeten afleiden, 
dat Ged. Staten behalve een ongunstig inzicht 
in de strekking der bepaling, een overdreven 
ongunstig oordeel hebben over de bevolkings
toestanden in Sittard en over hetgeen, vooral 
in de laatste jaren in het belang der volkshuis
vesting is gedaan ; 

Overwegende, dat de niet-goedgekeurde be
paling als vereischte voor de door Burgemeester 
en Wethouders te verleenen ontheffing alleen 
stelt, dat de woningen naar hun oordeel voor 
bewoning door meer dan één gezin geschikt 
moeten zijn ; 

dat deze onbeperkt e bevoegdheid om in 
voorkomende gevallen de normale bewonings
eischen ter zijde te stellen, kan leiden tot be
woningsverhoudingen, die in moreel en hygië
nisch opzicht niet toelaatbaar ziJn ; 

dat blijkens het beroepschrift bij het gemeen
tebestuur de bedoeling voorzit om tegemoet 
te komen aan wenschen van velerlei soort, die 
niet nauwkeurig worden omschreven, en ook 
daarin eenige aanwijzing voor het gebruik, 
dat van de bepaling zal worden gemaakt, niet 
is te vinden ; 

dat de niet-goedgekeurde bepaling gevaar 
oplevert voor de volkshuisvesting, waardoor 
het besluit tot onthouding van goedkeurmg 
voldoende wordt gerechtvaardigd, zoodat het 
behoort te worden gehandhaafd ; 

Gezien de Woningwet ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het besluit van Ged. 

Staten van Lirnbiirg dd. 24 December 1924, 
2• Afdeeling La. 12425/7 Q, het daartegen 
ingestelde beroep ongegrnnd te verklareq. 

Onze Minister van Arbeid, H andel en Nijver
heid is belast met de uitvoering va.n dit besluit. 
dat met het begeleidend rapport in het Staats
blad zal worden geplaatst en aan den Raad 
van Sta.te, Afdee!ing voor de geschillen van 
bestuur, in afschrift zal worden medegedeeld. 

Het Loo, den 24sten November 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
K00LEN. 

(Uitgeg. 8 Dec. 1925.) 

24 Novernber 1925. BESLUIT, houdende be
palingen betreffende ambtskringen van 
raden van beroep voor de directe be
lastingen. S. 454. 

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

Financiën van 19 November 1925, n°. 85, af
deeling Directe Belastingen ; 

Gezien ari.ikel 1 der wet van 19 December 
1914 (Staatsblad n°. 564) en Ons besluit van 
24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 115), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 13 Februari 
1925 (Staatsblad n°. 38); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Onderdeel 19 van artikel 1 van Ons 

besluit van 24 Februari 1915 (Staatsblad n°. 
115) wordt vervangen door de volgende onder
deelen: 

19°. het gedeelte der provincie Lirnburg, 
behoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te Gennep, Roerrnond, Venlo en Sittard, 
standplaats Roerrnond; 

20°. het gedeelte der provincie Limburg, 
behoorende tot de inspectiën der directe belas
tingen te Maastricht Ie en 2e afdeeling, Valken
burg, Heerlen en Kerkrade, standplaats Maas
tricht. 

2. De bij het inwerkingtreden van dit 
besluit bij den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Roermond ingediende beroep
schriften, waarvoor nog geen dag van monde
linge behandeling is vastgesteld, betreffende 
het gedeelte der provincie Limburg, krachtens 
dit besluit vallende onder den ambtskring 
van den Raad van Beroep voor de Directe 
Belastingen te Maastricht, worden door den 
Voorzitter van eerstgenoemden raad ter af
doening overgebracht bij den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te Maastricht. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1926. 

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

Het Loo, den 24sten November 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
( Uitgeg. 4 Dec. 1925.) 

25 Novemher 1925. BESCHIK.KING VAN DEN 
HOOGEN RAAD. 

En naar de taalkundige beteekenis van 
het woord "bedrijf", èn blijkens de ge
schiedenis van art. 242e der Gemeentewet 
is een bedrijf aanwezig, als iemand met 
het oog op geldelijk voordeel geregeld 
handelingen verricht, die in verband staan 
met het uitoefenen van handel of industrie. 

De werkzaamheden, die een accountant 
verricht, staan met het bedrijfsleven in 
zoo nauw verband dat zij ook zelf een 
bedrijf vormen, zoodat een accountant, 
die zich zelfstandig vestigt en zich ter 
beschfäking stelt van wie zijn diensten 
noodig heeft, eene onderneming heeft, 
waarin hij zijn bedrijf uitoefent. 

Daar niet is aangevoerd, dat ten deze 
de door belanghebbende verrichte werk
zaamheden zouden afwijken van hetgeen 
de aard van het accountantsberoep mede
brengt, volgt, dat tnecht een aanslag was 
opgelegd. 

De Hooge' Raad, enz. ; 

Gezien het beroepschrift van den Directeur 
der gemeentebelastingen te Amsterdam, tegen 
de uitspraak van den Raad van Beroep voor 
de Directe Bela.stingen I, te Amsterdam, van 
4 Ma.art 1925, betreffende den aan A., wonende 
aldaar, opgelegden aanslag in de zakelijke be
lasting op het bedrijf in die gemeente, belastmg
ja.ar 1922 ; 

Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Proetmmr-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat de belanghebbende, van wien vast
staat, dat hij als accountant zijn practijk in 
maatschap met drie andere accountants uit
oefent, en dat die maatschap over het jaar 
1921 gemiddeld 31 arbeiders tegen een salaris 
van minder dan f 2500 in dienst had, te dier 
zake over het belastingjaar 1922 in de zakelijke 
belasting op het bedrijf in de gemeente Amster
dam is áangeslagen, welke aanslag, na reclame, 
door den Inspecteur der Gemeentebelastingen, 
bij beschikking van 17 September 1923, is 
gehandhaafd ; 

dat hij tegen die afwijzende beschikking is 
opgekomen bij den Raad van Beroep, daartegen 
aanvoerend, dat een accountant geen bedrijf, 
maar een beroep uitoefent en dat, al ware het 
anders en al moest te zijnen aanzien van een 
accountantsbedrijf gesproken worden, dat be
drijf in ieder geval niet in een onderneming of 
inrichting uitgeoefend wordt, gelijk art. 242e 
der Gemeentewet vordert ; 

dat de Raad van Beroep, van oordeel, dat 
onder "bedrijf", in den zin van gezegd artikel 
is te verstaan het met het oog op geldelijk 
voordeel geregeld verrichten van handelingen, 
die in verband staa.n met het uitoefenen van 
een tak van ha.ndel of industrie, beiden in den 
meest uitgebreiden zin, maar dat het verrichten 
van accountantswerkzaamheden, als daar zijn 
het verrichten en controleeren van admini
strat,ies, het uitbrengen van rapporten, het 
geven van adviezen op boekhoudkundig gebied, 
het behandelen van belastingreclames, niet in 
verband sta.at met het uitoefenen van een tak 
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van handel en industrie, de beschikking van 1 25 
den Inspecteur en den aanslag heeft vernie-
tigd; 

N ovember 1925. 
HooGEN RAAD. 

BESCHIKKING VAN DEN" 

O. dat de Directeur der gemeentebelastingen 
te Amsterdam tegen die uitspraak als middel 
van cassatie aanvoert : 

Schending, althans verkeerde toepassing van 
de artt. 242e en 240 der Gemeentewet , junctis 
de art t . 1, 134, 135 en 232 dier Wet, en de 
artt. 142, 144 en 147 van de Grondwet, in ver
band met de artt . 1, 2, S en 9 van de Verorde
ning op de heffing van een Zakelijke Belasting 
op ·het bedrijf in Amsterdam, Gemeenteblad 
1921 , afd. 3, volgn. 140; 

dat tot toelichting van dit middel is aange
voerd, dat de Raad b ij zijn beslissing het woord 
,,bedrijf" in te engen zin heeft opgevat , en dat, 
ook bij aanvaarding van de beteekeni~ door 
den Raad aan dat woord gehecht, de diensten 
van een accountantskantoor onder de gegeven ' 
definitie vallen : 

0 . hieromtrent: 
dat èn naar de taalkundige beteekenis van 

het woord ,.bedrijf" èn blijkens de geschiedenis 
van art. 242e der Gemeentewet - daargelaten, 
wat dit begrip verder mocht omvatten - een 
bedrijf in den zin van die wetsbepaling zeker 
aanwezig is, als iemand met het oog op geldelijk 
voordeel geregeld handelingen verricht, die in 
verband st aan met het uitoefenen van handel 
of nijverheid ; 

dat nu de aard van het beroep van den ac
count11,nt medebrengt., dat hij, al verricht hij 
ook wel diensten op ander gebied , tegen be
t aling, zijn bijzondere kennis geregeld t er 
beschikking stelt van handel en industrie en dat 
hij, t en behoeve van hen, die onbetwistbaar 
een "bedrijf" voeren, werkzaamheden ver 
r icht, welke voor een goed beheer van dat be
drijf noodig w orden geacht, en waai in, zonder 
die beschikbaarstelling, op andere wijze. in het 
bedrijf zelf zon moeten worden voorzien ; 

dat die werkzaamheden in zoo nauw verband 
staan met het bedrijfsleven, dat zij ook zelve 
een bedrijf vormen, t erwijl de accountant, 
welke die handelingen niet verricht t en behoeve 
van en in di•mst van een bepaald bedrijf, maar , 
gelijk blijkens de uitspraak met den belang
hebbende het geval is, zich zelfstandig vestigt 
en zich t er beschikking stelt van wie. zijne 
diensten noodig heeft , ook een " onderneming" 
heeft, waarin hij zijn bedrijf uitoefent ; 

dat door den belanghebbende niet is aange
voerd, dat de werkzaamheden, door hem en 
zijn vennooten verricht, zouden afwijken van 
hetgeen de aard van het accountantsberoep 
medebrnngt en dus als vaststaande is aan te 
nemen, dat deze daarmede overeenstemmen ; 

dat uit het bClvenstaande volgt, dat de aan
slag t erecht was opgelegd en dat de uitspraak, 
waarbij die was vernietigd, niet kan worden 
in stand gehouden ; 

Vernietigt de bestreden uitspraak ; 
E n recht doende, ten principale : 
Bevestigt de beschikking van den Inspecteur 

der Gemeentebelastingen, waarbij de aanslag 
is gehandhaafd . 

(B. S.) 

Een te 's -Gravenhage gevestigde onder
neming kan zeer goed haar bedrijf ook 
buiten die gemeente uitoefenen. 

Om aan te nemen dat dit in den zin van 
art. 242e der Gemeentewet geschiedt, is 
het echter niet voldoende dat die onder
nemina in die andere gemeente werkzaam
heden °heeft verricht die tot haar bedrijf 
behooren, doch die werkzaamheden moeten 
plaats hebben onder omstandigheden, dat 
zij t e beschouwen zijn als de uitoefening 
van een zelfstandig aldaar gevestigd onder
deel van het bedrijf. 

Daarvan was t en deze geen sprake, nu 
enkel is gebleken dat de te 's-Gravenhage 
gevestigde maa tschapp~j in de uitoefening 
van haar bedrijf te Brunssum een bouw
werk heeft uitgevoerd. 

Ten principale recht doende, vernietigd 
de Hooge Raad den opgelegden aanslag. 

Dè Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van de 

naamlooze vennootschap X ., t e 's-Gravenhage, 
tegen de uitspraak van den Raad van Beroep 
voor de Directe Belastingen te R oermond, van 
9 J an. 1925, betreffende haar aanslag in de 
zakelijke belasting op het bedrijf in de gemeente 
Brunssum, over 1922 ; 

Gehoord de mondelinge toelicht ing door den 
advocaat van belanghebbende; 

Gezidn de stukken ; 
Gelet op de schriftel~jke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Tak, namens den Procu
reur-Generaal, strekkende tot vernietiging van 
de bestreden beslissing en tot vernietiging van 
den aanslag ; 

0 . dat belanghebbende over 1922 in voor
melde belasting is aangeslagen voor 96 arbeiders 
als het gemiddeld aantal der bij art. 242e van 
de Gemeentewet l>edoelde arbeiders, dat ge
durende 1922 in het bedrijf van belanghebbende 
binnen de gemeente werkzaam zou zijn geweest ; 

dat deze aanslag, nadat belanghebbende 
daartegen bezwaar had gemaakt, door den 
gemeenteraad van Brunssum is gehandhaafd bij 
beschikking van 6 Febr. 1924, en belangheb
bende tegen deze beschikking in beroep is ge
komen, voor zooverre t hans nog van belang, op 
grond dat zij in 1921 binnen de gemeente Bruns
sum geen bedrijf heeft uitgeoefend ; 

dat de Raad van Beroep daaromtrent heeft 
overwogen : 

,,dat tusschen partijen vaststaat, dat appel
lante, die gevestigd is t e 's-Gravenhage, gedu
rende de maanden Sept. tot en met Dec. l!J22, 
t e Brunssum voor de Staatsmijnen een kolen
wasscherij gebouwd heeft , welk bouwwerk 
voor eigen risico van appellante gebouwd en 
eerst na voltooiïng aan de Staatsmtjnen werd 
overgedragen, alsook dat aan dit werk geduren
de dien tijd gemiddeld meer dan tien arbeiders 
werkzaam waren en deze ook meer dan het bij 
de wet bepaalde loon verdienen ; 

"dat de Raad van oordeel i~, dat het uitvoeren 
van een dergelijk bouwwerk onder deze omstan
digheden is het uitoefenen van een bedrijf over
eenkomstig art. 242e der Gemeentewet , en 
appellante derhalve binnen de gemeente Bruns
sum gedurende dien t ij d een bedrijf heeft uit-
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geoefend, zoodat zij terecht is aangeslagen in 
de zakelijke belasting op het bedrijf in die 
gemeente;' ' 

dat de Raad van Beroep, na ook het andere 
door belanghebbende te~en haar aanslag aange
voerde bezwaar ter ziJde te hebben gesteld, 
mitsdien den aanslag heeft gehandhaafd ; 

0. dat tegen deze uitspraak als middel van 
cassatie is voorgesteld : , 

Schending, althans verkeerde toepassing 
van art. 242e der Gemeentewet, doordat de 
Raad van Beroep eene naamlooze vennootschap, 
welke in eene andere gemeente dan die, waar 
zij gevestigd is en kimtoor houdt, gedurende een 
beperkten t~jd een aantal bedrijfshandelingen 
verricht zonder in die gemeente een eigen 
onderneming of inrichting te hebben, belasting
plichtig acht voor de zakelijke belasting op het 
bedrijf in de gemeente, waar die bedr(jfshande
lingen werden uitgeoefend ; 

0. daaromtrent: 
dat belanghebbende gevestigd is te 's:Graven

hage en binnen die gemeente haar bedrijf. uit
oefent; 

dat dit niet belet dat zij ook binnen eene 
andere gemeente in den zin van art. 242e der 
Gemeentewet een bedrijf kan uitoefenen, in 
welk geval zij voor de arbeiders werkzaam in het 
bedrijf, voor zooverre dit wordt uitgeoefend 
binnen die andere gemeente, daar instede van 
te 's-Gravenhage belastingplichtig zoude zijn ; 

dat echter om te kunnen aannemen, dat be
la,nghebbende in 1922 ook te Brunssum een 
bedrijf heeft uitgeoefend in den zin van even
gemeld wetsartikel, niet voldoende is dat zij 
in dat jaar daar werkzaamheden heeft verricht, 
die tot haar bedrijf behooren, doch vereischt 
is, dat die werkzaamheden plaats vonden onder 
omstandigheden, dat zij te beschouwen zijn als 
de uitoefening van een zelfstandig te Brunssum 
gevestigd onderdeel van het bedrijf van belang
hebbende; 

dat van zoodanigc omstandigheden hier 
geen sprake is, waar de aanslag blijkens het 
bovenstaande is opgelegd op grond van geen 
andere feiten dan dat belanghebbende geduren
de de maanden Sept. tot en met Dec. 1922 te 
Brunssum in de u1toefening van haar bedrijf 
een bouwwerk heeft uitgevoerd ; 

dat de Raad van Beroep mitsdien ten onrechte 
dien aanslag heeft gehandhaafd; 

Vernietigt de bestreden uitspraak; 
Recht doende ten principale : 
Verniet,igt de vermelde beschikking van den 

gemeenteraad van Brunssum, zoomede den 
daarbij gehandhaafden aanslag. (B. S.) 

25 November 1925. BESCHIKKING VAN DEN 
HOOGEN R AAD. 

Terecht heeft de Raad van Beroep aan
genomen dat de aard der werkzaamheden 
van het personeel, werkzaam bii de cen
trale controle en bij de hoofdadministratie 
der Nederlandsche spoorwegen van dien 
aard is, dat dit personeel geacht moet 
worden rechtstreeks werkzaam te zijn in 
het door belanghebbende uitgeoefend ver
voerbedrijf. 

Ten deze had dus geen aanslag in de 
zakelijke bedrijfsbelasting der gemeente 
Ut-recht mogen worden opgelegd. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien het beroepschrift van den Chef der 

Afdeeling "Belastingen" der gemeentesecretarie 
van Utrècht tegen de uitspraak van den Raad 
van Beroep voor de directe belastingen t-e 
Utrecht, van 29 Oct. 1924, betreffende den 
aanslag van de Directie der Nederlandsche 
Spoorwe2:en in de zakelijke belasting op het 
bedrijf in de gemeente Utrecht, over het dienst
jaar 1921 ; 

Gehoord den madsman van belanghebbende; 
Gezien de stukken ; 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Ledeboer, namens den 
Procureur-Generaal, strekkende tot verwerping 
van het beroep ; 

0. dat de Raad van Beroep bij zijn uitspraak 
van 1 Aug. 1925 - gedaan op het beroep der 
voormelde Directie tegen de uitspraak van 
den Chef van de Afdeeling "Belastingen" te 
Utrecht, van 6 Jan. 1923 - had beslist dat het 
personeel, werkzaam in de Centrale Controle, 
t e Utrecht, niet in aanmerking behoort te 
komen bij den aanslag van belanghebbende 
in voormelde bedrijfsbelasting, t erwijl die Raad 
het bezwaar van belanghebbende tegen haar 
aanslag in die belasting voor het personeel harer 
Hoofdadministratie, op daarbij vermelde gron
den, buiten onderzoek had gelaten ; 

dat op het t egen die uitspraak ingestelde 
beroep in cassatie de Hooge Raad, bij arrest 
van 28 Mei 1924 - na op den voorgrond t-e 
hebben gesteld, dat buiten geschil is, dat be
langhebbende haar bedrijf uitoefende in stati
ons, - op grond dat de beslissing ten aanzien 
van het personeel, werkzaam in de Centrale 
Controle niet voldoende met redenen was 
omkleed, daar de omstandigheid, dat het ver
voerbedrijf van belanghebbende niet behoorlijk 
kan worden uitgeoefend zonder eene Centrale 
Controle, nog niet noodzakelijk medebrengt, 
dat zulk een controle tot het eigenlijke vervoer
bedrijf behoort, - en voorts op grond dat het 
door belanghebbende aangevoerd bezwaar be
treffende den aanslag in voormelde belasting 
van het personeel harer Hoofdadministratie niet 
buiten onderzoek had mogen worden gelat~n -
deze uitspraak heeft vernietigd en de zaak 
naar den Raad van Beroep heeft t eruggewezen, 
ter berechting en afdoening, met inachtneming 
van het bovenstaaande ; 

dat de Raad van Beroep, bij de daarop ge
volgde, thans bestreden uitspraak, overwoog : 

a. ten aanzien van de Centrale Controle : 
"dat uit de verklaringen van reclamante _ter 

nadere zitting, welke door den Chef Afdeehng 
" Belastingen" niet zijn tegengesproken, voor 
den Raad feitelijk vaststaat, dat de werk
zaamheden der Centrale Controle bestaan in 
het drukken der plaatskaarten, het controleeren 
van de juistheid van de door de stations ont
vangen en te verantwoorden bedragen betref
fende ontvangsten van reizigers, bagage en 
goederen ter zake het geheele bedrijf, dus zoowel 
wat betreft het binnenlandsch a ls wat betreft 
het buitenlandsch verkeer. 

Ten aanzien van het bnitenlandsch verkeer 
geschiedt deze controle ten einde eene afreke
ning van het aan eiken spoorweg toekomende 
aandeel mogelijk te maken. Bijv. bij afgifte van 
een plaatsbewij s Amsterdam-Berlijn moet ~e 
centrale controle berekenen, welk aandeel m 
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de personenvracht aan de Duitsche spoorwegen 
toekomt. Daarnaast best.aan lijnen, die door 
de Nederlandsche spoorwegen geëxploiteerd 
worden, b.v. de Nederl.-Westfaalsche Spoorweg 
Maatschappij, van Winterswijk naar Zutphen, 
ten opzichte waarvan ook afrekening, d.w.z. 
vaststelling van het aantdeel, dat aan eene 
zoodanige Maatschappij toekomt, dient te 
geschieden. De berekening van elk bedrag 
van zoodanig aandeel geschiedt ook door de 
de Centrale Controle. Een en ander geldt 
evenzeer ten opzichte van het goederenvervoer ; 

dat op grond van voormelde feitelijke vast
st elling de Raad van oordeel is, dat het perso
neel, werkzaam aan de Centrale Controle, 
geacht moet worden rechtstreeks werkzaam 
te zijn in reclamante's vervoerbedrijf;" 

b. ten aanzien van de Hoofdadministratie : 
"dat uit de verklaringen van reclamante ter 

nadere zitting, welke door den Chef der Afdee
ling "Belastingen" niet zijn tegengesproken, 
voor den Raad feitelijk vaststaat, dat de wei.k
zaamheden in hoofdzaak verricht door het 
ovrige personeel der Hoofdadministratie be
staan in: 

T. het maken van dienst- en treinregelingen ; 
II. het inleg~en van extra-treinen; 
III. vaststelling der tarieven, dus zoowel 

reizigers- als goederentarieven ; 
IV. berekening en aanschaffing der steen

kolen en briketten ; 
V. onderhoud van den spoorweg ; 
VI. regelingen omtrent de bewaking van 

den spoorweg ; 
VII. toezicht op en onderhoud van den 

bruggenbouw; 
VIJL zorg voor de veiligheid van het verkeer, 

wat aanbrenging, plaatsing en juiste bediening 
der seinen betreft en ook wat betreft de kruising 
der treinen ; 

IX. het sluiten van vervoercontracten ; 
X. zorg voor de nalveing der talrijke bij de 

Nederlandsche spoorwegen bestaande dienst-
reglementen ; · 

"dat ook deze werkzaamheden naar 's Raads 
oordeel geacht moeten worden tot het eigenlijk 
vervoerbedrijf te behooren", waarna de Raad 
van Beroep, oordeelende, voor zooveel hier 
van belang, dat zoowel het personeel van de 
Centrale Controle als dat behoorende tot de 
Hoofdadministratie bij de vaststelling van den 
onderwerpelijken aanslag niet in aanmerking . 
behoort te komen, met vernietiging van de 
voormelde uitspraak van den Chef van de 
Afdeeling "Belastingen'" der gemeente-secretarie 
van Utrecht heeft verstaan, dat de aan de 
Nederlandsche spoorwegen, geve~tigd te Utrecht 
opgelegde aanslag in de zakelijke bedrijfsbe
lasting der gemeente Utrecht, dienst 1921, 
met inachtneming van het bovenstaande worde 
geregeld; 

0. dat tegen deze beslissing is gericht het 
middel van cassat,ie, luidende : 

Schending of verkeerde toepassing van de 
artt. 242e der Gemeentewet, en 3, initio en sub a 
der "Heffingsverordening bedrij fsbelasting" der 
gemeente Utrecht, omdat de Raad van Beroep : 

a. ten aanzien van het personeel, werkzaam 
in gerequireerdes Centrale Controle, te Utrecht; 

b. ten aanzien van het personeel, werkzaam 
in gerequireerdes Hoofdadministratie; 

op grond en ten aanzien van die groepen 

vastgestelde werkzaamheden heeft beslist, dat 
dit personeel rechtstreeks werkzaam is in het 
vervoerbedrijf van gerequireerde, respectievelijk 
dat die werkzaamheden tot het eigenlijk ver
voerbedrijf behooren, derhalve beide groepen 
bij de vaststelling van den aanslag niet in 
aanmerking behooren te komen, .... ten on
rechte, daar uit de vastgestelde feiten niet volgt, 
dat bedoeld personeel werkzaam is in een bedrijf 
het.welk wordt uitgeoefend in stations ; 

0. hieromtrent : 
wat betreft de beslissin~ ten aanzien van het 

personeel der Centrale 1__;ontrole : 
dat de Raad van Beroep op goede gronden 

uit den aard der werkzaamheden van het per
eoneel, gelijk deze in zijne hiervoren aangehaalde 
overwegingen uitvoerig worden omschreven, 
heeft afgeleid, dat dit personeel geacht moet 
worden rechtstreeks werkzaam te zijn in be
langhebbende's vervoerbedrijf; 

dat hierdoor dus is komen vast te staan, dat 
deze werkzaamheden tot het eigenlijk vervoer
bedrijf van belanghebbende behooren ; 

wat betreft de beslissing ten aanzien van het 
personeel der Hoofdadministratie : 

dat door den Raad van Beroep ook terecht 
is geoordeeld, dat de door dat personeel ver
richte werkzaamheden, in de uitspraak onder 
I tot en met X omschreven, geacht moeten 
worden tot het eigenlijke vervoerbedrijf van 
belanghebbende te behooren, - vermits toch 
ook hier blijkt, dat deze werkzaamheden naar 
haren aard rechtstreeks met dit vervoerbedrijf 
in verband staan ; 

dat derhalve het middel is ongegrond ; 
Verwerpt het beroep. (W.) 

26 November 1925. BESLUIT, houdende vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur tot regeling van de uitbetaling 
van de pensioenen en onderstanden, be- · 
doeld bij artikel 62 der Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsbla,d 1922, n°. 66) en 
bij artikel 60 der Pensioenwet voor de 
zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65). S. 455. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van M:arine a. i., 
van Financiën, van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van Buitenlandsche Zaken en van 
Koloniën van 27 October 1925, lil• Afd., n°. 54; 

Gelet op het bepaalde bij de artikelen 62 en 
70, eerste lid, der Pensioenwet voor de land
macht (Staatsblad 1922, n°. 66) en bij de artike
len 60 en 68, eerste lid, der Pensioenwet voor 
dé zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65), zooals 
die wetten laatstelijk zijn gewijzigd bij de 
wetten van 27 Juni 1925 (Staatsblad nos. 277 
en 273); 

Gelet mede op de artikelen 38 der Pensioen
wet voor het reserve-personeel der landmacht 
(Staatsblad 1923, n°. 356) en der Pensioenwet 
voor het personeel der Koninklijke marine
reserve (Staatsblad 1923, n°. 355), alsmede op 
·artikel 5 der Pensioenwet voor de vrijwilligers 
bij den landstorm ; · 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 November 1925, n°. 45); 

Gelet op het nader gemeenschappelijk rapport 
van Onze voornoemde Ministers van 21 Novem
ber 1925, lil• Afd., n°. 59 ; 
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H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ar t. 1. Waar in dit besluit gesproken wordt: 
a. van "pensioen" is daaronder ook begrepen 

,,onderstand" ; 
b. van "gepensionneerden" worden daar

mede tevens bedoeld "onderstand genietenden'' . 
2. Onze Ministers van Oorlog en van Marine 

doen telkens bij toekenning van een pensioen 
aan den burgemeester der gemeente, binnen 
welke de gepensionneerde volgens zijne opgaaf 
zal zijn gevestigd, mededeeling van diens naam 
en voornamen met vermelding - zoo mogelijk 
- t evens van het nader adres in die gemeente. 

3. Elke gepensionneerde is ..-erplicht t e 
zorgen, dat zijn juiste adres steeds bekend is 
bij Onzen l\Iinister van Oorlog. 

4. 1. De pensioenen, waarvan de uit
betaling bij dit besluit wordt geregeld, worden 
door dé zorg van Onzen Minister van Ocrlog 
aan de rechthebbenden uitgekeerd. 

2. De eerste betaling van een pensioen 
~~schiedt zoo spoedig mogelijk na- de toekenning. 
verder worden de pensioenen betaald in de 
t weede maand van het kwartaal, waarover zij 
verschuldigd zijn. 

5. Aan den burgemeester van elke gemeente, 
binnen welke iepensionneerden gevestigd zijn, 
voor wie de mtbeta-ling van hun pensioen bij 
dit besluit wordt geregeld, worden vóór den 
derden dag van elli kwartaal door Onzen Mi
nister van Oorlog staten gezonden, behelzende 
de namen der gepensionneerden, zoomede de 
,·erdere gegevens, die voor de uit bet aling van 
de pensioenen van belang zijn. 

6. 1. De burgemeester onderzoekt aan de 
hand van het bevolkingsregister, of de in de 
staten vermelde gepensionneerden op den 
eersten dag van het loopende kwartaal in leven 
waren en tevens of de weduwen en weezen op 
dien dag niet waren hertrouwd, respectievelijk 
getrouwd. 

2. In het daartoe dienend geval maakt hij 
op de staten melding van de gegevens, welke 
voor de betaling van de pensioenen van belang 
kunnen zijn, waarna- hij die staten - na- deze 
voorzien t e hebben van eene door hem onder
teekende verklaring, waarin de uitkomst van 
het onderzoek is vervat - vóór den daarop 
vermelden datum terugzendt aan Onzen Mi 
nister van Oorlog. 

7. 1. De betaling der pensioenen geschiedt 
door middel van aan iederen belanghebbende te 
zenden postch èques op naam, uitgenomen in 
de gevallen, in de volgende leden van dit artikel 
bedoeld . 

2. H et pensioen van den gepensionneerde, 
die een postrekening houdt, wordt op die 
rekening bijgeschreven. 

3. H et pensioen van den gepensionneerde, 
die eene rekening houdt bij eene gemeentelijke 
oiro-instelling, wordt op die rekening bijge
~chreven, indien hij den wensch daartoe aan 
Onzen Minister van Oorlog schriftelijk t e kennen 
geeft. 

4. H et pensioen van een gepensionneerde 
kan worden overgeschreven op de postrekening 
van een derde, indien de belanghebbende aan 
Onzen Minister van Oorlog den wensch daartoe 
schriftelijk te kennen geeft . 

5. Indien de gepensionneerde zijn pensioen 
van het bestuur van een openbaar lichaam, of 
van eene liefdadige of tot algemeen nut wer-

kende instell ing volgens door Onzen Minister 
van Financiën goedgekeurde voorwaarden bij 
voorschot ontvangt, wordt de postch èque op 
naam van dat be tuur ge teld en aan dat 
bestuur gezonden. \Vanneer dat bestuur aan-

' gesloten is bij den postch , que- en girodienst, 
wordt het pensioensbedrag op zijne rekening 
bijgeschreven. 

8. l . De gepensionneerde, die buiten het 
Rijk in Europa woonachtig is, zendt - onver 
schill ig, of hij al dan niet bij den postch èque
en girodienst is aangesloten - in het begin der 
eerste maand van elk kwartaal aan Onzen 
Minister van Oorlog in een bewijs van in leven 
zijn, waarin plaat s en jaar en datum van 
geboorte zijn vermeld. Dat bewijs wordt ten 
behoeve van dengene, die in N•derlandsch-Indië, 
in Suriname of in Curaçao woonacht ig is, op 
gemaakt en gelegaliseerd op de wijze als in 
bedoelde gezagsgebieden gebruikelijk is. Voor 
hem, die buiten het R ijk in Europa, anders dan 
binnen die gezagsgebieden, gevestigd i , wordt 
het bewijs opgemaakt hetzij door een ter plaatse 
bevoegde autoriteit, hetzij door een Nederland
schen diploma-tieken of consula iren ambtenaar. 
I s zoodanig bewijs in eersten aanleg afgegeven 
door een ter plaat se bevoegde autoriteit, dan 
moet de handteekening van die autoriteit 
worden gelegaliseerd, voor zooveel betreft pen 
sioenen, waar van het jaarlijksch bedrag eene 

1 
som van f 300 niet te boven gaat, door een 
hoogere autoriteit in het land van afgifte, en 
in alle andere gevallen door een Nederlandschen 
diplomatieken of consulairen ambtenaar . I s 
een bewijs als vorenbedoeld in eer te instantie 
afgegeven door een Nederlandschen diploma
tieken of consulairen ambtenaar, dan moet 
diens handteekening, onafhankelijk van het. 
jaarlijksch pensioensbedrag van den recht.heb
bende, st eed worden gelegaliseerd door den 
Secretaris-Generaal van het Depart ement van 
BuitenJa-ndsche Zaken. H et bedoeM bewij s 
wordt daartoe $ezonden a-Rn gemeld Departe
ment onder biJvoeging van f 0.50 voor de 
kosten , indien het strekt tot ontvangst van 
pensioenen, waarvan het jaarlijk oh bedrag 
eene som va n f 300 te boven gaat, en met, 
verzoek het nà legalisatie te willèn zenden aan 
Onzen Minister van Oorlog. 

2. De gepensionneerrle, die in het buiten
land woont en niet bij den post chèque- en giro
dienst i.9 aangesloten, wij st , voor zoover hij het 
hem toekomende bedrag niet per po tch èque op 
een postkantoor hier te. lande wil inne~, een 
hier t e lande woonacht ig persoon of hier t e 
lande gevestigde bank of rnst elling aan, met 
volledig adres van die( n) persoon, bank of in
stellin!!', aan wie(n) de chèque kan worden ge
zonden en die het daarop vermelde bedrag 
voor hem kan innen, dan wel, voor zoover die 
persoon, bank of inst elling bij den postchèq ue
en girodienst is aangesloten. op wiens (wier ) 
rekening het hem t oekomende bedrag kan 
worden bijge chreven. 

3. Aan den gepensionneerde, die zich in 
het buitenland vestigt , wordt de inhoud van 
de voorgaande leden door Onzen Minister van 
Oorlog bekend gemaakt. 

Oi·ergangsbepaling. 
9. De werkzaamheden, welke ingevolge het 

bepaalde bij de voorgaande artikelen door 

• 
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Onzen Minister van Oorlog voor de uitbetaling 
Jer pensioenen en onderstanden zullen moeten 
worden verricht, blijven tot aan der, datum, 
waarop het beheer over de Departementen van 
Oorlog en van Marine in ééne hand zal worden 
vereenigd, opgedragen : 

a. voor zooveel de levenslang verleende 
p~nsioe_11en betreft-, aan Onzen Minister van 
F1nancien; 

b. voor zooveel de voorloopig en de tijdelijk 
gepensionneerden, afkomstig van de landmacht, 
betreft, aan Onzen Minister van Oorlog, en 

c. voor zooveel de voorloopig en de tijdelijk 
gepensionneerden, afkomstig van de zeemacht, 
betreft, aan Onzen Minister van Marine. 

S lotbepaling. 
10. Dit besluit treedt in werking op den 

tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst, met 
in~ang van welken dag tevens artikel 62, zesde 
!ict, der Pensioenwet voor de landmacht, (Staats
blad 1922, n°. 66) en artikel 60, zesde lid, der 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staa'snlad 1922, 
n° 65) in werking treedt. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Financiën, van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van Buitenlandsche Zaken en van 
Koloniën zij,n, ieder voor zooveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 26sten November 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, LAMBOOY . 
De Minister van Marine a.i., LAMBOOY. 

De JJiinister van Financiën, H. COLIJN . 
De JJI inister van Binnenlandsche Zaken 

en Landbouw, 
DE GEER. 

De Minister van Buitenlandse/ie Zalren, 
VAN K ARNEBEEK. 

De JJiinister van Koloniën, CH. WELTER. 
(Uitgey. 10 Dec. 1925.) 

30 November 1925. BE%UIT tot artnvulling 
van het Academisch Statuut. S. 456 . 

WIJ WILHELI\HN A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Onderwijs, Kunsten en ,vetenschappen van 
14 October 1925, n°. 38913, afdeeling Hooger 
Onderwijs ; 

Gelet op de wet van 29 ,Juni 1925 (Staatsblad 
n°. 283); 

Gehoord de Senaten der Universiteiten; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

17 November 1925, n°. 43); 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor-, 

noemden Minister van 24 November 1925, 
n°. 4844, afdeeling H.:ioger Onderwijs ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. De in de artikelen II tot en met 

IX te noemen artikelen van Ons besluit van 
15 Juni 1921 (Staatsblad n°. 800), waarbij de 
in de artikelen 131, l:l7 en 141 der hooger
onderwijswet bedoelde examens en promotiën 
nader zijn vastgesteld (Academisch Statuut), 
worden, t e rekenen van 1 September 1925, 
gewijzigd of aangevuld. 

Art. II. In artikel 2, tweede lid, worden de 
woorden "a rts of apotheker" vervangen door 1 

de woorden en het teeken : ,,arts, apotheker of 
ve-earts'' . 

Art. III. Na § 81 van artikel 4 wordt 
ingevoegd : 
" R UBRIEK VIII. EXA!llENS TER VERKIHJGING 

VA..~ HET DOCTORAAT IN DE VEEARTSENIJ· 
KUNDE. 

§ 82. Het candidaatsexamen omvat : 
l. natuurkunde ; 
2. scheikunde ; 
3. dierkunde ; 
4. plantkunde ; 
5. ontleedkunde der huisdieren ; 
6. physiologie der huisdieren ; 
7. weefselleer der huisdieren ; 
8. embryologie; 
9. pa rasitologie ; 

10. kennis der voeder-, vergift- en artse
nijplanten. 

§ 83. H et candidaatsexamen wordt afgelegd 
in twee gedeelten, waarvan het eerste gedeelte 
de vakken omvat, genoemd onder 1 tot en 
met 4, het tweede gedeelte de vakken, genoemd 
onder 5 tot en met 10. 

§ 84. Het doctoraal examen omvat : 
1. microbiologie ; 
2. gezondheidsleer der huisdieren ; 
3. verloskunde der huisdieren ; 
4. bijzondere ziektekunde en geneesleer 

der huisdieren ; 
5. heelkunde der huisdieren ; 
6. algemeene ziektekunde en ziektekun-

dige ontleedkunde der huisdieren ; 
7. veeteeltwet-enschappen ; 
8. geneesmiddel- en vergiftleer ; 
9. parasitaire- en infectieziekten der 

huisdieren ; 
JO. kennis der menschelijke Vûedingsmid

delen van dierlijken oorsprong. 
§ 85. Het doctoraal examen wordt afgelegd 

in twee gedeelten, waarvan het eerste gedeelte 
de vakken omvat, genoemd onder 1 tot en met 
7, het tweede gedeelte de vakken, genoemd 
onder 4 tot en met 10. 

§ 86. Hij , die met goed gevolg het doctoraal 
examen heeft afgelegd, genoemd in § 84, erlangt 
de hoedanigheid van veearts na aflegging van 
het veeartsenijkundig examen. 

§ 87. Het veeartsenijkundig examen omvat: 
1. parasitaire- en infectieziekten der 

hui8dieren ; 
2. verloskunde der huisdieren ; 
3. heelkunde der huisdieren; 
4. bijzondere ziektekunde en geneesleer 

der huisdieren ; 
5. ziektekundige ontleedkunde der huis

dieren; 
6. kennis der menschel\jke voedingsmid-

delen van dierlijken oorsprong ; 
7. gerechtelijke veeartsenijkunde; 
8. veeartsenijkundige polit ie ; 
9. artsenijbereidkunde. 

§ 88. Voor toelating tot het veeartsenijkun
dig examen moet de verklaring worden over
gelegd, dat de candidaat gedurende ten minste 
twee en een ha1f jaar bij de faculteit der vee
artsenijkunde de genees- en heelkundige behan
deling van zieke dieren gevolgd heeft, alsmede 
dat hij in t egenwoordigheid van een veearts 
bij de groote huisdieren {paard of rund) ten 
minste tien gewone en vijf buitengewone ver-
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lossingen bijgewoond en bovendien ten minste 
vijf buitengewone verlossingen verricht heeft._. 

Door Ons kan in voorkomende gevallen, de 
faculteit der veeaitsenijkunde geboord, worden 
bep~ald, dat andere veeartsenijkundige practijk 
~ehJk wordt gesteld met de in het voorgaande 
lid genoemde twee en een halfjarige practijk bij 
de faculteit der veeartsenijkunde gevolgd of 
met een gedeelte daarvan, of wel, dat buiten
gewone aanleg mogelijkheid schept tot verkor
ting dier practijk. 

§ 89. Voor het afnemen van het veeartse
~ijkundig exa~en kan, onverminderd de bepa
lmg van artikel 16, zoo noodig de faculteit 
ve,·sterkt worden met niet tot de hoogleeraren 
of lectoren der universiteit behoorende des
kundigen, daartoe aan te wijzen door Onzen 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, de faculteit gehoord. 

~eze d~s~c~~en hebben st.~mre(;nt. Zij 
gemeten ._ui~ s R1Jks kas vergoeding voor reis
en verhhJfkosten, benevens een zitpenning." 

Art. IV. Aan het tweede lid van artikel 9 
wordt de. volgende zinsnede toegevoegd : ,.In 
de faculteit der veeartsenijkunde is de tusschen
ruimte bij het candidaatsexamen en bij het 
doctoraa.J examen eveneens onbeperkt." 

Art. V. In het derde lid van artikel 10 worden 
de woorden "de faculteiten der geneeskunde 
en der wis- en natuurkunde" vervangen dovr 
de woorden en het teeken : ,,de faculteiten der 
geneeskunde, der wis- en natuurkunde en der 
veeartsenijkunde''. 

Art. V.I. fo het eerste lid van artikel Hl wor
den de woorden, cijfers en teekens "Behalve 
voor wat de in artikel 4, rubriek III, § 18 en 
in rubriek IV, § 39 genoemde arts- en apothe
kers-examens betreft," vervangen door de 
woorden, cijfers en teekens : ,,Behalve voor 
wat de in artikel 4, rubriek III, § IS, in rul:.riek 
IV, § 39, en in rubriek VIII, ~ 87, genoemde 
arts-, apothekers- en veeartsenijkundige exa
mens betreft,". 

Art. VII. Na artikel 22 wordt ingevoegd een 
nieuw artikel, luidende a,s volv,t: 

,.Artikel 22bis. Het getuigschrift van met, 
goed gevolg afgelegd doct,oraal examen in de 
faculteit der veeartsenijkunde geeft, op den 
voet van nadere wettelijke regelingen, de 
bevoegdheid tot het geven van onderwijs in 
de ontl~ed_kunde der huisdier~n, de physiologie 
der hmsd1eren, de gezondheidsleer der huis
dieren en de veeteeltwetenschappen." 

Art. VIII. In het eerste lid van artikel 23 
worden na de woorden "een der vijf faculteiten" 
ingevoegd de woorden, cijfers en teekens : 
,, , bedoeld in artikel 4, rubriek I-V," . 

Art. IX. Na artikel 45 worden ingevoegd 
twee nieuwe artikelen, luidende als vo,gt : 

"Art. 45bis. Hij, die vóór 9 Maart 1918 aan 
de RijksveeartsenijschooJ een examen heeft 
afgelegd, dat naar het oordeel van de faculteit 
der veeartsenijkunde overeenkomstig is met 
een der examens uit rubriek VIII van dit 
besluit, wordt geacht dit laatste examen met 
goed gevolg te hebben afgelegd. 

,.Art. 45ter. Hij, die aan de Veeartsenijkun
dige Hoogeschool een der examens, genoemd 
in Ons besluit van 27 Mei 1918 (Staatsblad n°. 
300), met goed gevolg heeft afgelegd, dat naar 
het oordeel van de faculteit der veeart-senij
kunde overeenkomstig is met een der examens 

uit rubriek VIII van dit besluit, wordt geacht 
dit laatste examen met goed gevolg t e hebben 
afgelegd." 

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

Het Loo, den 30sten November 1925. 
WILHELMTN A. 

De Minister van Onderwijs, Kun sten 
en WdeMchappen, RUTOERS. 

(UitgB(J. 22 Dec. 1925.) 

30 Nor~mher 1925. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 29, tweede lid, de r Nijverheids
onderwijswet, houdencl.e voorschriften in 
zake de eindexamens aan de Nijverheids
scholen. S. 457. 

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

Onderwijs, K unsten en Wetenschappen van 
8 October 1925, n°. 7861/3, Afdeeling Nijver
heidsonderwijs ; 

Overwegende, dat, door Ons de noodige voor
schrüten moeten worden gegeven tot uitvoering 
van artikel 29, tweede lid, der Nijverheids
onderwijswet, en dat de wijziging van dit artikel, 
bij de wet van 28 Juli 1924 (Staa tsblad n°. 367), 
herziening van Ons besluit van 11 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 919) noodig maakt; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
10 November 1025, n°. 32; · 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 November 1925, 
n°. 12182, Afdeeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
met intrekking van Ons besluit van den l lden 

,Juli 1921 (Staatsblad n°. 919), te bepalen : 
Art. 1. Ter verkrijging van het in artikel 

29, eerste lid, eerste alinea, der Nijverheids
onderwijswet bedoelde getuigschrift, leggen de 
leerlingen van lagere nijverheidsscholen een 
eindexamen af, bestaande uit practisch en 
schriftelijk proefwerk, en zoo noodig een mon
deling gedeelte. 

Van dit examen kunnen worden vrijgesteld 
zij, die in het afgeloopen cursusjaar voldoende 
cijfers in de hoofdvakken hebben behaald en 
de overige vakken niet hebben verwaarloosd. 

Het examen wordt, onder toezicht van een 
of meer leden of afgevaardigden van het school
of gemeent.ebestuur, afgenomen door directeur 
en leeraren. 

2. Ter w,rkrijging van het in het vorig artikel 
bedoelde getuigschrift leggen de berlingen van 
middelbare nijverheidsscholen een eindexamen 
af, besta.ando, voor zoover wenschelijk, uit een 
schriftelijk, een practisch en een mondeling 
gedeelte. 

Aan scholen, bedoeld onder a en d in artikel 
11, tweede lid, der Nijverheidsonderwijswet, 
kan tavens aan hen, die zoodanige schol!'n 
niet hebben doorloopen, gelegenheid worden 
gegeven een examen af t e leggen ter verkrijging 
van een getuigschrift, als bedoeld in artikel 
29, eerste lid, tweede alinea, der Nijverheids
onderwijswet. Voor het afleggen van dit 
examen i~ f 20 verschuldigd. 

Getuigschriften, als in de tweede a.linea van 
dit artikel bedoeld, kunnen worden uitgereikt 
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voor dezelfde vakken of vakgroepen, waarvoor 
Aan de leerlingen der in die alinea bedoelde 
scholen, getuigschriften worden uitgereikt. 

De in dit artikel bedoelde examens worden 
afgenomen door den directeur en de leeraren, 
die in de examenvakken onderwijs hebben 
gegeven. Het schriftelijk en eventueel practisoh 
gedeelte van beide examens aan dezelfde school, 
is, voor zoover het over dezelfde vakken loopt, 
15el\jk en wordt gelijktijdig gehouden. 

Het mondeling gedeelte van beide examens 
wordt afgenomen onder toezicht van door 
Onzen Mmister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan te wijzen gecommitteerden. 

De gecommitteerden nemen !;~nis van het 
schriftelijk en/of practisch examenw2rk der 
candidaten, en raadplegen tevens, zoo noodig 
de vóór de examens door dezen ingeleverde 
teekeningen en het sllhriftelijk werk. 

3. Het examen, bedoeld in de eerste alinea 
van artikel 2, loopt in het algemeen over de 
vakken van het laatste leerjaar of van de laatste 
twee semesters. 

Het examen, bedoeld in de tweede alinea 
van artikel 2, loopt over alle vakken, aan de 
betrokken afdeeling der school, waar het 
ex1tmen wordt afgenomen, in de verschillende 
cursusjaren of semesters onderwezen. 

Om tot laatstbedoeld examen te kunnen 
worden toegelaten, moeten · de candidaten den 
20-jarigen leeftijd hebben bereikt en schriftelijke 
bewijzen kunnen overleggen. dat zij na het 17de 
levensjaar ten minste één jaar practisch zijn 
werkzaam geweest op het gebied der techniek, 
waarvoor zij een getuige.chrift verlangen. 

4. Het oordeel over de kenuis der candidaten 
in iede,· vak worrlt uitgedrukt door ee11 der cijfors 
van l tot 10, aan welke de volgen<le beteeke
nis is te hechten : 
l. zeer slecht ; 6. voldoende : 
2. slecht ; 7. ruim voldoende ; 
3. zeer onvoldoende ; 8. goed ; 
4. onvoldoende ; 9. 7,eer goed ; 
5. bijna voldoende; 10. uitmuntend. 

5. De directeur kR.n van het mondeling 
examen in eenig vak vrij~telling verleenen aan 
hen, die bij het schriftelijk en/of P.ractisch exa
men in dat vak ten minste het 01jfer 7 hebben 
behaald. 

6. Directeur en leeraren beslissen ondP.r gwd
keuring van gecommitteerden over het verlee
nen van de in artikel 2 bedeelde getnigschtif
ten. 

Bij verschil van gevoelen tusschen de leer
aren, die rle examens hebben afgenomen, en 
de gecommitteerden omtrent het verlee.nen 
van ,ion getuigschrift,, wordt gestemd, in geval 
van het exameu, bedoeld in artikel 2, eerste 
alinea, na raadJ!leging van de schoolra.pporten 
va.n den examrnandu3. Aan deze stemming 
nemen de gecommitteerden deel. 

Staken de stemmen, dan wordt hd getuig
P.chrift verleenrl, knzij alle gecommitteerden 
daartegen zijn, in welk geval de candidaat 
wordt afgewezen. 

7. De gecommitteerden ontvangen vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten en genieten 
vacatiegelden vulgeus doo,: Onzen voornof mden 
Minist"l' voorgeschreven regeling, een en ander 
t,en laste van het budget der betrokken schoei. 

8. Omtrent al hetgeen verder de in de arti
kelen I en 2 bedoelde examens betreft zulle.n, 

, oor zooveel noodig, voor ieder!' groep van 
scholen afzonderlijk, door Onzen voornoemden 
Minister nadere voorschriften worden gegeven. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 30sten November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en J,V etenschap·ne11, 

RUTGERS. 
(Uitgeg. 17 Dec. 1925. ) 

30 November 1926. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 22sten 
September 1909 (Staatsblad n°. 310), ge
wiJzigd bij Koninklijke beslwten van den 
5den Maart 1914 (S taatsUad n° 140), van 
den 9den Octohe1 1914 (Staatsblad n°. 478) 
en van den 30sten Maart 1918 (Staatsblad 
no. 226), tot uitvoering van artikel 10 
der Schepenwet. S. 468. 

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

Waterstaat van 6 November 1926, n°. 4661, 
Afdeeling Scheepvaart ; 

Den Raad van State gehoord, advies van 
17 November 1926, n°. 46; 

Gezien het nader rapport van Onzen •voor
noemden Minister van 25 November 1925, 
no. 4921, Afdeeling Scheepvaart; 

Gelet op artikel 10 der Schepenwet, en op 
de artikelen 157 en 169 van het nieuwe Wet
boek van Strafvordering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van den dag, waarop het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering in werking zal 
treden 1, te bepalen als volgt. 

Eenig artilrel. 
Artikel 20. lid 1, van het Koninklijk besluit 

van den 22sten September 1909 (S!aatshl,ad 
n°. 316), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van den 30sten Maart 1918 (Staatsblad 
n°. 226), tot uitvoering van artikel 10 der 
Schepenwet, wordt gelezen als volgt : 

"De ambtenaren van de Scheepvaartinspectie 
doen, onverminderd het bepaalde bij de artike
len 167 en 169 van het Wetboek van Strafvor
dering, een afschrift van de door hen opge
maakte processen-verbaal - de ambtenaren, 
onder de bevelen van een districtshoofd werk
zaam, door diens tusschenkomst - toekomen 
aan . den hoofdinspecteur." 

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

Het Loo, den 30sten November 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
(Uitgeg. 14 Dec. 1926.) 
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1 December 1925. KONINKLIJK BBSLUIT. 
Indien de termijn tot het inbrengen van 

een bezwaar naar dit artikel is verstreken 
met betrekking tot een primitieven aan
slag, is uitgesloten het indienen van een 
bezwaar naar hetzelfde artikel tegen een 
tot den bedoelden aanslag betrekking 
hebbende navorderingsaanslag. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar van H. H. 

te Lisse op grond van art. 265i der Gemeente
wet ingediend tegen zijn aanslagen in de ge
meente Anna-Paulowna in de plaatselijke m
komsten belasting als forens over het belast,ing-
jaar 1922/23 ; · 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat H. H. te Lisse bij aanslaghiljet van 

23 Augustus 1923 over het beb.stingjaar 1922/23 
als werkforens in de gemeente Anna-Paulowna 
is aangeslagen, terwijl hem bij aanslagbiljet 
van 27 Nov. 1924 over dit b!'lastingjaar een 
navorderingsaanslq,g is opgelegd ; 

dat hij tegen deze aanslagen bezwaar heeft 
gemaakt, aanvoerende dat zijn bezit in de ge
meente Anna-Paulown!l. zich bepaalt tot eenig 
bollenland, waarop zich een bollenschuur . be
vindt, waarin uitsluitend door zijn onderge
schikt personeel wordt, gewerkt en waarin zich 
noch een kantoor noch een werkplaats voor de 
uitoefening van zijne persoonlijke werkzaam
lieden bevindt ; 

0. dat de oorspronkelijke aanslag in de 
11laatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Anna-Paulowna over het belastingjaar 1922/23 
aan • den reclamant is opgelegd bij aanslag
biljet gedagteekend 23 Augustus 1923 ; 

dat de reclamant zijn bezwaar daartegen, 
op 18 December 1924 11,an ons voorleggende, 
<len termijn van 2 maanden in art. 265i der 
GemeentE>wet voor het inbrengen van be
zwaren gegund, niet heeft in acht genomen ; 

dat het navorderingsaans!agbiljet wel is 
waar gedagteekend is 27 ovember 1924, doch 
<lat tegen dezen aanslag, die als een sequeel 
van den oorspronkelijken aanslag is te be
schouwen. op grond van art 265i der Gemeen
tewet !!een bezwaar kan worden gemaakt, nu 
tegen den oorspronkelijken aanslag geen voor
ziening krachtens deze wetsbepaling meer 
openstaat; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

den reclamant in zijn bezwaren niet-ont-
vankelijk te verklaren. (A. B.) 

2 December 1925. BESCHIKKING van den 
11-finister van Arbeid, Handel en Nijver
heid, betreffende het t,er inzage verstrekken 
van opgaven bedoeld in art. 31, 2e lid der 
Drankwet. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid ; 

Gelet op 11,rtikel 31, 2de lid der Drankwet, 
zooals dat is gewijzigd bij de wet van 29 Juni 
1925 (S taatsblad n°. 280) ; 

Heeft goedgevonden te bepalen : 
1. de opgaven, bedoeld in boven11,angeh1tald 

wetsartikel, worden ter Secretarie der gemeente 
voor een ieder ter inzage nedergelegd, in het 
openbaar aangeplakt en tegen betaling der 
kosten verkrijgbaar gesteld ; 

2. de totalen van <le verschillende kolommen, 
vermeld in bovenbedoelde opgaven worden 
provincie-gewijze opgenomen in de Verslagen 
en de l\-1ededeelingen betreffende de volksge-
zondheid. (B. S.) 

3 December 1925. BESLUIT tot sl)horsing van 
het besluit van den Gemeenteraad van 
Haarlem van 4 November 1925, waarbij 
is besloten tot afbraak van de Kommiezen
huisjes bij de Houtbrug a ldaar. S. 459, 

Geschorst lot I J nli 1926. 

4 December 1925. BESLUIT tot uitvoering van 
d e artike len 62 en 76 van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering. S. 460. 

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

Justitie v11,n 27 October 1925, 2de afdeeling A 
n°. 897; 

Gezien de artikelen 62 en 76 van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering, zoomede titel 
IV van de Invoeringswet Strafvordering ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 November 1925, n° . . 19) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Justitie van 30 November 1925, 2de 
afdeeling A n°. 931 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. Ten aanzien van de plaatsen, die 
voor inverzekeringstelling worden bestemd, kan 
Onze Minister van Justitie de noodige alge
meene of bijzondere voorschriften geven, strek
kende om deze te doen beantwoorden aan de 
eischen van een eenvoudig, doch voldoende 
dag- en nachtverblijf. 

Indien Onze 11-finister van Justitie verklaart, 
dat eene plaats niet voor inverzekeringstelling 
geschikt is, mag a ldaar geenerlei vrijheidsbe
rooving worden ten uitvoer gelegd of verder 
ten uitvoer worden gelegd. 

2. In de voeding van den inverzekeringge
stelde moet naar behooren worden voorzien. 

H em kan worden vergund uit eigen gelden 
zich zoodanige verdere voeding te doen ver
schaffen als hij verkiest en zich de inrichting 
van zijn verblijf meer geriefelijk te doen maken. 

Hem kan worden vergund te rooken. 
3. Den inverzekeringgestelde kan, voorzoo

veel daartoe gelegenlieid bestaat, worden ver
gund tweemaal 's daags gedurende tenminste 
een half uur beweging in de open lucht te 
nemen. 

4. Den inverzekeringgestelde kan worden 
vergund zich met zoodanigen arbeid bezig te 
houden a ls hij verkiest en zich daartoe het 
noodige te doen verschaffen. 

5. Omtrent de toelating van bezoek aan en 
vrije briefwisseling met den inverzekering
gestelde beslist tijdens het gerechtelijk voor
onderzoek de rechter-commissaris en anders 
de officier van justitie of de hulpofficier van 
justitie die de inverzekeringstelling heeft gelast, 
een en ander behoudens het bepaalde in artikel 
50 van het Wetboek van Strafvordering. 

6. Overigens geschiedt de behandeling van 
den inverzekeringgestelde in het algemeen in 
dier voege, dat hij -aan geene andere beperking
en wordt onderworpen dan die voor het doel 
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zijner opsluiting of in het belang der orde vol
strekt noodzakelijk zijn. 

Behoudens het reeds in artikel 3 daarom
trent bepaalde. kan ook alleen zoodanige vol
strekte noodzakelijkheid grond opleveren voor 
de weigering van eene vergunning als bedoeld 
in de artikelen 2, 3 en 4. 

7. Vorenstaande bepalingen gelden niet inge
val de inverzekeringstelling geschiedt ingevolge 
artikel 490, eerste lid, van het Wetboek van 
Strafvordering noch ook ingeval · de inverze
keringsteUing geschiedt in een huis van bewa
ring ; in het laatste geval vinden de bepalingen 
van het Koninklijk Besluit van 31 Augustus 
1886 (Staat8blad n°. 159) omtrent de onver
oordeelde gevangenen in de huizen van bewa
ring overeenkomstie:e toe!'assing, met dien 
verstande dat ten aanzien van de toelating 
van bezoek .en vrije briefwisseling geldt het be
paalde in artikel 5 van dit besluit. 

8. Ten aanzien van de in verzekering of in 
voorloopige hechtenis gestelde personen kunnen 
door de onderscheidenlijk in artikelen 222 en 
225 van de Invoeringswet Strafvordering be
doelde autoriteiten op den daarbij aangewezen 

·voet de maatregelen worden bevolen, die deze 
in het belang van het onderzoek noodzakelijk 
achten. 

Als zoodanige maatregelen kunnen onder 
meer worden bevolen : 

a. ten aanzien van in voorloopige hechtenis 
gestelde personen, het verbod, behoudens het 
bepaalde in artikel 50 van het Wetboek van 
Strafvordering, om van bepaalde personen of 
in het algemeen bezoek te ontvangen of om 
met bepaalde personen of in het algemeen brie
ven te wisselen ; 

b. het afscheren, knippen of laten groeien 
van den baard of van het hoofdhaar ; 

c. het photographeeren, al dan niet in 
bepaalde standen ; 

d. het nemen van vingerafdrukken en 
lichaamsmaten ; 

e. het tijdelijk doen aantrekken van eene 
bepaalde kleeding. 

9. Dit besluit treèdt in werking tegelijk 
met het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

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

Het Loo, den 4den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. S OHOKKING . 
( Uitgeg. 7 Dec. 1925.) 

4 December 1925. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 198 van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering . S. 461. 

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

• Justitie van 27 October 1925, 2de afdeeling 
A no. 897; 

Gezien artikel 198 van het nieuwe Wet-boek 
van Strafvordering ; 

Den Raad van State gehoord /advies van 
17 November 1925 n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Jus'tit ie van 30 November 1925, 
2de afdeeling A n°. 931; 

19:.:!5. 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bevelen: 
Art. 1. De aanwijzing van eene inrichting 

ingevolge artikel 198 van het Wetboek van 
Strafvordering kan niet plaats hebben dan 
indien met betrekking tot die inrichting vol
daan wordt aan de navolgende voorwaarden : 

a. de inrichting moet voldoende ruimte be
vatten voor het daarin te huisvesten aantal 
personen ; zij moet, met het oog op den aard 
der daarin op te nemen verdacht.en, voldoen aan 
behoorlijke eischen van veiligheid en waar
borgen opleveren tegen hun on tvluchting ; 

b. voor de reinheid moet nauwgezet zorg 
worden gedragen ; 

c. aan de verdachten moet worden verschaft 
gezond voedsel in voldoende hoeveelheid en 
behoorlijke kleeding en ligging ; aan iederen 
verdachte moet. een afzonderlijk bed worden 
verstrekt; 

d. de verdachten mogen geen anderen arbeid 
verrichten dan die evenredig is aan hun krach
ten; 

e. in dezelfde inrichting mogen geen verdach
ten van verschillend geslacht worden opge
nomen, tenzij in geheel van elkander gescheiden 
afdeelingen ; 

/. voor zooveel de verdachten gedurende den 
nacht niet onderling afgezonderd worden, moe
t en de voor hen bestemde slaapzalen zijn inge
richt en moet daarbij gedurende den nacht toe
zicht worden gehouden overeenkomstig de 
regelingen voor elke inrichting te dien aanzien 
door Onzen Minister van Justitie goed te keuren; 

g. het personeel aan de inrichting verbon
den moet zijn van goed zedelijk gedrag ; 

h. de geldelijke voorwaarden der opneming 
moeten in redelijkheid zijn bepaald ; 

i . aan de door Onzen Minister van Justitie 
aan te wijzen personen moet te allen tijde tot 
de inrichting toegang worden verleend en hun 
moeten daarbij alle gewenschte inlichtingen 
worden verschaft ; 

j. alle aanwijzingen, te geven door de des
kundigen met het onderzoek naar de geestve~
mogens van de verdachten belast, moeten 
worden ç,pgevolgd ; 

k. voor de uitvoering van maatregelen in het 
belang van het onderzoek door den rechter
commissaris of het gerecht ten opzichte van de 
verdachten bevolen, moet worden zorg gedragen. 

2. Het bestuur eener inrichting, hetwelk 
zich tot het verkrijgen van eene aanwijzing 
als bedoeld in artikel 198 van het Wetboek van 
Strafvordering wenscht te onderwerpen aan 
de in artikel 1 omschreven voorwaarden, zendt 
eene desbetreffende verklaring in. aan Onzen 
Minister van Justitie. 

3. Onze Minister va.n ,Justitie doet alsdan 
een onderzoek instellen. Het bestuur verschaft , 
voor zoover zulks niet reeds bij de inzending 
der verklaring is geschied, ten dienste van dat 
onderzoek alle gegevens, die voor een juiste 
beoordeeling noodig worden geacht . 

4. Indien Onze Minister van ,Justitie naar 
aanleiding van da t onderzoek beslist, dat de 
inrichting niet voldoet aan de gestelde ver
eischten, st.ilt hij het betrokken bestuur in 
kennis met de gronden dier beslissing. Is hij 
van oordeel, dat aan de gestelde voorwaarden 
wordt voldaan, dan kan ten aanzien van de 
inrichting de in artikel 1 bedoelde aanwijzing 
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geschieden. De aanwijzing kan geschieden onder 
voorbehoud, dat binnen een daarbij te stellen 
termijn bepaalde verbeteringen worden aan
gebracht. 

5. Bij niet-naleving of overtreding der voor
waarden, zulks ter beoordeeling van Onzen 
Minister van Justitie, kan de aanwijzing worden 
ingetrokken. De intrekking geschiedt in den 
regel niet dan nadat het bestuur in de gelegen
heid is gesteld alsnog ten genoege van Onzen 
Minister van Justitie aan de voorwaarden te 
voldoen. 

Op straffe van intrekking der aanwijzing 
mogen wijzigingen ten aanzien van de punten, 
waarop de voorwaarden van artikel I betrek
king hebben, niet worden aan~ebracht, dan 
nadat Onze l\1:inister van Justitie verklaard 
heeft, dat ondanks die wijzigingen de inrichting 
aan de voorwaarden van artikel 1 blijft voldoen. 

6. Dit besluit treedt in werking tegelijk met 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

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

Het Loo, den 4den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. ScHOKKING. 
( Uitgeg. 7 D_ec. 1925.) 

4. DecembPr l!l25. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van Reglement n°. I in verband 
met de inwerkingtreding van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering. S. 462. 

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

Justitie van 27 October 1925, 2de afdeeling 
A n°. 897; 

Overwegende, dat in verband met het be
paalde in de artikelen 258, vierde lid, 4.12, eerste 
lid, en 528 van het nieuwe Wetboek van Straf
vordering, artikel 50 van het bij Koninklijk 
besluit van 14 September 1838 !Staatsblad n°. 
36) vastgestelde Reglement n°. I kan worden 
ingetrokken en voorts dat ingevolge de artikelen 
34 en 51 van het nieuwe ·wetboek van Straf
vordering b\j algemeenen maatregel van bestuur 
regelen moeten worden gesteld betreffende de 
wijze van kenniBneming door den verdachte 
Pn diens raadsman van proce\,stukken zoomed~ 
betreffende het verstrekken · van afschrift en 
het kosteloos bekomen daarvan ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 November 1925 n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Justitie van 30 November 1925, 2de 
afdeeling A n°. 931 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. I. Artikel 50 van voormeld Reglement 

n°. I vervalt. 
Art. II. Na artikel 51 van voormeld Regle

ment n°. I worden vier nieuwe artikelen inge
voegd, luidende : 

Artikel 51a. Voor zooveel aan een verdachte 
of den raadsman van een verdachte de kennis
neming van de processtukken ingevolge de 
wettelijke bepalingen wordt toegestaan, wordt 
hem daartoe gelegenheid gegeven ter griffie of, 
aan een verdachte die rechtens -van zijn vrij-

heid is beroofd, ter plaatse waar hij zich be· 
vindt. 

Echter kan de gelegenheid tot kennisneming 
ook elders worden gegeven. 

Art. 51b. De stukken worden hetzij in het 
oorspronkelijke hetzij in afschrift voorgelegd. 

Voor zooveel noodig wordt bij de kennis
neming toezigt uitgeoefend. 

De gelegenheid tot kennisneming moet aldus 
worden gegeven, dat de betrokkene uit de 
stukken aanteekeningen kan maken. Aan den 
verdachte die rechtens van zijn vrijheid is 
beroofd, worden desgewenscht de voor het 
maken van aanteekeningen vereischte middelen 
ter beschikking gesteld. 

Art. 5lc. De nadere regeling, voor zooveel 
noodig, van de kennisneming ge~chiedt : 

a. tijdens het ~eregtelijk vooronderzoek door 
den regter-comm1ssaris ; 

b. overigens tijdens het vuorhereidend onder
zoek door het openbaar ministerie; 

c. van het tijdstip af bedoeld in artikel 33 
van het Wetboek van Strafvordering, door den 
kantonregter voor wien of den voorzitter van 
het college voor hetwelk de zaak wordt ver
volgd of anders het laatst werd vervolgd. . 

Art. 5ld. Afschriften van processtukken 
waarvan de kennisneming geoorloofd is, worden 
den verdachte of diens raadsman door de zorg 
van den griffier op aanvrage verstrekt zoo 
spoedig als zulks mogelijk is zonder dat daar
door het onderzoek vertraging ondervindt. 

Zij worden kosteloos verstrekt, voor zooveel 
de betrokken verdachte onvermogend is en 
bij het ontvangen van een afschrift een redelijk 
belang heeft, een en ander, zoolang de vervol
ging nog niet is aangevangen, ter beoordeeling 
van het openbaar ministerie en overigens ter 
beoordeeling van den kantonregter voor wien 
of den voorzitter van het college voor hetwelk 
de zaak wordt vervolgd of anders het laatst 
werd vervolgd. 

Art. III. Dit besluit treedt in we1·king tege
lijk met het nieuwe Wetboek van Stra.fvorde
ring. 

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

Het Loo, den 4den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. SCHOKKING. 
( Uitgeg. 7 Dec. 1925. ) 

4 Decemb•r 1925. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van Reglement n°. III, zulks ter 
uitvoering va.n artikel 42 van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering. S. 463. 

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

Justitie van 27 October 1925, 2de afdeeling 
A n°. 897; 

Gezien artikel 42 van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering ; 

Den Raad van State gehoord (advies va.n 
17 November 1925 n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Justitie van 30 November 1925, 2de 
afdeeling A n°. 931 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
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Art. I. Het opschrift van de Eerste Afdeeling 
van het bij Koninklijk besluit van 14 Septem
ber 1838 (Staatsblad n°. 36) vastgestelde Regle
ment n°. III wordt gelezen: ,,Van de Advo
katen, de Raden van discipline, hPt Bureau 
van consultatie en den Raad van regtsbijstand 
in Strafzaken ." 

Art. IL In voormeld Reglement n°. III 
worden na a.rtikel 17 drie nieuwe artikelen 
ingevoegd, luidende : 

Art. 17a. In de residentie van elk regterlijk 
college wordt een raad van regtsbijstand in 
strafzaken ingesteld, ten minste uit drie advo
caten bestaande, te benoemen door den Hoogen 
Raad, het Geregtshof of de Regtbank uit eene 
voordracht van twee personen voor elke vaca
ture, opgemaakt door den raad van toezigt en 
discipline, waar er een bestaat. De artikelen 
14 en 15 zijn van overeenkomstige toepassing. 

Art. 17b. Het hoofddoel van dezen raad 
is om op den voet van het bepaalde in de arti
kelen 41 en volgende van het Wetboek van 
Strafvordering aan onvermogende verdachten 
een raadsman toe te voegen. Voorts kan hij 
ook aan andere personen, die zich krachtens 
het Wetboek van Strafvordering door een 
advocaat kunnen doen bijstaan, ingeval van 
onvermogen een advocaat toevoegen en overi
gens in strafzaken de voorlichting verstrekken, 
die hij dienstig acht. 

Art. 17c. De raad is bevoegd iederen bij het 
betrokken college ingeschreven advocaat toe 
te voegen, zoomede iederen anderen binnen 
het Rijk de praktijk uitoefenenden advocaat, 
die zich daartoe beschikbaar stelt. 

Art. III. Artikel 18 van Reglement n°. III 
wordt gelezen : 

De advocaat, door den Voorzitter van een 
College of den raad van regtsbijstand in straf
zaken als raadsman toegevoegd, is verpligt als 
zoodanig op te treden, zoolang niet op den 
voet van artikel 45 van het Wetboek van Straf
vordering een ander is toegevoegd. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking tege
lijk met het nieuwe Wet boek van Strafvorde
ring. 

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

IIet Loo, den 4den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. ScHOKKING. 
(Uitgeg. 7 Dec. 1925.) 

4 December 1925. BESLUIT tot uitvoering van 
de artikelen 93 en 481 van het Wetboek 
van Strafvordering. S. 464. 

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

Justitie en Financiën van 27 October 1925, 
2de afdeeling A n°. 898, en van 27 October 
1925, afdeeling Zegel en Comptabiliteit n°. 113 ; 

Gezien de artikelen 93 en 481 van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 November 1925 n°. 19); 

Gelet op het nader rapport vnn Onze voor
noemde Ministers van 30 November 1925, 
2de afdeeling A n°. 931, en van 7 December 
1925, afdeeling Zegel en Comptabiliteit n°. 101; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 

Art. 1. De in artikel 9~ en 481 van het 
Wetboek van Strafvordering bedoelde tege
moetkomingen worden voldaan door den 
ontvanger der registratiP, in wiens kI'ing de 
rechter zetelt, die het bevelschrift heeft afge
geven, op quitantie of een geldig bewijs van 
uitbetaling van de rechthebbenden. 

De verrekening der aldus betaalde kosten 
met het Departement van Justitie geschiedt 
op den voet van het bepaalde in afdeeling X 
van Ons besluit van 18 December 1874 (Staats
blad n°. 212), zooals dat sedert is gewijzigd of 
nader mocht worden gewijzigd. 

2. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

Onze Ministers van Justitie en Financiën 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
in afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State en aan de Algemeene Reken, 
kamer. 

Het Loo, den 4den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister vcin Justitie, J. SCROKKING. 
De .Minister i-an Financiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 7 Dcc. 1925.) 

4 December 1925. BESLUIT betreffende het 
tijdstip van inwerkingtreding van : 

1°. de Invoeringswet Strafvordering; 
2°. het nieuwe Wetboek van Strafvor

dering. S. 465. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 30 November 1925, 2• Afdee
ling A., n°. 930; 

Gelet op de artikelen 227 en 1 van de Invoe
ringswet Strafvordering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

1°. de bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 308) vastgestelde Invoeringswet Straf
vordering treedt in werking met ingang van 
1 Januari 1926; 

2°. het nieuwe Wetboek van Strafvordering 
treedt, met uitzondering van de artikelen 48, 
49 en 275 van dat Wetboek, in werking met 
ingang van 1 Januari 1926. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
en in de Staatscourant zal worden geplaatst. 

Het Loo, den 4den December 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Justitie, J. SCHOKKING. 
(Uitgeg. 7 Dec. 1925.) 

5 December 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 19 October 1921 
n°. 49 (Staatsblad n°. 1135), waarbij het 
pensioenreglement in Staatsblad 1919 n°. 
801, van toepassing is verklaard op de 
militairen van de troepen in Surinam.e en 
Curaçao. S. 466. 

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

Koloniën van 2 November 1925, 8ste afdeeling 
n°. 16; 
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Den H.aad van State gehoord (advies van 
24 November 1925, n°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onzen Minister 
van Koloniën van 30 November 1925, 8ste 
afdeeling no. 8; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 19 October 1921 n°. 49 

(Staatsblad n°. 1135, Gouvernementsblad van 
Suriname 1922 n°. 16, Publicatieblad can 
Oura,ao 1923 n°. 58), wordt gewijzi~d als volgt : 

I. de in het intitulé en in de a rtikelen 1 en 2 
voorkomende woorden " West-Indische Land
macht" worden vervangen door "troepen in 
Suriname en Ouraçao" ; 

II. punt b van artikel 1 wordt gele-;:en 
,,4 December 1919 n°. 66 (Staatsblad n°. 801, 
Indisch Staatsblad 1920 n°. 65), zooals dit is of 
nader zal worden gewijzicrd" . 

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

H et Loo, den 5den December 1925. 
WILHEL UNA. 

De Minister van K olonie11 . CH. WELTER. 
( Uitgeg. 17 Dec. 1925.) 

5 December 1925. K0:Nl:NKLIJK BESLUIT. 
Als orgaan der belanghebbende gemeen

te, bedoeld in art. 265i der Gemeentewet, 
moet krachtens art. 134 dier wet de Raad 
worden aangemerh"t. 

Noch aan art. 179 noch aan art. 126 
der Gemeentewet kunnen Burg. en Weth. 
de bevoegdheid ontleenen in deze uit eigen 
hoofde op t e treden. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Wierden tegen de 
uitspraak van Gedeputeerde Staten van Over
ijssel op de bezwaarschriften van Burgemeester 
en Wethouders van Almelo nopene den aanslag 
in de gemeentelijke inkomstenbelasting over 
het belastingjaar 1923/1924 in de gemeente 
Wierden van J. L. ten Bos, F. J. t.en Bos, A. A. 
ten Bos, en Weduwe H. F. ten Bos t e Almelo; 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 26 
Augustus 1925, n°. 757; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 26 October 1925, n°. 72, afd. 
D. B., en van Onzen Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw van I December 1925, 
n°. 8536, afd. B. B. ; 

Overwegende dat op grond van art. 244a, 
3°. der gewij zigde Gemeentewet ten behoeve 
van de gemeente Almelo opcenten zijn geheven 
oy de hoofdsommen der R ijksinkomstenbela-s
trng, waarin a. J. L. ten Bos, b. F . J. ten Bos, 
c. A. A. ten Bos, d. de Weduwe H. F. t en Bos 
over het belastingjaar 1923.124 zijn aangeslagen 
en wel voor 2/ 3 van den aanslag over een vol 
jaar in verband met een verzoek van het ge
meentebestuur van Wierden om de genoemde 
personen over dat belastingjaar als werkforens 
in de plaatselijke inkomstenbelasting voor die 
gemeente aan te slaan ; 

dat, nadat Burgemeester en Wethouders van 
Almelo bij Gedeputeerde Staten van Overijssel 
tegen deze aanslagen voor 2/a van den aanslag 
over een vol jaar in plaats van voor 3/ 3 bezwaar 

gemaakt hadden, Gedeputeerde Staten bij be
sluit van 31 Maart 1925, 2de afd. n°. 1259/1795 
de bezwaren gegrond hebben verklaard, uit 
overweging dat bjj Onze besluiten van 28 April 
1924, nos. 38, 36 en 39, de aanslagen van de 
hiervoren sub a, b en c genoemde personen en 
bij Ons besluit, van gelijken datum n°. 37 de 
aanslag van wijlen H . F. ten Bos in de forensen
belasting van de gemeente Wierden ove1· 1922/23 
zijn vernietigd; dat niet gebleken is d4t sinds
dien in de omstandigheden, welke tot vernieti
ging van die aanslagen hebben geleid, ,vjjziging 
lS gekomen ; 

dat van dit besluit van Gedeputeerde Staten 
Burgemee.ster en W'ethouders van Wierden na 
mens den Raad dezer gemeente bij Ons in 
beroep zijn gekomen. aanvoerende dat bij Gede
puteerde Sta ten bezwaren zijn ingebracht door 
Burgemeester en Wethouders van Almelo, 
optredende uit eigen hoofde zonder dat aan dit 
beroep een besluit van den Raad der gemeente 
Almelo ten grondslag lag ; dat Burgemeester 
en Wethouders eener gemeente niét bevoegd 
zijn om krachtens art,. 265i der Gemeentewet 
bezwaren in te brengen ; dat art. 265i der 
Gemeentewet toch geene afwijking bevat van 
de algemeene beginselen in de Gemeentewet 
neergelegd ; dat de bevoegdheden van Burge
meester en Wethouders limitatief zijn omschre
ven in art. 179 der Gemeentewet en dat het 
inbrengen van bezwaren krachtens art. 265i 
der Gemeentewet niet valt onder een der 
bevoegdheden, welke in art. 179 der Gemeente
wet aan Burgemeester en Wethouders zijn 
toegekend ; dat mitsdien de bezwaren hadden 
behooren te zijn ingebracht op grond van een 
besluit van den Raad der gemeente Almelo en 
dat, waar· zulks niet is geschied, de ingebrachte 
bezwaren niet rechtsgeldig zijn ingebracht, 
zoodat Burgemeester en Wethouders der ge
meente Almelo reeds door Gedeputeerde Staten 
van Overij ssel in hun beroep niet -ontvankelijk 
hadden behooren te zijn verklaard en thans op 
dien grond het bestreden besluit van Gedepu
teerde Staten van Overijssel behoort t e worden 
vernietigd ; dat, wat de hoofdzaak betreft , de 
aangesln.genen op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar te Wierden de beschikking hebben 
gehad over eene vaste inrichting tot persoon
lijke uitoefening van een bedrijf of beroep, aan
gezien zij in strijd met de statuten van de 
Naamlooze Venuootschap Wolspinnerij en 
Weverij K oningin Sophie der Nederlanden, 
het feitelijk beheer over de fabriek t e Wierden 
in handen hebben en handelen, alsof er geen 
Naamlooze Vennootschap bestond; 

Overwegende dat art. 265i der gewijzigde 
Gemeentewet bepaalt dat bezwaren betreffende 
de toepassing van de artt. 244a, 244b, 244c, 
245a, 245b en 245c kunnen worden ingebracht 
o. a . door de belanghebbende gemeenten; 

dat als het orgaan door middel waarvan 
de gemeente in deze heeft t e handelen, moet 
worden aangemerkt de Raad, aan wien met 
betrekking tot de regeling en het bestuur van 
de huishouding der gemeente, alle bevoegdheid 
behoort die niet bij de Gemeentewet of eenige 
andere wet aan den Burgemeester of aan Burge
meester en Wethouders is opgedragen; 

dat Burgemeester en Wethouders van Almelo, 
dus blijkens de ingekomen bescheiden, zonder 
daartoe door den R aad gemachtigd te zijn, t egen 
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de aan J. L. ten Bos, F. J . ten Bo~, A. A. t.en 
Bos en de Weduwe H. F. ten Bos over het 
belastingjaar 1923 /24 opgelegde aanslRgen als 
forens bij Gedeputeerde Staten van Overij ssel 
bezwaren hebben ingebracht, noch aan art. 179 
d,er Gemeentewet noch aan eene andere wetsbe
paling rle bevoegdheid konden ontleenen in deze 
uit eigen hoofde op te treden ; 

dat daa.rdoor niet met vrucht een beroep 
kan worden gedaan op art. 126 der Gemeente
wet, aangezien de uitoefening van het recht 
tot het indien en van bezwa ren a ls in ar t . 265i 
der Gemeentewte bedoeld, niet kan beschouwd 
worden als uitvoering van eene wet, waartoe 
door het gemeentebestuur moet worden mede
gewerkt ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien ten om ech
te Bw-gemeester en Wethouders in hunne be
zwaren ontvankelijk hebben geoordeeld en op 
de hoofdzaak eene beslissing hebben genomen ; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Overijssel van 
31 i\Iaart 1925, 2e afd. n°. 1259/1795, Burge
meester en ·w ethouders van Almelo in hun 
aan Gedeputeerde Stat en voorgelegde bezwaren 
niet-ontvankel\jk t e verklaren. 

Onze Minister van Financiën is belast , enz. 
(,v. v . G. ) 

7 D~cember 1925. K ONJ~KLIJK BESLUIT. 
Onder "jaarwedde" in art. 51 2° lid is 

niet begrepen een kindertoelage. Zoodanige 
toelage, waartoe de betrokkene in zijn 
nieuwe funct ie gerechtigd is, moei echter 
wel worden gerekend t.ot de inkomsten 
in al. 5 bedoeld, welke hij is gaan genieten 
uit of in verband met ar beid, na zijn ont
slag ter hand genomen. 

Tegen een her:áening van een wachtgeld 
ingevolge art. 51 12• lid st,aat geen beroep 
op de Kroon open, dit beroep is beperkt 
tot de gevallen, vermeld in het 5e en 6e lid. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingest eld door 

F . J . H. Brabanrler t e Maastricht t egen de 
beschikking van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen Yan 28 Juli 
1925, n°. 5685, af:l. L. 0. A, waarbij zijn 
wachtgeld tot het volle bedrag is verminderd ; 

Den Raad van Stat-e, enz. ; 
0. da.t Onze Minister van Onderw\js. Kunsten 

en Wetenschappen bij zijne heschikkillg van 
28 Juli 1925, n°. 5685, afd. L. 0. A. het aan 
F . J. H. Brabander , gewezen onderwijzer aan 
eene openbare la!(ere school t e Venlo, verleende 
wachtge'.d, met ingang van 1 Janua.ri 1925 
f 2815 bedragende, t-e rekenen van 1 Januari 
1925 heeft verminderd t ot nihil, op grond van 
art . 51, 5e lid der Lager -Onderwijswet 1920, 
in verband met door den belanghebbende ge
noten inkomsten als onderwijzer aan de leer
schcol verbonden aan de Rijkskweek3chool voor 
onden~ijzcrs t e Maastricht ; 

dat van deze beslissing F. J . H. Brabander 
bij Ons in beroep is $ekomen, aanvoerende dat 
de berekening van ziJn wachtgeld op 1 Januari 
1925 hem niet juist t oeschijnt ; dat zijn wacht
geld op 1 Januari 1925 zou bedragen f 3187.32 
berekend als volgt : 

onderwijzer met hoofdackte, meer 
dan 30 dienstjaren . . . . . . . . f 3100.

volgens overgangsbepaling van 
mulo marge . . . . . . . . . 400.-
salarisregeling voor onderwijzers aan 

mulo scholen akte Fransch . 100.-

f 3600.
aftrek 4 % 144.-

f 3456.
aftrek pensioensbijdrage 268.68 

f 3187.32 
dat zijn inkome11 bedragen : sah,.ris f 3001.08 
garant ietoelage . . . . . . . . . 156.-

f :3 157.08 
dat de kindertoelago t och niet bij dit bedrag 

kan worden geteld, daar hij als wachtgelder 
over 1925 ook die kindert oelage zou ontvangen; 
dat hij daarom vermeent over 1925 recht te 
hebben op een wachtgeld ten bedrage van 
f 3024 ; 

0. dat onder jaarwedde in art. 51, 2• lid, 
der Lager-Onderwijswet 1290 genoemd, moet 
worden verstaan de vaste jaarwedden in art. 
30, eerste lid der wet bedoeld, zoodat daar 
onder niet mede kan worden b~grepen de 
kindertoelage waarop krachtens art. 21 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke R ijksambtena
ten 1925 boven en behalve de wedde aanspraak 
kan worden gemaakt ; 

dat echter deze t oelage, waar toe de appellant 
in zijne nieuwe functie gerech t igd is, moet 
worden gerekend t ot de inkomsten in art. 51, 
5e lid, der Lager-Onderwijswet 1920 bedoeld, 
welke de appellant is gaan genieten uit of in 
verband met arbeid na zijn ontslag ter hand 
genomen; 

dat het wachtgeld van den appellant dus 
t erecht door Onzen Minister mede met dien 
kindertoeslag is verminderd ; 

dat het bezwaar van den appellant voor het 
overige is gericht tegen de herziening van zijn 
wachtgeld ingevolge art. 51, 12e lid, der Lager
Onderwijswet 1920, doch da t dit bezwaar 
geen punt van overweging kan uitmaken, daar 
het beroep is beperkt t ot de gevallen, vermeld 
in art. 51, 5e en 6e lid der wet en tegen de ge
wijzigde vaststelling van het wachtgeld geen 
beroep op Ons openstaat ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond t a verklaren . (A. B.) 

9 December 1925. 'BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling va,n het Bezoldigingsbesluit 
Bw-gerlijke Rijksambtenaren 1925, zooals 
dat laatstelijk is aangevuld bij K oninklijk 
besluit van 3 October 1925 (Staatsblad 
no. 405) . S. 467. 

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

Financiën, Voorzitter van den Raad van Mi
nisters, van 7 November 1925, n°. 296; K abinet 
111. R.; 

Gelet op artikel 63 der Grondwet ; 
Den Raad van tat-e behoord, (advies van 
December 1925, n°. 24) ; 
Gezien het nadP,r rapport van Onzen Minister 
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voornoemd, van 8 December 1925, no. 3131 ; 1 

Kabinet M. R. ; 
Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 

om het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925 opnieuw te wijzigen en aan 
te vullen en om in verband daarmede eene 
voorziening voor het jaar 1925 te treffen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. A. In de bepalingen van voren

genoemd Bezoldigingsbesluit worden de na
volgende wijzigingen en aanvullingen aange
bracht: 

In artikel 1, eerste lid, wordt in plaats van 
"bij de wet of algemeenen maatregel van 
bestuur" gelezen: ,,bij of krachtens wet of 
anderen algemeenen maatregel van bestuu1·", 
t erwij l de slotwoorden van dat lid, beginnende 
met "op voordracht van Onzen Minister" ver
vallen. 

Het tweede lid van artikel 1 wordt als volgt 
gelezen: 

"Tenzij in de betrekkelijke salarisregeling t en 
opzichte van bepaalde ambten anders 1s of 
wordt bepaald, worden voor elk jaar of gedeelte 
van een jaar, dat een ambtenaar van 18 jaar 
of ouder beneden den 21-jarigen leeftijd is, de 
aanvangswedden der ambten, waarbij perio
dieke verhoogingen zijn voorzien, verminderd 
met f 100. 

Deze vermindering blijft beperkt tot f 100 
voor hen, die naar het oordeel van Onzen 
Minister, Hoofd van het betrokken Departement 
van Algemeen Bestuur, of de door dezen aan 
te wijzen autoriteit, niet bij het gezin, waartoe 
zij behooren, kunnen inwonen." 

Het derde lid van artikel 1 wordt als volgt 
gelezen: 

"Tenzij op grond van de eerste zinsnede van 
het vorige lid geen vermindering van aanvangs
wedde heeft plaats gehad, treedt de ambtenaar, 
met ingang van den eersten dag der maand, 
waarin de 21-jarige leeftijd wordt bereikt, in 
het genot van de aan zijn ambt verbonden 
aanvangswedde. Diensttijd, welke vóór dien 
dag is vervuld, telt niet mede voor het toeken
nen van periodieke verhoogingen." 

In het vierde lid van artikel 1 wordt in plaats 
van "aanvangsbezoldiging" gelezen : ,,aanvangs
wedde" . 

Het eerste lid van artikel 2 wordt als volgt 
gelezen: · 

,,De bezoldiging, voor zoover noodig ver
minderd overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 1, tweede lid, wordt, behoudens de in 
dit besluit gemaakte beperkingen, met inbegrip 
van de in de artikelen 19 en 20 bedoelde toe
lagen, voor de gemeenten of onderdeelen van 
gemeenten, in de als bijlage B aan dit besluit ' 
gehechte lijst gerangschikt in de tweede en 
derde klasse, onderscheidenlijk verminderd met 
4 en 8 ten honderd. De aftrek, in den vorigen 
volzin bedoeld, heeft niet J;>laats voor ambten, 
waaraan een vaste bezoldiging is verbonden, 
tenzij in de betrekkelijke salarisregeling voor 
bepaalde ambten anders is of wordt bepaald." 

Artikel 3, tweede lid, vervalt. 
Artikel 6, eerste lid. wordt als volgt gelezen : 
,,Voor het genot van kost en inwoning wordt, 

voor de ambten waarbij periodieke rnrhoogingen 
zijn voorzien, op de bezoldiging een aftrek 
toegepast : 

bij eene aanvangswedde vau minder dan 
f 1300, van f 444 per jaar ; 

bij eene aanvangswedde van f 1300 tot f 1600 • 
van een door Onzen Minister, Hoofd ,an het 
betrokken Departement van Algemeen Bestuur, 
vast te stellen bedrag, hetwelk t en minste f 444 
en ten hoogste f 570 per jaar zal bedragen; 

bij eene aanvangswedde van f 1600 tot f 2200, 
van een door Onzen Minister, Hoof<l van het 
betrokken Departement van Algemeen Be~tuur, 
vast te stellen bedrai, hetwelk ten minste f 570 
en ten hoogste f 690 per jaar zal bedragen; 

bij eene aanvangswedde van f 2200 tot f 2800, 
van f 888 per jaar ; 

bij eene aanvangswedde van f 2800 tot f 3400, 
van f 1110 per jaar; 

bij eene aanvangswedde van f 3400 of hooger, 
van f 1296 per jaar. 

een en anaer, met dien verstande, dat over 
tijdvakken, mits niet korter dan een week, 
waarin geen kost en inwoning wordt genoten, 
een evenredig deel wordt gerestitueerd". 

Artikel 6, tweede lid, wordt als volgt gelezen : 
"Voor het genot van woning wordt, behalve 

in de gevallen, dat dit genot in het bijzonder is 
of wordt toegekend als belooning voor het 
vervullen eener neven betrekking of wel als 
belooning voor het gedurig verrichten van, 
door een daartoe bevoegde autoriteit, opge
dragen werkzaamheden buiten den normalen 
diensttijd, op de bezoldiging, met inbegrip van 
de in de artikelen 16, 19, 20 en 27 bedoelde 
toelagen, een aftrek t,oegepast van 15 ten 
honderd. 

Heeft de bewoning t en doel de bewaring of 
bewaking van Rijkseigendommen, van een 
gebouw of van hetgeen daarin voor 's Rijks 
dienst aanwezig is, dan berlraagt- de aftrek 10 
ten honderd. Indien de ambtenaar aantoont, 
dat de huurwaarde der woning, bepaald naar 
artikel 10 der wet op de personeele belasting 
1896, minder bedraagt dan de aftrek, wordt 
deze op het bedrag van die huurwaarde gesteld, 
met dien verstande, dat, tenzij Wij in bijzondere 
gevallen anders bepalen, de aftrek voor be
woning wegens bewaring vf bewaking nimmer 
daalt beneden een bedrag, overeenkomend met 
5 ten honderd, en voor bewoning, die niet met 
bewaring of bewaking gepaard gaat, beneden 
een bedrag, overeenkomend met 7 ten honderd 
van de bezoldiging, met inbegrip van de in de 
artikelen 16, 19, 20 en 27 bedoelde toelagen." 

Artikel 6, derde lid, wordt als volgt gelezen : 
" Behalve in de gevallen, dat dit genot in het 

bijzonder is of wordt toegekend als belooning 
voor het vervullen eener nevenbetrekking, 
wordt voor het genot van vuur en licht, uit
sezonderd in de gevallen, dat tevens kost en 
mwoning wordt genoten, een aftrek toegepast 
van onderscheidenlijk 2 en 1 ten honderd van 
de bezoldiging, met inbegrip van de in de 
artikelen 16, 19, 20 en 27 bedoelde toelagen, 
tot een maximum van onderscheidenlijk f 100 
en f 50 en voor het genot van over eene leiding 
geleverd water van 5 ten honderd van den 
ter zake van het genot van woning toegepasten 
aftrek, tot een maximum van f 25." 

In artikel 8, eerste en tweede lid, wordt in 
plaats van "de toekenning", gelezen: ,,het 
toekennen". 

Artikel 8, vierde lid, wordt als volgt gelezen : 
"Aan ambtenaren, andere dan onderwijzers 

bij het gewoon lager of uitgebreid lager onder
wijs, die krachtens het vorige lid niet, in a,an
merking komen voor het toekennen van de 
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1aatste 2 periodieke verhoogingen, wordt niet
temin, met inachtneming van het bepaalde in 
het eerste lid, de voorlaatste en de laatste 
periodieke verhooging toegekend bij het berei
ken van den daarvoor gevorderden diensttijd, 
echter alleen tot een zoodanig bedrag, dat de 
wedde daardoor niet stijgt boven een bedrag, 
gelijk aan 90 ten honderd van het maximum 
van de betrekkelijke schaal van bezoldiging, 
of, indien 10 ten honderd van dat maximum 
méér bedraagt dan f 400, boven het bedrag 
van h et maximum verminderd m et f 400." 

Artikel 9, tweede lid, wordt als volgt gelezen : 
" Indien na het onthouden van periodieke 

verhooging de ambtenaar in meer dan gewone 
mate bekwaamheid, geschiktheid of dienstijver 
betoont, kan het Gezag, dat tot het toekennen 
van periodieke verhoogingen bevoegd is, be
palen, dat één of meer periodieke verhoogingen 
alsnog worden toegekend." 

In artikel 10 wordt in plaats van "De toe
kenning" en " benoeming" gelezen: ,,Het toe
kennen" en "het benoemen" . 

In artikel 11, eerste lid, wordt in plaats van 
,,de toekenning" gelezen: ,,het toekennen". 

In artikel 11, vierde lid, wordt in plaats van 
,,de toepassing" gelezen : ,,het toepassen". 

In artikel 12, eerste en tweede lid, wordt 
in plaat-s van "voor de periodieke verhooging" 
gelezen : ,, voor het toekennen van periodieke 
verhoogingen" . · 

In artikel 13, eerste lid, wordt na "voor" 
ingevoegd: ,,het toekennen van". 

In artikel 13, tweede lid, wordt in plaats van 
,,de toepassing" gelezen: ,,het toepassen". 

In artikel 13, derde lid, wordt in plaats van 
,,de toekenning" gelezen: ,,het toekennen". 

Artikel 15, eerste lid, tweede volzin, wordt 
als volgt gelezen : 

"Op dezelfde wijze kan afwijking plaats 
vinden van het bepaalde bij artikel 1, tweede, 
derde en zesde lid en van artikel 24, derde en 
vierde lid." 

Artikel 15, tweede lid, wordt als volgt ge
lezen: 

"De aldus verhoogde wedde wordt voor het 
toekennen van de verdere periodieke verhoo
gingen beschouwd als te zijn verkregen door 
regelmatige periodieke verhooging na den daar
voor gevorderden diensttijd, tenzij voor het 
toekennen der verdere periodieke verhoogingen 
een langere diensttijd is of wordt vastgesteld. 
Artikel 13 vindt daarbij overeenkomstige toe
passing.'' 

In artikel 15, derde lid, wordt in ,I?laats van 
,,artikel 1, tweede lid, eerste alinea ' gelezen : 
,,de artikelen 1, tweede lid, eerste alinea en 24, 
vierde lid". 

In artikel 15, vierde lid, wordt na "artikel l " 
ingevoegd : ,,of, voor zoover het ambtenaren 
betreft, bedoeld in artikel 24, eerste lid, voor 
den in het derde lid van artikel 24". 

Artikel 16, eerste lid, wordt als volgt gelezen: 
,,Bij benoeming tot eenig ambt kan de wedde, 

met inachtneming van de bedragen, in de be
trekkelijke schaal van bezoldiging vermeld, 
worden bepaald op een bedrag, hooger dan de 
aanvangswedde van den rang of de klasse, 
waarin de benoeming geschiedt, en kan mede, 
geheel of ten deele, buiten toepassing worden 
gelaten de bepaling van artikel 1, tweede lid, 
en van artikel 24, vierde lid, met inachtneming 

echter ook in dit geval van de bedragen daar 
vermeld. Tevens kan, ten behoeve van het 
toekennen der verdere periodieke verhoogingen, 
een bepaalde diensttijd worden toegekend. 
Indien geen diensttijd wordt toegekend, wordt 
de bij benoeming toegekende wedde, voor het 
verleenen van de verdere periodieke verhoogin
gen beschouwd als te zijn verkregen door 
regelmatige periodieke verhooging na den daar
voor gevorderden diensttijd en vinden het 
derde en vierde lid van artikel 15 overeen
komstige toepassing. Zoowel in dit geval als 
bij het toekennen van een bepaalden diensttijd 
vindt artikel J:l daarbij overeenkomstige t oe
passing." 

Artikel 16, tweede lid, eerste volzin, wordt 
als volgt gelezen : 

,,Indien de benoeming tevens eene bevorde
ring bij hetzelfde dienstvak is, wordt ten minste 
de wedde toegekend, die onmiddellijk gelegen 
is boven het bedrag - gerekend naar dezelfde 
klasse vtin gemeenten -, dat den betrokken 
ambtenaar op den datnm der bevordering, 
ongeacht het bepaalde bij het derde en vierde 
lid van artikel 8, in den !ageren rang of de 
lagere klasse, volgens de betrekkelijke schaal 
van bezoldiging, aan wedde toekomt". 

Artikel 17 vervalt. 
In artikel 19, eerste lid, wordt in plaats van 

,,dienstkring" gelezen: ,.dienstvak". 
Artikel 20, eerste lid, wordt als volgt gelezen : 
"De mannelijke ambtenaren, die gehuwd of 

gehuwd geweest zijn en hun 23ste levensjaar 
hebben volbracht, genieten eene toelagP, van 
f 200, voor zoover niet aldus het gezamenlijke 
bedrag aan wedde en toelagen, volgens de 
artikelen 16 en 19 en dit artikel, zou stijgen 
boven f 2000 of het gezamenl\jke bedrag aan 
wedde en toelage volgens dit artikel, zou st\jgen 
boven het maximum der betrekkelijke schaal 
van bezoldiging, indien dat maximum minder 
dan f 2000 bedraagt, een en ander gerekend 
naar een gemeente der eerste klasse." 

Artikel 20, tweede lid, wordt als volgt gelezen : 
"Voor de ambtenaren, die na het in werking 

treden van het eerste lid of na hun in dienst 
treden, in de termen vallen van het eerste lid, 
gaat de toelage, als daar bedoeld, in op den 
eersten dag der maand waarin de 23-jarige 
leeftijd is volbracht en overigens op den eersten 
dag der maand, waarin het huwelijk wordt 
gesloten." 

Artikel 20, vijfde lid, vervalt. 
Artikel 21, eerste lid, wordt als volgt gelezen : 
,,Boven en behalve de wedde en toelagen, 

naar de regelen van dit besluit toe te kennen, 
genieten de ambtenaren, bij wijze van tijdelijke 
toelage, voor hunne wettige of wettelijk er
kende, zoomede voor de uit een vroeger huwelijk 
van hun echtgenoot gesproten kinderen beneden 
den leeftijd van 18 jaar, die zij op den eersten 
Januari van het jaar bezitten, eene kinder
toelage, bedragende per kind 3 ten honderd 
van de wedde, met inbegrip van de in de arti
kelen 16, 19, 20 en 27 bedoelde toelagen. die zij 
op dien datum, of bij latere indiensttreding, op 
den datum der indiensttreding, genieten zulks 
met dien verstande : 

a. dat de toelage, behoudens het bepaalde 
in het tweede en derde lid, ten minste f 60 en 
ten hoogste in totaal f 240 per kind per jartr 
bedraagt; 
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b. dat, ingeval beide ouders een burgerlijke 
Rijksbetrekking bekleeden, uitsluitend rekening 
wordt gehouden met de wedde of het totaal aan 
wedden, met inbegrip van de in de artikelen 16, 
19, 20 en 27 bedoelde toelagen, van den hoogst
bezoldigden ouder ; 

c. dat, indien de andere ouder anders dan 
op grond van dit artikel ten laste van 's Rijks 
schatkist eene kindertoelage geniet, de in dit 
artikel bedoelde toelage slechts wordt uitge
keerd, indien en voor zoover deze toelage 
hooger is dan hetgeen door den anderen ouder 
uit evengenoemden hoofde wordt genoten." 

Aan artikel 21 wordt een nieuw lid toege
voegd van den volgenden inhoud : 

"4. Ten aanzien van pleegkinderen, die 
deel uitmaken van het gezin van den ambtenaar 
en geheel als eigen kinderen door hem worden 
onderhouden en opgevoed en voor wie de aftrek 
van het belastbaar inkomen voor de Rijksin
komstenbelasting is toegestaan, zijn de vorige 
leden van dit artikel van overeenkomstige 
toe passing." 

In artikel 23, tweede lid, wordt in plaats 
van "toekenning" gelezen: ,,het toekennen". 

Artikel 24, eerste lid, wordt als volgt ge
lezen: 

,,Op ambt-enaren wier bezoldiging in maand
of weekloon is uitgedrukt, zijn de artikelen 1, 
tweede, derde en zesde lid, 2, 3, 6, eerste lid, 
8, derde en vierde lid, 13, derde en vierde lid 
en 20 niet van toepassing." 

In artikel 24, derrie lid, wordt in plaats van 
,, voor de periodieke verhoogingen" gelezen : 
,, voor het toekennen van periodieke verhoo
gingen". 

Artikel 24, vierde lid onder b en c, wordt 
als volgt gelezen : 

"b. op een maximum wedde van f 131.44 
per maand of f 30.24 per week of meer, doch 
minder dan f 146.05 per maand of f 33,60 per 
week, zij vallen onder groep II der loonregeling 
voor jeugdige manne~jke werklieden ; 

c. op een maximum wedde van f 146.05 
per maand of f 33.60 per week of meer, zij 
vallen onder groep III der loonregeling voor 
jeugdige mannelijke werklieden." 

In artikel 24, zevende lid, wordt in plaats 
van "f 1 per week" en "f 4.35 per maand" 
gelezen: ,.f 1.15 per week" en "f 5 per maand". 

Artikel 24, achtste lid, vervalt. 
In plaats van artikel 26, eerste lid, worden 

de navolgende zeven leden opgenomen : 
"1. De bezoldiging van de op 1 Januari 1926 

in dienst zijnde ambtenaren, benoemd met 
ingang van een datum, vallende vóór 1 Januari 
1925, uitgezonderd die, bedoeld in artikel 24, 
eerste lid, wordt, met inachtneming van het 
bepaalde in het derde en vierde lid van artikel 8, 
met ingang van 1 Januari 192.6 vastgesteld 
naar den diensttijd (x), welke wordt verkregen 
volgens de navolgende berekening: 

A. Voor ambtenaren die niet met ingang 
van een datum, vallende in het jaar 1925. zijn 
benoemd of bevorderd tot hoogeren rang of 
hoogere klasse : 

d 
x=-xb+c, 

a 
waarin d voorstelt den diensttijd, in maanden 
·nauwkeurig, welke op 1 Januari 1925 is ver
kregen onder de op 31 December 1924 van 

kracht zijnde regeling, of op grond van Ons 
besluit van 16 Januari 1925, n°. 4, a het aantal 
maanden volgens het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1920 (Staatsblad n°. 
37), vereischt om regelmatig van het minimum 
tot het maximum van de betrekkelijke schaal 
van bezoldiging op te klimmen, b het aantal 
maanden volgens de betrekkelijke schaal van 
bezoldiging, welke met ingang van 1 Januari 
1926 in werking treedt, vereischt om regelmatig 
van het minimum tot het maximum op te 
klimmen en c 12 maanden,. eventueel ver
meerderd met het aantal maanden, waarmede 
de diensttijd als gevolg van het toekennen met 
ingang van 1 ,Januari 1925 of een lateren datum 
in het jaar 1925, van eene verhooging op grond 
van artikel 15 van dit besluit, is vermeerderd. 

x wordt vastgesteld in maanden nauwkeurig. 
Gedeelten van een maand worden voor een 
volle maand gerekend. 

B. Voor ambtenaren, die met ingang van 
een datum, vallende in het jaar 1925, zijn 
benoemd of bevorderd tot hoogeren rang of tot 
hoogere klasse : 

x = de diensttijd, welke door toepassing van 
artikel 16 van dit besluit op den datum der be
noeming of bevordering in den hoogeren rang 
of de hoogere kla,~se, met inachtneming van de 
schalen van bezoldiging, zooals die met ingang 
van 1 Januari 1926 in werking treden en met 
inachtneming, voor zooveel noodig, van den 
dan nog Joopenden diensttijd in den ]ageren 
rang of de lagere klasse, zal worden verkregen, 
na berekening van den diensttijd in den verlaten 

1 
rang of de verlaten klasse op den datum dier 
benoeming of bevordering overeenkomstig het 
volgende lid, vermeerderd met het aantal 
maanden dat verloopen is tusschen den datum 
van ingang dier benoeming of bevordering en 
l Januari 1926, eventueel verhoogd met het 
aant,al maanden waarmede de diensttijd als 
gevolg van het toekennen met ingang van een 
datum, vallende in dat tijdvak, van eene ver
hooging op grond van artikel 15 van dit besluit, 
is vermeerderd. 

2. Als diensttijd in den bij de benoeming 
of bevordering, als bedoeld in het vorige Jid, 
onder B, verlaten rang of de verlaten klasse, 
op den datum der benoeming of bevordering 
in den hoogeren rang of de hoogere klasse, 
komt in aanmerking de diensttijd op 1 Januari 
1925 berekend als aangegeven onder A, be
houdens dat c voorstelt den diensttijd verloopen 
tusschen 1 Januari 1925 en den datum van 
vorenbedoelde benoeming of bevordering, even
tueel verhoogd met het aantal maanden, waar
mede de diensttijd, als gevolg van het toe
kennen met ingang van een datum, vallende 
in dat tijdvak, van eene verhooging op grond 
van artikel 15 van dit besluit, is vermeerderd. 

3. De bezoldiging van de op 1 Januari 1926 
in dienst zijnde ambtenaren, als bedoeld in 
artikel 24, eerste lid, die benoemd zijn vóór 
1 Januari 1925 en die niet met ingang van een 
datum, vallende in het jaar 1925, zijn benoemd 
of bevorderd tot hoogeren rang of hoogere klasse, 
wordt met ingang van 1 Januari 1926 vast
gesteld naar den diensttijd, welke op 1 Januari 
1925 is verkregen onder de op 31 December 
1924 van kracht zijnde regeling of op grond 
van Ons besluit van 16 .Januari 1925, n°. 4, 
behoudens dat buiten aanmerking blijft de 
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diensttijd, vervuld vóór het bereiken van het ' 
23ste levensjaar, met dien verstande, dat de 
beperking van den diensttijd door het inacht
nemen van deze leettijdsgrens niet meer dan 
2 jaren zal bedragen, verhoogd met 12 maanden 
en eventueel met het aantal maanden, waarmede 
de diensttijd als gevolg van het toekennen met 
ingang van een datum, vallende in het jaar 1925, 
van eene verhooging op grond van artikel 15 
van dit besluit, is vermeerderd. 

1 Januari 1926 ingevolge dit besluit, zooals het 
luidt op 31 December 1925, in aanmerking 
komt, wordt laatstbedoelde diensttijd daarvoor 
in aanmerking genomen." 

Artikel 26, tweede lid, wordt vernummerd in 
1 

"8", terwijl in dat lid in plaats van "in het vorige 
Jid" wordt gelezen: ,,in de vorige leden". 

Artikel 26, derde lid, vervalt. 

4. De bezoldiging van de op 1 Januati 1926 
in dienst zijnde ambtenaren, als bedoeld in 
artikel 24, eerste lid, die benoemd zijn vóór 
1 Januari 192/i en die met ingang van een 
datum, vallende in het jaar 1925, zijn benoemd 
of bevorderd tot hoogeren rang of hoogere 
klasse, wordt met ingan~ van 1 Januari 1926 
vastgesteld naar den diensttijd, welke door 
toepassing van artikel 16 van dit besluit op 
den datum der benoeming of bevordering in 
den hoogeren rang of de hoogere klasse, met 
inachtneming van de schalen van bezoldiging 
zooals die met ingang van 1 Januari 1926 in 
werking treden en met inachtneming, voor 
zooveel noodig, van den dan nog loopenden 
diensttijd in den !ageren rang of de lagere klasse, 
zal worden verkregen, na berekening van den 
diensttijd in den verlaten rang of de verlaten 
klasse op den datum der benoeming of bevor
dering overeenkomstig het volgende lid, ver
meerderd met het aantal maanden, verloopen 
tusschen den datum van ingang van die be
noeming of bevordering en 1 .Tanuari 1926, 
eventueel verhoogd met het aantal maanden 
waarmede de diensttijd als gevolg van het 
toekennen met ingang van een datum, vallende 
in dat tijdvak, van eene verhooging op grond 
van artikel 15 van dit besluit, is vermeerderd. 

5. Als diensttijd in den bij de benoeming of 
bevordering, als bedoeld in het vorige lid, ver
laten rang of de verlaten klasse, op den datum 
der benoeming of bevordering in den hoogeren 
rang of de hoogere klasse, komt in aanmerking 
de diensttijd, welke op 1 Januari 1925 is ver
kregen onder de op 31 December 1924 van 
kracht zijnde regeling of op grond van Ons 
besluit van 16 Januari 1925, n°. 4, behoudens 
dat buiten aanmerking blijft de diensttijd, 
vervuld vóór het bereiken van het 23ste levens
jaar, met dien verstande, dat de beperking 
van den diensttijd door het inachtnemen van 
deze leeftijdsgrens niet meer dan 2 jaren zal 
bedragen, vermeerderd met den diensttijd ver
Joopen tusschen 1 Januari 1925 en den datum 
van vorenbedoelde benoeming of bevordering 
en eventueel met het aantal maanden, waar
mede de diensttijd, als gevolg van het toekennen 
met ingang van een datum, vallende in dat 
tijdvak, van eene verhooging op grond van 
artikel 15 van dit besluit, is vermeerderd. 

6. Bij de berekening van den diensttijd, 
ingevolge de voorafgaande leden, blijft buiten 
aanmerking de diensttijd, toegekend krachtens 
de op grond van artikel 26, tweede lid, van dit 
besluit. zooals dat op 31 December 1925 luidt, 
tot stand gekomen bijzondere regelingen, be
houdens de diensttijd, toegekend krachtens 
Ons besluit van 16 Januari 1925, n°. 4. 

7. Indien door toepassing van de vorige 
leden op 1 Januari 1926 een diensttijd zou 
worden verkregen, die minder is dan die, welke 
voor de berekening van de bezoldiging op 

. Art~el 26, vierde lid, wordt vernummerd 
lll "9 . 

Artikel 27 wordt als volgt gelezen : 
"1. Aan de op 1 Januari 1926 in dienst 

zijnde ambtenaren, die volgens de op dien 
datum in werking tredende regeling op 1 Ja
nuari 1926 aan wedde en toelagen, ingevolge 
de artikelen 16, 19 en 20, een Jager bedrag 
zullen genieten dan zij aan wedde en toelagen, 
ingevolge de artikelen 16, 19, 20, 24 en 27, 
eerste Jid, eerste en tweede volzin, en tweede 
lid van dit besluit, zooa!s dat op 31 December 
1925 luidt, op dien datum genoten, wordt met 
ingang van 1 ,Januari 1926 eene persoonlijke 
toelage, ten bedrage van het verschil, toe
gekend, met dien verstande, dat voor de daar
voor in aanmerking komende ambtenaren, 
bedoeld in artikel 24, rekening wordt gehouden 
met het bedrag der toelage, dat zij op 31 De
cember 1925 zouden hebben genoten, indien in 
het achtste lid van dat artikel in plaats van de 
cijfers "85" en "75" ware gelezen "88" en "80". 

2 De persoonlijke toelage, bedoeld in het 
vorige lid, wordt verminderd met ingang van 
den datum: 

a, van verhooging der wedde, met het 
bedrag dier verhooging, met uitzondering 
echter van het bedrag der verhooging als gevolg 
van tewerkstelling in eene gemeente of onderdeel 
van eene gemeente, in de als bijla~e B aan dit 
besluit gehechte lijst, gerangschikt in eene 
hoogere klasse ; 

b. van toekenning of verhooging van eene 
toelage ingevolge de artikelen 19 en 20, met het 
bedrag. of het bedrag der verhooging, dier 
toelagen". 

Artikel 29 wordt als volgt gelezen : 
,,1. De volgens de vorenstaande overgangs

bepalingen op 1 Januari 1926 berekende wedde, 
kan voor een ambtenaar, ,vien eene buiten
gewone periodieke verhooging is toegekend of 
toegedacht met ingang van 1 Januari 1926 of 
een lateren datum, worden verhoogd op de 
wijze als is vastgesteld door het Gezag, dat 
tot het toekennen van periodieke verhoogingen 
bevoegd is. 

Voor het toekennen van verdere periodieke 
verhoogingen kan een langere diensttijd worden 
toegekend. 

2. Indien de, door toepassing van het vorige 
lid berekende, wedde overeenstemt met een 
bedrag, voorkomende in de schaal van bezoldi
ging, wordt die bezoldiging voor de verdere 
verhoogingen beschouwd als te zijn verkregen 
door regelmatige periodieke verhooging na den 
daarvoor gevorderden diensttijd. 

3. Indien de in het vorige Jid bedoelde 
overeenstemming niet bestaat, wordt de wedde 
verhoogd tot het naast hoogere bedrag, voor
komende in de betrekkelijke schaal van bezol
diging, na een op den voet van het volgende 
lid berekend tijdsverloop, hetwelk aanvangt 
met den eersten dag van de maand, waarin die 
wedde is ingegaan. De aldus verhoogde wedde 
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wordt voor de verdere periodieke verhoogingen 
beschouwd als te zijn verkregen door regelma
tige periodieke verhooging na den daarvoor 
gevorderden diensttijd. Deze bepaling is niet 
van toepassing op de wedde, verminderd over
eenkomstig het bepa11,lde in artikel 1, tweede lid. 

4. Het tijdsverloop, bedoeld in het vorig 
lid, wordt. berekend door het getal maanden, 
dat is vastgP.steld voor den trap van verhoogin~, 
tusschen welks aanvana en einde de wedde 1s 
gelegen, te vermenigvuldigen met een gewone 
breuk, waarvan de t eller aanwijst het bedraa, 
waarmede de wedde blijft beneden het naa~t 
hooaere bedrag in de schaal van bezoldiging, 
en de noemer het verschïl tusschen het naast 
lagere en het naast hoogere bedrag in di"l schaal. 

5. Gedeelten van een m aand worden ver
waarloosd. " 

Artikel 30 vervalt. 
In artikel 31, eerste lid, wordt in plaats van 

,,toekenning" gelezen: ,,het toekennen". 
Artikel 34 wordt als volgt gelezen : 
,,1. Op de onderwijzers, bedoeld in de arti

kelen 30, 89, vijfde lid en 196, eerste en tweede 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, zijn, onver
minderd de voorschriften dier wet betreffende 
de regeling van de bezmdiging dier onderwijzers, 
de navolgende bepalingen van dit besluit van 
toepassing, ten aanzien van welke bepalingen 
derhalve onder· de burgerlijke Rijksambtenaren 
de evenbedoelde onderwijzers zijn be~repen: 

Artikel 1, eerste, tweede en derde lid; 
Artikel 2, eerste lid, artikel 4, eerste lid tot 

en met "verrichten"; artikel 6, tweede lid, 
eerste en derde zinsnede, vijfde en zesde lid ; 
artikel 7, eerste lid ; artikel 8, eerste en derde lid; 
artikel 11, eerste, tweede en vierde lid ; artikel 
13 ; artikel 20, eerste en tweede lid; artikel 21 , 
eerste en vierde lid ; artikel 25 ; art,ikel 26, 
eerste lid onder A ; artikel 27 ; artikel 28, 
eerste lid ; artikel 31 ; itrtikel 35 en artikel 37, 
zulks met dien verstande, dat ten aanzien van 
de bovenbedoelde onderwijzers 

de verwijzing in deze artikelen naar de toe
lagen volgens de artikelen 16 en 19, vervalt; 

artikel 6, tweede lid, derde zinsnede, wordt 
gelezen : ,,Indien de ambtenaar aantoont, dat 
de huurwaarde der woning, bepaald naar artikel 
10 der Wet op de Personeele Belasting 1896, 
minder bedraagt dan de aftrek, dan wordt deze 
op het bedrag van die huurwaarde gesteld, met 
dien verstande, dat de aftrek nimmer daalt 
beneden een bedrag overeenkomende met 7 ten 
honderd van de bezoldiging met inbegrip van 
de in de artikelen 20 en 27 bedoelde toe
lagen."; 

in artikel 11, tweede lid, in plaats van "buiten 
bezwaar van 's Rijks schatkist" wordt gelezen : 
"met stilstand van wedde" , en hetgeen volgt 
achter "gedurende welken" wordt vervangen 
door : ,,schorsing zonder behoud van wedde 
heeft plaats gehad" ; 

artikel 27, tweede lid, ook toepassing vindt 
in de gevallen, waarin de onderwijzers ophouden 
te verkeeren in de omstandigheid, als bedoeld 
in punt 15 van artikel III van Ons besluit van 
16 December 1920 (Staatsblad n°. 899). 

2. Op de directeuren en de leeraren der 
Rijkshoogere burgerscholen zijn de navolgende 
bepalingen van dit besluit niet van toepassing : 
artikel 1, tweede, derde, vierde en zesde lid, 
art,ikel 20 en artikel 2S." 

Voor het eenige lid van artikel 35 wordt het 
cijfer "l" geplaatst, terwijl aan dat artikel een lid 
wordt toegevoegd van den na volgenden inhoud : 

,,2. Besluiten, als bedoeld in de artikelen 1, 
eerste lid, 3, eerste lid, 4, tweede lid, 6, tweede, 
vierde en vijfde lid, 8. eerste en derde lid, 11 , 
derde lid, 12, derde lid, 15, 16, derde lid, 18, 
19, 23, tweede lid en 26, achtste lid, worden 
genomen op voordracht van Onzen Minister, 
Hoofd van het betrokken Departement van 
Algem Jen Bestuur, met medewerking van 
Onzen Minister van Financiën." 

B. In bijlage A van vorengenoemd Bezol
digingsbesluit worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht: 

Onder de afdeeling "Departementen van 
Algemeen Bestuur en daarmede gelijkgestelde 
inrichtingen" : 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Referendaris", wordt als volgt gelezen : 
"f 4600-f 5600, 5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 200". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Hoofdcommies", wordt als volgt gelezen: 
"f 3500-f 4500, 5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Commies", wordt als volgt gelezen: ,,f 2500-
f 3400, 3 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 200 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 100". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,.Adjunct-commies", wordt als volgt gelezen: 
"f 1700-f 2700, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100". 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Klerk", worden als volgt gelezen: 
"4 jaarlijksche verhoogingen van f 100 en 5 
tweejaarlijksche verhoogingen van f 100". 

In plaats van de inschrijving van het ambt 
,,Schrijver" en van hetgeen daarbij behoort, 
wordt gelezen : 

,,Schrijver l st e klasse f 1600-f 2100, 5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 100; 

Schrijver 2de klasse f 1000-f 1700, 4 jaarlijk
sche verhoogingen van f 100, 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 50 ; 

Machineschrijver f 500--f 900, 4 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 (De bepalingen van 
artikel 1, tweede lid, en van artikel 8, derde 
lid, blijven hierbij buiten toepassing)." 

Onder de afdeeling "Departement van 
Justitfo": 

Onderdeel "Re.chterlijke Macht" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

"Bureelchef ter griffie en t en parkette (voor 
zoover chef de bureau)", wordt als volgt ge
lezen : ,,f 2500--f 3400, 3 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 200 en 3 tweej:i.arlijksche 
verhoogingen van f 100". 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Rijksklerk 2de klasse ter griffie en 
ten parkette", worden als volgt gelezen: ,,4 
jaarlijksche verhoogingen van f 100 en 5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 100" . 

Onderdeel "Rijkspolitie" : 
De salarisgrenzen van het ambt "Districts

commandant, tevens inspecteur der Rijksveld
wacht", worden als volgt gelezen : ,,f 3800-
f 4-800". 
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De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Rijksveldwachter-brigadier-majoor", wordt als 
volgt gelezen: ,,f 1700-f 2700, 3 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 200 en 4 jaarlijksche 
verhoo~ingen van f 100" . (De aftrek, a ls be
doeld m artikel 2, blijft beperkt tot, 4 ten 
honderd.) 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Rijksveldwachter", wordt als volgt gelezen: 
"f 1400-f 2100, 3 jaarlijksche verhoogingen 
van f 100 en 2 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200. (De aftrek, als bedoeld in artikel 
2, blijft beperkt tot 4 ten honderd). " 

Onderdeel "Gevangeniswezen" : 
De salarisgrenzen van het ambt "Directeur 

of directrice van een gesticht der 2de klasse", 
worden als volgt gelezen: ,,f 3500- f 4500". 

De salarisgrenzen van het ambt "Adjunct
directeur", worden als volgt gelezen : f 3200-
f 3800" . 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Directeur of directrice van een gesticht der 
4de klasse", wordt als volgt gelezen: ,,f 2400-
f 3400, 5 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 200". . 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Commies ter directie" wordt als volgt gelezen: 
,.f 2300- f 3000, 2 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100". 

Onder de afdeeling " Departement van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw" : 

Onderdeel "Rijksk:rankzinnigengestichten" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Hoofdverpleger(ster)", wordt als volgt gelezen: 
"f 1600- f 2500, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Verpleger(ster) uitwonend", wordt als volgt 
gelezen: ,,f 1300- f 1900, 4 jaarlijksche ver
hoogingen van f 100 en 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100" . 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Verpleger(ster) inwonend", worden 
als volgt gelezen: ,,4 jaarlijksche verhoogingen 
van'. f 100, 2 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 100 en 2 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 50". 

Onderdeel "Veeartsenijlcundige dienst": 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Opzichter", wordt als volgt gelezen: ,,f 1400-
f 2300, 4 jaarlijksche verhoogingen van f 100 
en 5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100". 

Onderdeel "Rijkszuivelinspectie" : 
De periodieke verhoogingen, behoorende bij 

het ambt "Rijkszuivelvisiteur", worden als 
volgt gelezen : ,,5 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 2 jaarlijksche verhoogingen van 
f 100" . 

Onderdeel "Staatsboschbedrij /" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

"Boschwachter lste klasse" , wordt als volgt 
gelezen : ,,f 2400-f 3400, 5 tweejaarl~jksche 
verhoogingen van f 200". 
Onderdeel "Algemeene Landsdrukkerij" , 

De salarisgrenzen van het ambt "Algemeen 
bedrijfsleider" worden als volgt gelezen : 
,,f 3500-f 4500". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Meesterknecht in de zetterij", wordt als volgt 
gelezen : ,,f 2500-f 3400, 3 tweejaarlijksche 

verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Meesterknecht in de drukkerij", wordt als 
volgt gelezen: ,,f 2500-f 3400, 3 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 100". 

Onder de afdeeling "Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen": 
Onderdeel "Rijksuniversiteiten en Technische 

Hoogeschool' ' : 
De inschájving, behoorende bij h et ambt 

,,Administrateur bij het College van Curatoren", 
wordt als volgt gelezen : ,,f 2600- f 4000, 4 
jaarlijksche verhoogingen van f 200 en 3 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 200" . 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Vast assist.ent bij de Technische 
Hoogeschool", worden als volgt gelezen: ,,3 
jaarlijksche verhoogingen van f 200 en 3 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 200". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Administratief ambtenaar", wordt als volgt 
gelezen : ,,f 1700-f 2700, 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100" . 
Onderdeel "Academische verplegingsinrich-

tingen" : · 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Hoofdverpleegster" , wordt als volgt gelezen : 
,,f 1600- f 2500, 3 tweejaarlijksche verhoogin
gen van f 200 en 3 tweejaarlijksche verlioo
gingen van f 100". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Verpleegster uitwonend;', wordt als volgt 
gelezen : ,,f 1300- f 1900, 4 jaarlijksche ver
hoogingen van f 100 en 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100". 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Verpleegster inwonend", worden 
als volgt gelezen : ,,4 jaarlijksehe verboogingen 
van f 100, 2 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 100 en .2 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 50". 

Onderdeel "Middelbaar onderwijs" : 
In den volzin, handelende over de bezoldiging 

van cle Leeraren in de lichamelijke oefening 
aan eene hoogere burgerschool met vijfjarigen 
cursus, wordt in plaats van "f 110" gelezen : 
,,f 112.50". 
Onderdeel "G"woon lager en ui!gebreid lager 

onderwijs" : 
' De periodieke verhoogingen, behoorende bij 

het ambt van onderwijzer, die in het bezit van 
de akte als hoofdonderwijzer is, worden als volgt 
gelezen: ,,2 jaarlijksche verhoogingen van f 100, 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200 en 
6 tweejaarlijksche verhoogingcn van f 100" . 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt van onderwijzer, die niet in het bezit 
van de akte van hoofdonderwijzer is, worden 
als volgt gelezen : ,,4 jaarlijksche verhoogingen 
van f 100 en 9 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100". 

In plaats van "De marge als hoofd eener 
school voor gewoon lager onderwijs bedraagt : 
f 300 bij minder dan 145 leerlingen", wordt 
gelezen : ,,De marge als hoofd eener school voor 
gewoon lager onderwijs bedraagt : f 400 bij 
minder dan 145 leerlingen ; ". 

De volzin, handelende over de marge a ls 
hoofd eener school voor uitgebreid lager onder-
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wijs in het geval, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 27 der Lager-onderwijswet 1920 
en die als hoofd eener school voor meer uit
gebreid lager onderwijs, als bedoeld in het 
tweede en derde lid van artikel 193 dier wet, 
wordt als volgt gelezen : 

,,De marge als hoofd eener school voor uit
gebreid lager onderwijs in het geval, als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 27 der Lager
onderwijswet 1920, en die als hoofd eener school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs, als be
doeld in het tweede en derde lid van artikel 193 
dier wet, bedraagt onder de in de vorige alinea 
vermelde voorwaarden f 100 meer dan daar. 
genoemd, met dien verstande, a. dat met de 
daar vermelde aantallen leerlingen, wat de 
school voor meer uitgebreid lager onderwijs 
betreft, uitsluitend zijn bedoeld de leerlingen 
van het zevende en de hoogere leerj aren, en 
b. dat de verhooging voor het hoofdschap 
niet daalt beneden het bedrag, waarop aan
spraak zou bestaan als hoofd eener sehool voor 
gewoon lager onderwijs, met een aantal leer
lingen ten minste gelijk aan het gezamenlijk 
aantal leerlingen, der onder hetzelfde hoofd 
staande scholen voor gewoon en voor uitgebreid 
lager onderwijs." 

Na "De wedde van het hoofd of den onder
wijzer eener school voor gewoon lager onder
wijs" wordt ingevoegd: ,,en van den onderwijzer 
van de eerste zes kla.isen eener school voor 
meer uitgebreid lager onderwijs, als bedoeld in 
het tweede en derde lid van artikel 193 der 
Lager-onderwijswet 1920,". 

Onderdeel ,Rijksmuseum" : 
De inschrijving, tehoorende bij het ambt 

"Hoofd van administratie", wordt als volgt 
gelezen : ,,f 1700---f 3400, 6 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100" . 

Onder de afdeeling " Depa1tement van 
Ma1ine:': 

Onderdeel "Rijkswerven": 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Eerste teekenaar", wordt als volgt gelezen : 
"f 2500-f 3400, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100" . 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Bouwkundig opzichter", wordt als volgt ge
lezen : ,,f 2200---f 3400, 4 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 200 en 4 tweeiaarlijksche 
verhoogingen van 100" . 

De inschrijvin~, behoorende bij het ambt 
"Commandeur biJ de vakken", wordt als volgt 
gelezen : ,,f 1600---f 2300, 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100". 

Onderdeel "Loodswezen" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Hulpzeeloods", wordt als volgt gelezen: 
" f 2000---f 2800, 8 jaarlijksche verhoogingen 
van f 100" . 

Het onderdeel "Rij kskustverlichting", wordt 
als volgt gelezen : ,,Betonning, bebakening en 
verlichting". 

Onder de afdeeling "Departement van 
Financiën" : 
Onderdeel " Directe belastingen, invoerrechten en 

accijnzen" : 
,,Algemeene dienst" : 

De salarisgrenzen van het ambt "Ontvanger 

van een kantoor der 4de klasse", worden als 
volgt gelezen : ,,f 3000---f 3600". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Kommies l ste klasse", wordt als volgt gelezen : 
"f 1500---f 2400, 2 jaarlijksche verhoogingen 
van f 100 en 7 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100". 

,,Bureaupersoneel" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Adjunct-commies", wordt als volgt gelezen : 
"f 1100---f 2700, 6 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 4 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100". 

In plaats van de inschrijving van het ambt 
,,Rijksklerk" en van hetgeen daarbij behoort, 
wordt gelezen : ,,Rijksklerk met vakexamen 
f 1100---f 2100, 4 jaarlijksche verhoogingen 
van f 100 en 6 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100. (De aftrek, als bedoeld in artikel 2, 
blijft beperkt tot 4 ten honderd). Rijksklerk 
zonder vakexamen f 1100---f 1800, 3 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 4 tweeja.arlijksche 
verhoogingen van f 100. (De aftrek, als be
doeld in artikel 2, blijft beperkt tot 4 ten 
honderd)". 
Onderdeel "Registratie, domeinen, hypotheken 

en kadaster" : 
De salarisgrenzen van h!lt ambt "Ontvanger 

van een kantoor der 5de klasse" worden als 
volgt gelezen: ,,f 3400---f 4200". 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Adjunct-commies met vakexamen", 
worden als volgt gelezen : ,,6 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100". 

In plaats van de inschrijving van het ambt 
,,Rijksklerk" en van hetgeen daarbij behoort, 
wordt gelezen : ,,Rijksklerk met vakexamen 
f 1100---f 2100, 4 jaarlijksche verhoogingen van 
f 100 en 6 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 100. (De aftrek, als bedoeld in artikel 2, 
blijft beperkt tot 4 ten honderd). Rijksklerk 
zonder vakexamen f 1100---f 1800, 3 jaarlijksche 
verhoogingen van f 100 en 4 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100. (De aftrek, als be
doeld in artikel 2, blijft beperkt tot 4 ten 
honderd)" . 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Landmeter bij hE>t kadaster", worden 
als volgt gelezen : ,,5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 200, 4 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 300 en 4 tweejaR.rlijksche verhoogingen van 
f 200". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Teekenaar bij het kada.iter", wordt als v0lgt 
gelezen : ,,f 1300---f 2800, 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100". 

Onderdeel " Rijksgebouwen" : 
De periodieke verhoogingen, behoorende bij 

het ambt "Bouwkundig ambtenaar 2de klasse", 
worden als volgt gelezen : ,,5 jaarlijksche ver
hoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200". 

Afdeeling " Departement van Ourlog" : 
Onderdeel "Genie" : 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Techmsch-ambtenaar l ate klasse", 
worden als volgt gelezen : ,,3 jaarlijksche ver
hoogingen van f ?00 en 6 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 200". 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
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het ambt "Technisch-ambtenaar 2de klasse", 
worden als volgt gelezen : ,,5 jaarlijksche ver
hoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200". 

Ondercleel "111ilitai-re hospitalen" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Hoofdverpleegster", wordt als volgt gelezen: 
"f 1400-f 2::100, 4 jaarlijksche verhoogingen van 
f 100 en 5 t11eejaarlijksche verhoogingen van 
f 100". · 
Onderdeel "Stc,atsbedrijf der Artillerie-Inrich-

tingen" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,lste teekenaar", wordt als volgt gelezen: 
"f 2500-f 3400, 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en ::1 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Bureelambtenaar lste klasse"-, wordt als volgt 
gelezen: ,,f 1700- f 2700, 3 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 4 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100" . 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "OJ;>zichter' worden als volgt gelezen: 
"2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200 en 
3 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100". 

Onder de afdeeling "Departemant van 
Waterstaat :" 

Onderdeel "Rijkswaterstaat" : 
De inschrijving van het ambt "Ingenieur" en 

van hetgeen daarbij behoort, vervalt . 
De periodieke verhoogingen, behoorende bij 

het ambt "Technisch-ambtenaar", worden als 
volgt gelezen : ,,5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 6 tweejaarlijksche verhoogingen 
vi.n f 200". · 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Ambtenaar voor den algemeenen 
dienst", worden als volgt gelezen: ,,5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 200 en 7 twee
jaarlijksehe verhoogingen van f 100". 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Bureelambtenaar", worden als volgt 
gelezen: ,,4 jaarlijksche.verhoogingen van f 100, 
4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200 en 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 100". 
Onderdeel "Staatsbedrijf der Posterijen, '1.'elegrafie 

en Tdefonie" : 
De periodieke verhoogingen, behoorende bij 

het ambt lJom~ l 1
) worden als volgt 

Hoofdcommiesc f " 
gelezen: ,,4 tweejaarlijksche verhoogingen van 
f 300, 1 tweejaarlijksche verhooging van f 200, 
2 tweejaarlijksche verhoogingen van f 300 en 
6 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Commies-titulitir", wordt als volgt gelezen: 
"f 2500-f 3400,3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 100". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Kantoorbediende lste klasse", wordt als volgt 
gelezen : ,,f 1400-f 2600, 5 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 200 en 2 tweejaarlijksche 
verhoogingen van f 100". 

Onderdeel "Scheepvaartinspectie" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Technisch scheepsbouwkundig ambtenaar", 
wordt als volgt gelezen: ,,f 3000-f 4000, 10 
jaarlijksche verhoogingen van f 100" . 

Onder de afdeeling " Departement van 
Arbeid, Handel en Nijverheid": 

Onderdeel "Stoomwezen" : 
De periodieke verhoogingen, behoorende bij 

het ambt "Technisch-ambtenaar", worden als 
volgt gelezen: ,,5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 6 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200". 

Onderdeel "Arbeidsinspectie" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,.Inspecteur", wordt als volgt gelezen : ,.f 3400-
f 5400, 10 jaarlijksche verhoogingen van f 200". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
,,Technisch-ambtenaar", wordt als volgt ge
lezen : ,.f 2200-f 4200, 3 jaarlijksche verhoo
gingen van f 200 en 7 tweejaarlijksche ver
hoogingen van f 200". 

De inschrijving, behoorende bij het ambt 
"Administratief ambtenaar l ste klasse", wordt 
als volgt gelezen : ,,f 2700- -f 3800, 4 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 200 en 3 twee
jaarlijksche verhoogingen va.n f 100". 

De inschrijving, benoorende bij het ambt 
"Administratief ambtenaar 2de klasse", wordt 
als volgt gelezen : ,,f 1700-f 2700, 3 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 200 en 4 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 100". 

Onderdeel "Rijksverzekeringsbank" : 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,Agent" , wordt als volgt gelezen: ,,f 2400-
f 4600, 6 jaarlijksche verhoogingen van f 200 
en 5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200". 

De salarisgrenzen van het ambt "Controleur", 
worden als volgt gelezen : ,,f 1800-f 2800". 
Onderdeel "Octrooiraad en Bureau voor den 

lnditstrieelen Eigendom" : 
De salarisgrenzen van het ambt "Juridisch 

ambtenaar lste klasse", worden als volgt ge
lezen: ,,f 2600-f 5600". 

De benaming "Technisch hoofdassistent" 
wordt gewij , igd in "Technisch hoofdambte
naar" ; de salarisgrenzen worden als volgt ge
lezen: ,,f 3500-f 4500". 

De benaming "Technisch assistent lste klasse" 
wordt, gewijzigd in "Technisch ambtenaar lste 
klasse". 

De benaming " Technisch assistent 2de klasse" 
wordt gewijzigd in "Technisch ambtenaar 2de 
klasse" ; de periodieke verhoogingen worden 
als volgt gelezen: ,,5 jaarlijksche verhoogingen 
van f 200 en 3 tweejaarlijksche verhoogingen 
van f 200". 

Onderdeel "IJkwezen": 
De inschrijving, behoorende bij het ambt 

,,IJker", wordt als volgt gelezen : ,,f 2400-
f 4600, 6 jaarlijksche verhoogingen van f 200 en 
5 tweejaarlijksche verhoogingen van f 200". 

De periodieke verhoogingen, behoorende bij 
het ambt "Adjunct-ijker", worden als volgt 
gelezen : ,,2 jaarlijksche verhoogingen van f 100 
en 4 tweejaarlijksche verhoogingen van f 10()", 

C. In bulage B van vorengenoemd Bezoldi
gingsbesluit worden de navolgende wijzigingen 
aangebracht : 

Onder "Eerste klasse" worden dt, volgende 
inschrijvingen ingevoegd : -

Als eerste inschrijving onmiddellijk onder het 
opschrift: ,,Amersfoort". 

Na "Arnhem" : ,,Assen·'. 
Na "Delft-" : ,,Dordrecht" en "Gouda'·. 
Na "Heerlen" : ,,Helder", ,.'s-Hertogonbosch 
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(behalve Orthen)" , ,,Hilversum" en " Leeuwar
den". 

Na "Leiden" : ,,Maastricht" en "Nijmegen". 
Na "Schoten": ,,Treebeek (gemeente Amsten 

rade)". 
Na " Velsen (behalve ,Jan Gijzenvaart, Sant

poort en Driehuis-,Vesterveld)" : ,,Vlaardin
gen". 

Onder "Tweede klasse" wordi>n de volgende 
inschrijvingen ingevnegd : 

Na "Alphen aan den Rijn" : ,,Ambt Harden
berg". 

Na "Amsterdam" en hetgeen daarbij behoort: 
,,Anloo". 

Xa " Assendelft": ,,Avereest". 
Na "Balkbrug (gemeente Avereest)" : ,,Beek 

(L)". 
Na "Bodegraven" : ,,Borger". 
Na ,,Bussum'': ,,Coevorden'' . 
Na "Eygelshoven": ,,Franeker". 
Na "H~n~,weert (gem,~ente Kruiningen)" : 

,,Harderw1Jk en "Haren . 
Na "Harlingen": ,,Havelte". 
Na "Hillegom": ,,Hindeloopen'. 
Na "Hoensbroek": ,,Hoogeveen" . 
• a "Ja,r; Gijzenvaart (gemeente Velsen)": 

,,Kampen . 
Na "Koog aan de Zaan": ,,Krimpen aan 

den IJssel". 
Na "Middelburg": ,,Munnekemoer (gemeente 

Vlarwed~e)" en_,,,Muntenda,~"-
Na "r IJmegen : ,,Odoorn . 
~ a "Oldenzaal" : ,,Oostzaan", ,,Orthen (ge-

meente 's-Hertc:,g,~nbosc~)",, en " Oude-Pek~la'. '. · 
Na "Overschie : ,,P eize en "PoederoiJen . 
Na "Purmerend": ,,Renkum". 
Na "Sittard": ,,Sleen", ,,Sliedrecht" en 

,,Smilde". ,, ,, .. . ,, 
Na "Sneek : ,,Spaubeek en "Sp1Jkemsse . 
~a "Stadskanaal en Stads Musselkanaal (ge

meente Onstwedde)": ,,Steenwijk". 
~a ,,,~1inschoten" : ,,Winterswijk". 
Na " Zuidbroek" : ,,Zuidwolde" en " Zuilen 

(stadsgedeelte)". 
Onder " Tweede klasse" vervallen de volgen

de inschrijvingen : 
,,Amersfoort" , ,,Balkbrug (gemeente Ave

reest)", ,,Assen", ,,Dordrecht", ,,Gouda", ,,Hel
der·', ,,'s-Hertogenbosch (behalve Orthen)", 
.. Hilversum", ,,Kruisberg (gemeente Doetin
chem)", ,,Leeuwarden", ,,Maastricht", ,,Nij
megen" en Vlaardingen" 

en wordt 'fn plaats van' ,,Amstenrade" ge
lezen : ,,Amstenrade (beralve Treebeek)'', ter
wijl van de inschrijving "Ginneken" de toe
voeging ,,(stadsgedeelte)" vervalt. 

Art. IL Artikel 30a van vorengenoemd 
Bezoldigingsbesluit vervalt. 

Art. III. Aan de op 1 Januari 1926 onder 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1925 in dienst zijnde ambtenaren en 
aan de gewezen ambtenaren, onder genoemd 
Bezoldigingsbesluit in dienst op 1 Juli 1925, 
aan wie met ingang van een datum, vallende 
na 1 Juli 1925, eervol ontslag is verleend of 
aan hunne rechtverkrijgenden, alsmede aan de 
rech1 verkrijgenden van zoodanige gewezen 
ambtenaren, die op of na 1 Juli 1925 zijn over
leden, wordt uitgekeerd hetgeen de a.mbtenaren 
aan wedde en toelagen meer zouden hebben 
genoten, indien de wijzigingen in het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, I 

welke daarin met inga ng van 1 Januari 1926 
of, ingevolge het tweede lid van artikel IV, 
met ingang van een lateren dag in werking 
treden, zoomede die, welke met ingang van 
1 Januari 1926 in de salarisregelinien of op 
grond van artikel 26, achtste lid , in oen dienst
tijd mochten worden a· ngebraeht, reeds van 
1 J anuari 1925 af van kracht waren geweest, 
zulks met dien verstande, dat daarbij : 

a. voor zooveel een ambtenaar of gewezen 
ambtenaar, op grond van artikel 20, zooals dat 
luidde vóór de daarin bij dit besluit aange
bra-h '. e wijziging, meer heeft genoten, dan hij 
zou !-.ebben genoten krachtens dat artikel, zooals 
dat bij dit besluit is gewijzigd, die wijziging 
buiten aanmerking "blijft; 

b. aangenomen wordt, dat het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925 eene 
bepaling wu hebben bevat, gelijk aan die van 
het achtste lid van artikel 24, hetwelk bij dit 
besluit vervalt, behoudens, dat daarin in plaats 
van de cijfers "85'' en "75" gelezen ware: 
,,88" en .,80" ; 

c. de berekening van den op l Januari 1925 
en in den loop van dat jaar toekomenden dienst
tijd geschiedt a ls in het gewijzigde artikel 26 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925 aan de berekening van den 
op l Januari 1926 toekomenden diensttijd is 
ten grondslag gelegd ; 

d. buiten aanmerking blijft de W1Jz1gmg 
van artikel 27 van het Bezoldigingsbe luit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1925. 

Art. IV. 1. De artikelen I en III van dit 
besluit treden in werking met ingang van 
1 ,Januari 1926. 

2. Artikel II treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zooveel 
hem betreft, belA.St met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het S taatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift. zal worden 
gezonden aan den Raad van Sta e. 

's-Gravenhage, den 9den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, 
Voorzitter van den Raad v,in Ministers, 

H . ÜOLIJ:K. 
( Uitgeg. 12 Dec. 1925. ) 

10 December J 925. BESLUIT, houdende bepa
ling van de in artikel 36, tweede lid, der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) be
doelde rente. S. 467A. 

WIJ WILHELl\UNA, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Financiën d.d. 4 December 1925, n°. 171, 
Afd. Pensioenen en Eerediensten ; 

Gelet op artikel 36, tweede lid, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad n°. 240) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Over de bedragen, die krachtens artikel 3ü 

der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), 
vóór 31 December moeten worden betaald, 
doch waarvan de betaling na dien datum plaats 
heeft, is van dien datum tot den dag der be
taling een rente verschuldigd van vijf t en 
honderd 's jaars. 

Onze voornoemde Minister is belast met de 
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uitvoering van dit besluit, wa.arvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur en aan 
de Algemeene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, den ]Oden December 1925. 
WILHELMINA. 

De 1lfinister van Pinanciën, H. COLIJN. 
(Uitgeg . 1 April 1926.) 

11 December 1925. BESLUIT tot vernietiging 
van een besluit van den Raa.d der gemeente 
Winterswijk, d.d. 15 Mei 1924, waarbij 
a 9.n J . W. Hesselink Sr., aldaar, een bouw
vergunning, overeenkomstig zijn aanvraag, 
is geweigerd. S. 468. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid en van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 13 October 
1925, n°. 6649 M./P.B.R., Afdeeling Volks
gezondheid en van 31 October 1925 n°. 8207, 
Afdeeling Binnenlandsch Bestuur, betreffende 
een besluit van den Raad der gemeente Win
terswijk, d.d. 15 Mei 1924, waarbij, in beroep 
tegen een besluit van Burgemeester en Wet
houders, aan J. W. Hesselink Sr. aldaar, ver
gunning is geweigerd voor het bouwen van 
een woonhuis op een bij de aanvraag aange
wezen gedeelte van zijn perceel, kadastraal 
bekend, sectie H, n°. 5529 ; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Winterswijk bij besluit van 25 
Maart 1924 aan J . W. Hesselink Sr. vergunning 
hebben verleend voor het oprichten van een 
gebouw onder voorwaarden, waarvan ééne 
waarborgde, dat niet zou worden gebouwd in 
strijd met het destjjds nog niet door Gede
puteerde Staten goedgekeurde uitbreidingsplan 
dier gemeente ; 

dat dit besluit niet behelst de gronden, 
waarop het berust ; 

dat artikel 5, tweede lid, der Woningwet 
bepaalt, dat de vergunning voor het oprichten 
van gebouwen wordt geweigerd, indien het plan 
voor het opriehten afwijkt van een overeenkom
stig artikel 31 of artikel 32 goedgekeurd uit
breidingsplan der gemeente ; 

dat artikel 5, derde lid, dier wet bepaalt, dat 
een besluit tot het verleenen van een voor
waardelijke vergunning altijd met redenen 
omkleed is; 

dat Burgemeester en Wethouders door aan het 
nog niet goedgekeurd uitbreidingsplan het ver
zoek om vergunning te toetsen en door de 
gronden voor hun besluit niet daarin te ver
melden, hebben gehandeld in strijd met artikel 5 
van de Woningwet en de Raad deze onwettige 
handeling in beroep niet had mogen handhaven; 

Overwegende, ·bovendien, dat blijkens door 
Burgemeester en Wethouders verstrekte inlich
tingen op Hess~link's beroep is beschikt met 
overschrijding van den bij artikel 3 der bouw
verordening voor Winterswijk bepaalden termijn 
van dertig dagen ; 

dat volgens artikel 5, vierde lid, der Woning
wet tegen de beschikking van Burgemeester en 
Wethouders op een verzoek om bouwvergunning 
beroep is toegelaten op den gemeenteraad 
volgens regelen, bij plaatselijke verordening t e 
stellen; 

dat derhalve het niet in acht nemen, als hier 

is geschied, van een bepaling met betrekking 
tot het beroep in strijd is met de wet ; 

~zien artikel 153 der Gemeentewet ; 
Den Raad van State gehoord, advies van 

?.4 November 1925, n°. 21 ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 2 December 1925, n°. 
9685 M./P.B.R. , Afdeeling Volksgezondheid en 
van 7 December 1925, n°. 9546, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorengenoemd besluit van den Raad der 

gemeente Winterawijk te vernietigen wegens 
strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit, besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

's -Gravenhage, den llden December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van A1·beid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbomo, 

DE GEER. 
( Uitgeg. 23 Dec. 1925.) 

12 December 1925. BESLUIT tot tijdelijke 
afwijking van de "Regeling betreffende de 
onderluitenants van het leger in Neder
landsch-lndië", voor wat betreft de gestelde 
leeftijdsgrens voor benoeming tot onder
luitenant bij de Infanterie, Cavalerie, 
Artillerie en Genie. S. 469. 

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

Koloniën van 18 November 1925, 8ste afdeeling 
n° 1 · 

De~ Raad van State gehoord (advies van 
1 December 1925, n°. 27) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 7 December 1925, 8• Af

, deeling, n°. 54; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

Met tijdelijke afwijking van het bepaalde in 
§ 2, 2• lid, van artikel 1 van Hoofdstuk II, 
sub A, van de "Regelin~ betreffende de onder
luitenants van het leger m Nederlandsch-l ndië", 
vastgesteld bij Ons besluit van 13 Januari 1921 
n°. 42 (Staatsblad n°. ll, Indisch Staatsblad 
n°. lll), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 14 ,Juli 1925 (Staatsblad n°. 331), te bepalen, 
dat de leeftijdsgrens, binnen welke onderoffi
cieren van het Nederlandsch-Indische leger tot 
onderluitenant bij de Infanteriè, Cavalerie, 
Artillerie en Genie benoembaar zijn, zal worden 
gesteld op den vollen ouderdom van drie en 
veertig jaar en zulks voor zoolang dit door 
den Gouverneur-Generaal van Nederlandach
l ndië in verband met het bestaande over
compleet aan onderluitenants bij het Neder
landsch-Indische leger wordt noodig geacht. 

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

's-Gravenhage, den 12den December 1925. 
WILHELMINA. 

De ltfiniater van Koloniën, CH. WELTER. 
(Uitgeg. 29 Dec. 1925.) 
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12 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een localiteit met, annex café met verlof 

kan niet geacht worden kennelijk uitslui
tend of in hoofdzaak te strekken ten dienste 
van logeergasten. Gedeputeerde Staten 
hebben terecht op grond van art. 9, 3e lid, 
sub 3° der Drankwet de gevraagde ver
gunning geweigerd. 

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

Ba. Ha. Vaessen, Weduwe N . J. Leufkens te 
Houthem tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Limburg van 11 September 1925, 
4e Afdeeling La. A. 9157/4L, waarbij haar eene 
logementsvergunning voor den verkoop van 
sterken drank in het klein is geweigerd ; 

Den Raad van State, · Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 25 
November 1925, N°. 1020; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid Handel en Nijverheid van 8 December 
1925, N°. 1920 G, afdeeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat het besluit van Gedepu
teerde Staten is genomen uit overewging dat 
uit een ter zake ingesteld onderzoek is gebleken, 
dat de localiteiten, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd, niet kennelijk uitsluitend of 
in hoofdzaak strekken ten dienste der logeer
gasten-; dat hier alzoo aanwezig is het geval, ge
noemd in art. 9, 3e lid, 3°. van de Drankwet 1904 
(Staatsblad n°. 235), laatstelijk gewijzigd btj de 
wet van 29 Juni 1925 (Staatsbladn°. 280), waarin 
de gevraagde vergunning moet worden geweigerd; 

dat de appellante in beroep aanvoert dat zij 
in haar logement twee ruime kamers ingericht 
heeft uitsluitend voor logeergasten; dat zij, 
weduwe zijnde, met hare kinderen van het 
café en logement-bedrijf moet leven en door de 
weigering schade aan haar bedrijf heeft en 
daardoor gebrekkiger met hare kinderen zal 
moeten leven ; dat er in het pand vroeger 
altijd vergunning is geweest ; 

Overwegende, dat blijkens de overgelegde 
ambtsberichten voor de localiteit, rechts van 
den ingang, waarvoor vergunning wordt ge
vraagd, verlof is verleend voor den verkoop 
van anderen dan sterken drank voor gebruik 
ter plaatse van verkoop, als bedoeld in art. 34, 
2e lid der Drankwet, en zij voor gewoon café
bezoek bestemd is ; terwijl de andere localiteit 
waarvoor vergunning wordt gevraagd in gebruik 
is bij de leden van het gezin ; 

dat de hierbedoelde localiteiten dus niet 
kennelijk uitsluitend of in hoofdzaak strekken 
ten dienste van logeergasten, en Gedeputeerde 
Staten mitsdien terecht op grond van art. 9, 
3e lid sub 3°. der Drankwet, zooals deze is ge
wijzigd door de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad n°. 280) de gevraagde vergunning hebben 
geweigerd; 

Gezien de Drankwet ; 
• H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver

heid is belast met de uitvoering van dit besluit 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, Afdeeling voor de Grschil
len van Bestuur. 

's-Gravenhage den 12 December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

(B. S.) 

14 December 1925 BESLUIT, houdende vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur tot regeling van de uitbetaling in 
Nederland van pensioenen, gagementen, 
onderstanden, toelagen van broeders der 
Orde van den Nederlandschen Leeuw en 
verhoogde soldijen van ridders der Militaire 
Willemsorde ten laste der geldmiddelen 
van Nederlandsch-lndië, Siiriname en Cu
raçao. S. 470. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Koloniën d.d. 5 November 
1925, 3de Afdeeling, n° . 30, 

van Financiën d.d. 6 November 1925, n°. 135, 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten, 

van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
d.d. 6 November 1925, n°. 8770, Afdeeling 
Binnenlandsch Bestuur, 

van Buitenlandsche Zaken d.d. 6 November 
1925, Afdeeling Juridische Zaken, n°. 30627, en 

van Waterstaat d.d. 6 November 1925, n°. 5. 
Afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
1 December 1925, n°. 28) ; 

Gezien de nadere voordracht van Onze voor
noemde Ministers d.d. 8 December 1925, 3de 
Afdeeling, n°. 59, 10 December 1925, n°. 137, 
Afdeeling Pensioenen en Eerediensten : 10 De
cember 1925, n°. 9696, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur ; 10 December 1925, n°. 33899, Af
deeling Juridische Zaken; 10 December 1925, 
n°. 14, Afdeeling Posterijen en Telegrafie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. 1. De eerste betaling van pen

sioenen, gagementen, onderstanden, toelagen 
van broeders der Orde van den Nederlandschen 
Leeuw en verhoogde soldijen van ridders der 
Militaire Willemsorde ten laste der geldmiddelen 
van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
geschiedt zoo spoedig mogelijk na de toekenning. 

2. Verder heeft de betaling plaats als volgt: 
van de gagementen en pensioenen aan ge

wezen Europeesche militairen beneden den 
ran~ van Onderluitenant en aan de met hen 
geliJkgestelden alsmede van de pensioenen aan 
de peré'Onen, die in Nederland ten laste van de 
geldmiddelen van Nederlandsch-Indië eene 
betrekking bekleed hebben en aan hun weduwen 
en weezen, uiterlijk den 25sten der eerste 
maand van het kwartaal, waarover zij verschul
digd zijn; 

van de periodieke onderstanden, welke wor
den uitbetaald tot en met den sterfdag van 
den rechthebbende, alsmede van de toelagen 
van broeders der Orde van den N ederlandschen 
Leeuw en verhoogde soldijen van ridders der 
Militaire Willemsorde, uiterlijk den 25sten van 
de eerste maand volgende op het kwartaal, 
waarover zij verschuldigd zijn ; 

van alle overige pensioenen en periodieke 
onderstanden uiterlijk den 25sten van de derde 
maand van het kwartaal, waarover zij ver
schuldigd zijn. 

Indien de 25ste valt op een Zondag of op 
eenen daarmede gelijk gestelden dag, zal de 
betaling geschieden op den eersten daarop 
volgenden dag, welke geen Zondag noch daar
mede gelijkgestelde dag is . 

3. Met den Zondag worden ten deze gelijk
gesteld de Christelijke tweede Paasch- en 
Pinksterdagen, de beide Kerstdagen en de 
Hemelvaartsdag. 
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4. In bijzondere gevallen kan Onze Minister 
van Koloniën bepalen dat de uitbetaling op 
een later tijdstip plaats heeft dan in het vorig 
lid is aangegeven. 

2. 1. Aan het bestuur van elke Gemeente, 
waarin personen wonen, die in het genot zijn 
van inkomsten als in dit besluit bedoeld, worden 
den 20sten van de maand voorafgaande aan 
de betalingsmaand door Onzen voormelden 
Minister de noodige staten toegezonden, b!'hel
zende de namen van de rechthebbenden, zoo
mede verdere ~egevens, die voor de uitbetaling 
van belang ziJn, 

2. De Gemeentebesturen onderzoeken aan 
de hand van de bevolkingsregisters, of de per
sonen op den eersten dag van de op de staten 
aan te geven maand in leven waren, onder
teekenen een op die staten te stellen verklaring, 
waarin de uitslag van het gehouden onderzoek 
is vervat en zenden · de staten, in daartoe 
dienend geval voorzien van de mededeelingen, 
welke voor de betaling der gelden van belang 
kunnen zijn, uiterlijk den 5den der betalings
maand terug. 

3. Vóór den 6den van iedere maand doen de 
Gemeentebesturen aan Onzen voormelden Mi
nister opgaaf van de namen der personen, als 
bedoeld in het lste lid, wier overlijden te hunner 
kennis is gekomen, met vermelding van den 
datum van overlijden. 

4. Onze voormelde Minister doet bij iedere 
eerste toekenning van inkom~ten, als in dit 
besluit bedoeld, daarvan mededeeling aan het 
bestuur der Gemeente, binnen welke de recht
hebbende volgens diens opgaaf zal gevestigd 
zijn, zooveel mogelijk met vermelding van het 
nader adres. 

Elke rechthebbende is voorts verplicht te 
zorgen, dat zijn adres steeds bij Onzen voor
melden Minister bekend is. 

3. 1. De betaling geschiedt voor hen, die 
niet bjj den Postchèque- en Girodienst zijn 
aangesloten, door middel van een aan eiken 
rechthebbende toe te zenden postchèque op 
naam. 

2. Voor hem, die is aangesloten bij den 
Postchèque- en Girodienst, wordt het hem toe
komend bedrag op zijn postrekening bijge
schreven. 

3. Indien de rechthebbende de hem toe
komende gelden van een Gemeentebestuur of 
van een liefdadige of t ot algemeen nut werkende 
instelling, volgens de terzake geldende bepa
lingen, bij voorschot ontvangt, wordt de post
chèque op naam van en aan het betrokken 
bestuur ,toegezonden. Wanneer dat bestuur 
aangesloten is bij den Postchèque- en Girodienst 
worden de gelden op zijn rekening bijgeschreven. 

4. 1. De rechthebbende, die buiten het 
Rijk in Europa woonachtig is, zendt - onver
schillig of hij al dan niet bij den Postchèque
en Girodienst is aangesloten - in het begin 
der maand waarin de gelden worden uitbetaald, 
aan Onzen voormelden Minister een bewijs van 
in leven zijn, waarin plaats en jaar en datum 
van geboorte zijn v·ermeld. Dat bewijs wordt 
opgemaakt het. zij door een ter plaatse bevoegde 
autoriteit, hetzij door een Nederlandschen 
diplomatieken of consulairen ambtenaar. Is 
zoodanig bewijs in eersten aanleg afgegeven 
door een ter plaatse bevoegde autoriteit, dan 
moet de handteekening van die autoriteit 

1\12/i. 

worden gelegaliseerd, voor zooveel betreft in
komsten, waarvan het jaarlijksch bedrag eene 
som van f 300 niet te boven gaat, door eene 
hoogere autoriteit in het land van afgifte, en in 
alle andere gevallen door een Nederlandschen 
diplomatieken of consulairen ambtenaar. Is 
een bewijs als vorenbedoeld in eerste instantie 
afgegeven door een Nederlandschen diploma
tieken of consulairen ambtenaar, dan moet 
diens handteekening, onafhankelijk van het 
jaarlijksch bedrag der inkomsten van den 
rechthebbénde, steeds worden gelegaliseerd door 
of namens den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Buitenlandsche Zaken. Het 
bedoeld bewijs wordt daartoe gezonden aan 
gemeld Departement, onder bijvoeging van 
f 0.50 voor de kosten en met verzoek het nà 
legalisatie te willen zellden aan Onzen voor
melden Minister. 

De legalisatie door het Departement van 
Buitenlandsche Zaken geschiedt kosteloos voor 
zooveel het bewijs van in leven zijn betreft 
inkomsten, waarvan het jaarlijksch bedrag 
eene som van f 300 niet te boven gaat. 

2. De rechthebbende, die in het buitenland 
woont en die niet bij den Postchèque- en 
Girodienst is aangesloten, wijst voor zoover hij 
het hem toekomende bedrag niet per post
chèq ue op een postkantoor hier te lande wil 
innen, een hier te lande woonachtig persoon 

• of hier te lande gevestigde bank of instelling 
aan, met vermelding van het volledige adres 
van die(n) persoon, bank of instelling, aan 
wie(n) de chèque kan worden gezonden teneinde 
het daarop vermelde bedrag voor hem te innen, 
dan wel, voor zoover die persoon, bank of in
stelling bij den Postchèque- en Girodienst is 
aangesloten, op wiens (wier) rekening het hem 
toekomende bedrag kan worden bijgeschreven. 

5. Dit besluit treedt in werking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Koloniën, van Financiën, 
van BinnenlandRche Zaken en Landbouw, van 
Buitenlandsche Zaken en van Waterstaat zijn, 
ieder voor zooveel hem betreft, belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 14den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, ÜH. WELTER. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

De Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, DE GEER. 

De jjfinister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Waterstaat, M. BONGAERTS. 
( Uitgeg. 22 Dec. 1925.) 

14 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
De eisch van storting van een waarborg

som, gesteld aan het slot van het derde lid, 
geldt bij aanschaffing van schoolmeubelen 
slechts dàn, wanneer die meubelen onder 
de eerste inricht.ing zijn begrepen, niet 
wanneer de aanschaffing geschiedt ter 
vervanging of uitbreiding van de bestaande 
meubelen. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
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het bestuur der Vereeniging voor lager onder
wijs op Gereformeerden grondslag te Amster
dam, tegen het besluit van Gedeputeerde 
Stat~n van Noord-Holland van 22 Juli 1925, 
n°. 120, houdende ongegrondverklaring van 
zijn beroep tegen het besluit van den Raad 
van Amsterdam van 11 Maart 1925, n°. 173, 
waarbij is geweigerd de gevraagde medewer
king tot het beschikbaarstellen van gelden 
voor de aanschaffing van meubelen, leer- en 
hulpmiddelen ten behoeve van zijne bijzondere 
lagere school, Fahrenheitstraat 89, aldaar ; 

Den Raad, van Sate, enz. ; 
0. dat de Raad der gemeente Amsterdam 

in zijne vergadermg van 11 Maart 1925 heeft 
besloten de door het Bestuur der Vereeniging 
voor lager onderwijs op Gereformeerden grond
slag gevraagde medewerking om beschikbaar
stelling van gelden voor het aanschaffen van 
meubelen en leer- en hulpmiddelen niet te 
verleenen, daarbij overwegende, dat n:et vol
daan is aan het bepaalde in art. 73, derde lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, aangezien aan 
1e stukken ontbreekt eene verklaring, waar
bij het schoolbestuur zich verbindt, om, voor
dat tot de aanschaffing der artikelen wordt 
overgegaan, in de gemeentekas te storten een 
bedrag, gelijkstaande met v~ftien ten honderd 
der aanschaffingskosten ; 

dat, nadat het schoolbestuur van clit raads
besluit bij Gedeputeerde Staten in beroep was 
gekomen, clit college bij besluit van 22 Juli 
1925, n°. 120, met handhaving van het bestre
den raadsbesluit, het daartegen ingesteld beroep 
ongegrond heeft verklaard, daarbij overwegende 
dat het niet aan twijfel onderhevig is, en trou
wens ook door het appelleerend bestuur niet 
is betwist, of vóór de technische herziening 
van de Lager-Onderwijswet 1920 hij de wet 
van 16 Februari 1923, S. 38, stond tegenover 
eiken vorm van medewerking van een ~emeente
raad, naar de vijf onderscheiclingen van art. 72, 
de verplichting van het schoolbestuur om bij 
zijne aanvrfLge ·tot clie medewerking eene ver
klaring over te leggen, waarbij het zich ver
bond tot het storten eener waarborgsom ten 
bedrage van 15 % der met den gevraagden 
vorm van medewerking gemoeide kosten : dat 
noch uit de bewoorclingen der technische her
ziening, noch uit de Memorie van Toelichting 
daarop, noch ook uit de gewisselde stukken of 
uit de mondelinge behandeling der betreffende 
wetsartikelen valt af te leiden, dat de wetgever 
op dit beginsel eene uitzondering heeft willen 
maken, toen hij in a.rt. 72 aan de opsomming 
der vijf vormen van medewerking een zesden 
vormt : beschikbaarstelling van gelden voor 
,,de aanschaffing van schoolmeube]<Jn, de leer
en hulpmiddelen daaronder begrepen", toe
voegde; dat integendeel eene handhaving van 
het beginsel moet worden gezien in de toevoeging 
van de woorden "de aanschaffing van school
meubelen, de leer- en hulpmiddelen daaronder 
begrepen" aan de eerste zinsnede van het derde 
lid van art. 73 ; dat toch de verpli<'hting, opge
nomen in de tweede zinsnede van dat lid, om 
bij "de" aanvrage eene verklaring omtrent de 
verbintenis tot het storten eener waarborgsom 
over te leggen, geen andere beteekenis hebben 
kan dan dat die verklaring moet worden overge
legd bij "eene" aanvrage naar de omschrijving 
van de eerste zinsnede en dus ook moet worden 

overgelegd bij eene aanvrage tot het ontvangen 
van gelden, benoodigd voor "de aanschaffing 
van schoolmeubelen, leer- en hulpmiddelen 
daaronder begrepen", nu bij de technische her
ziening die omschrijving met de tusschen aan
halingsteekens geplaatste woorden is aange
vuld ; dat de Raad van Amsterdam dus terecht 
zijne medewerking heeft geweigerd, nu het ap
pelleerend schoolbestuur bezwaar heeft gemaakt 
de in art. 73, derde lid, der Lager-Onderwijs
wet 19:!0 bedoelde verklaring over te leggen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het schoolbestuur bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende dat de Lager-Onderwijswet 1920 
nergens eischt, dat een schoolbestuur bij het 
aanvragen der gelden, benoodigd voor de aan- . 
schaffing van schoolmeubelen, leer- en hulp
middelen, tevens eene verklaring overlegt be
treffende de storting van een waarborgsom ; 
dat vermits overigens de aanvrage aan het 
wettelijk voorschrift voldeed, de Raad ten 
onrechte zijne medewerking heeft geweigerd ; 

0. dat art. 73, derde lid, laatste 'zinsnede, 
bepaalt, dat bij de aanvrage wordt overgelegd 
eene verklaring, waarbij de instelling of ver
eeniging zich verbindt, om, voordat met den 
verbouw wordt aangevangen, als waarborgsom 
ean bedrag, gelijkstaande met vijftien ten hon
derd van de verbouwingskosten, in de gemeente
kas t e storten ; 

dat onder verbouwingskosten, hierboven 
bedoeld, volgens art. 74, eerste lid, onder meer 
zijn begrepen de kosten van eerste inrichting 
met inbegrip van de schoolmeubelen; 

dat hieruit volgt, dat slechts dan eene waar
borgsom bij aanschaffing van schoolmeubelen 
is vereischt, wanneer die meubelen onder de 
eerste inrichting zijn begrepen, en deze eisch 
niet geldt bij de aanschaffing van nieuwe school
meubelen ter vervanging of uitbreiding van de 
bestaande; 

dat derhalve nu dit laatste hier het geval is, 
de Raad der gemeente Amsterdam - en in 
beroep Gedeputeerde Staten - ten onrechte 
hebben beslist, dat, aangezien het school
bestuur eene verklaring als bedoeld in art. 73, 
derde lid, laatste zinsnede, niet had overgelegd, 
de medewerking niet kan wqrden verleend ; 

dat, aangezien in dit geval de aanvraag en 
de daarbij overgelegde stukken aan de bij art. 
73 der Lager-Onderwijswet 1920 gestelde eischen 
voHoen, de door het schoolbestuur aangevraag
de gelden door de gemeente alsnog zullen moeten 
worden verstrekt ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en ver~taan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 22 J uli l!l25, n°. 120, en van het besluit 
van den Raad der gemeente Amsterdam van 
11 Maart 1925, n°. 173, te bepalen, dat de door 
het Bestuur der Vereeniging voor lager onder
wijs op Gereformeerden grondslag te Amster
dam gevraagde medewerking tot het beschik
baarstellen van gelden voor de aanschaffing van 
meubelen, leer- en hulpmiddelen ten behoeve 
van zijne bijzondere lagere school, Fahrenheit
straat 89, aldaar, alsnog behoort te worden 
verleend. (A. B.) 
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14 December 1925. RONDSCIIBLJVEN van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Gedeputeerde 
Staten van de onderscheidene Provinciën, 
betreffende Uitvoering der Boschwet 1922. 

Artikel 7, lid 3, der Boschwet 1922 verplicht 
publiekrechtelijke lichamen, alsmede Vereeni
gingen en Stichtingen van algemeen nut om 
van het voornemen om hunne bosschen en 
andere hout.opstanden - voor zoover deze 
niet gelegen zijn binnen de bebouwde kommen 
der Gemeenten - te vellen of te dunnen, ten 
minste één maand te voren kennis te geven aan 
het Hoofd van het Staatsboschbedrijf. 

Ten einde te kunnen waken voor eene behoor
lijke bewaring van het natuurschoon binnen de 
bebouwde kommen der Gemeenten is den 
Gemeentebesturen herhaaldelijk verzocht niet 
over te gaan tot eenigszins belangrijke veilingen, 
zonder vooraf het Staatsboschbeclrijf te hebben 
gehoord. 

Ondanks een en ander hebben nog steeds 
vellingen plaats zonde1· dat het Staatsbosch
bedrijf er op eenigerlei wijze kennis van draagt. 

Ten einde nu eene behoorlijke uitvoering van 
de Boschwet 1922 zooveel mogelijk te verzeke
ren, heb ik de eer Uw College te verzoeken om, 
wanneer aan U be~luiten van Gemeenteraden, 
Waterscbaps- en Polderbesturen, betreffende 
verkoop (met be~temming tot velling) van 
houtopstanden bU1ten de bebouwde kommen 
der Gemeenten en van eenigszins belangrijke 
houtopstanden binnen de bebouwde kommen 
der Gemeenten. te r goedkeuring worden inge
zonden, die goedkeuring niet te willen verleenen, 
zoolang niet is gebleken, dat van Staatswege 
tegen de desbetreffende veillingen geene beden
kingen op grond van de Boschwet 1922 bestaan. 

Ik vertrouw, dat Uw College bereid zal zijn 
in deze de verlangde medewerking te verleenen. 

(B. S.) 

15 December 1925. BESLUIT, houdende be
schikking op het bezwaar van TH. A. 
G0DDARD te Zutphen, tegen de aanslagen 
over de belastingjaren 1922/23 en 1923124 
in de gemeente Oosterhesselen, in de be
lasting naar het inkomen dier gemeente 
en in de opcenten op de hoofdsom der 
Rijksinkomstenbelasting als forens. S. 4 71. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaarschrift door 

TH. A . GoDDARD, notaris te Zutphen, op grond 
van art. 265i der Gemeentewet ingediend tegen 
de aanslagen over de belastingjaren 1922/23 
en 1923/24 in de gemeente Oosterhesselen in 
de belasting naar het inkomen dier gemeente 
en in de opcenten op de hoofdsom der Rijks-
inkomstenbelasting als forens ; ' 

Den Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 November 1924, n°. 1065, en 10 ,Tuni 1925, 
no. 1065/61 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 9 December 1925, n°. 49, afd. 
D.B.; 

Overwegende dat op grond van art. 244a 
onder 4°. der Gemeentewet op de hoofdsom 
der Rijksinkomstenbelasting waarin TH. A. 
GoDDARD, te Zutphen, over de belast.ingjaren 
1922 23 en 1923 24 is aangeslagen, opcenten 

zijn geheven ten behoeve van de gemeente 
Oosterhesselen en bij over die belastingjaren 
mede in die gemeente in de plaatselijke inkom
stenbelasting i, aangeslagen als forens ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft ~emaakt, 
aanvoerende dat hij nimmer de bedoelmg beeft 
gehad om een gemeubileerde woning binnen 
de gemeente Oosterhesselen voor zich beschik
baar te houden ; 

Overwegende dat de reclamant eigenaar is 
van een in de gemeente Oosterhesselen gelegen 
perceel , hetwelk een vrijwel onbewoonbaar 
gedeelte is van een oud vervallen landhuis, 
waarin zich slechts in één vertrek eenige 
meubelen bevinden; 

dat, indien al het perceel tot woning mocht 
kunnen strekken, in ieder geval niet kan worden 
aangenomen, dat iemand van de maatschappe
lijke positie van reclamant ooit een dergelijk 
perceel tot woning van zich of zijn gezin zou 
willen of kunnen bezigen ; 

dat de reclamant dan ook niet geacht kan 
worden dat perceel als woning voor zich of 
zijn gezin beschikbaar te hebben gehouden ; 

dat hij dus deswege ten onrechte op grond 
van art. 244a, 40, der gewijzigde Gemeentewet 
als forens in de gemeente Oosterhesselen over 
de belastingjaren 1922/23 en 1923/24 is aange
slagen; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

de aanslagen van TH. A. G0DDARD, te 
Zutphen, in de gemeente Oosterhesselen in de 
belasting naar het inkomen dier gemeente 
en in de opcenten op de hoofdsom der Rijksin
komstenbelasting als forens over de belasting
jaren 1922/23 en 1923/24 te vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk tegelijk 
met zijn rapport in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State, Afdrnling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 15den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H . COLIJN 
(Uitgeg. 13 Jan. 1926.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIE . 

AFDEELING: 
DIRECTE BELASTINGEN. 

's-Gravenhage, 9 Dec. 1925. 

ONDERWERP: 
Commissoriaal van 
4. Juli 1924, n°. 53. 

Aan de Koningin. 

]\fits deze heeft de ondergeteekende de eer 
Uwer Majesteit hiernevens weder aan t e bieden 
het bezwaarschrift, van TH. A. GoDDARD, te 
Zutphen, tegen zijn aanslagen in de gemeente 
Oosterhesselen in de belasting naar het inkomen 
dier gemeente en in de opcenten op de hoofd
som der Rijksinkomstenbelasting als forens 
over de jaren 1922123 en 1923 24. 

De Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, beeft Uwer Majesteit 
de volgende uitspraak voorgedragen. 

71* 
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Beschikkende op het bezwaarschrift door 
TH .. A. GonnARD te Zutphen op grnnd van art. 
265i der Gemeentewet ingediend tegen de aan
slagen in de gemeente Oosterhe,sselen in de be
lasting naar het inkomen dier gemeente en in 
de opcenten op de hoofdsom der Rijk~inkom
stenbelasting als forens ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advie8 van 
21 November 1924, n°. 1065; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende dat op grond van ar t. 244a 
onder 4°. der Gemeentewet op de hoofdsom 
der Rijksinkomstenbelasting waarin TH. A. 
GonDARD, te Zutphen, over de belastingjaren 
1922/23 en 1923/24 is aangeslagen, o p centen 
zijn geheven ten behoeve van de geme!)nte 
Oosterhe,sselen en · hij over die belastingjaren 
mede in die gemeente in de plaatselijke inkom
stenbelasting is aangeslagen als forens ; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat bij Ons besluit van 1 Maart 
1924 ongegrond is verklaard zijn bezwaar 
tegen den aanslag over het belastingjaar 
1921 /22 als woonforens in de gemeente Ooster
he,sselen; dat hij thans opnieuw in die gemeente 
als woonforens is aangeslagen ; dat door de 
late indiening der belastingaanslagen het hem 
onmogelijk is gemaakt, de gevolgen zijner 
dwaling af te wenden ; 

Overwe~endc dat de reclamant eigenaar is 
van eene m de gemeente Oosterhe,sselen gelegen 
gemeubileerde woning, welke blijkens de stuk
ken gedurende meer dan 90 dagen van elk der 
belastingjaren 1922/23 en 1923/24 niet ver
huurd is geweest ; 

dat de reclamant gedurende dien tijd geacht 
moet worden die woning voor zich beschikbaar 
t e hebben gehouden ; 

dat hij dus terecht overeenkomstig art. 244a, 
4°. der gewijzigde Gemeentewet als foren-~ in 
de gemeente Oosterhe,sselen over de belasting
jaren 1922/23 en 1923/24 is aangeslagen; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

het bezwaar ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen. 

De gronden, waarop deze meening rust, zijn 
vermeld in het ontwerp-besluit, dat Uwer 
Majesteit hiernevens eerbiedig ter bekrachti
ging wordt aangeboden. 

De Minister van Financiën, · H. COLIJN. 

15 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit tot het aangaan van 

een rekening-courant-overeenkomst met 
een bankinstelling is, voorzoover het strekt 
tot het- in bewarin~ geven van gelden, niet 
aan de goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen. 

Waar in casu de overeenkoIIlSt wordt 
gesloten met de Bank voor Ned. Gemeen
ten behoeft niet aan de door Ged. Staten 
gestelde eisch te zijn voldaan dat credit
saldi moeten zijn gedekt door onderpand 
met voldoende overwaarde. 

WrJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

de Raden der gemeenten Smallingerland en 
Wymbritseradeel tegen de besluiten van Gede
puteerde Staten van Friesland van 24 Juli 1925, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de raads
besluiten dier gemeenten onderscheidenlijk van 
26 Mei en 28 Mei 1925 tot het aangaan van een 
rekening-courant-ovareenkomst met de Naam 
looze Venootschap Bank voor Nederlandsche 
gemeenten te 's-Gravenhage; 

Dan Raad van State, enz. ; 
0. dat de Raden der gemeenten Smallinger

land en Wijmbritseradeel bij brnluiten onder
scheidenlijk van 26 Mei en 28 Mei 1925 reke
ning-courant-overeenkomsten hebben gesloten 
met de Naamlooze Vennootschap Banlc voor 
Nederlandsche gemeenten te 's-Gravenhage ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluiten van 
24 Juni 1925 n°. 88. 2e afd. F aan de raadsbe
sluiten de goedkeuring hebben onthouden, uit 
overweging, dat in de gesloten overeenkomsten 
niet is opgenomen de bepaling, dat credit-saldi 
moeten zijn gedekt door onderpand met vol
doende ov3rwaarde, daar de bank bezwaa-r maakt 
tegen een dergelijke voorwaarde ; dat Gedepu
teerde Staten h3t verkrijgen van onderpand V)Or 
gemeente-gelden, welke onder niet-publiek
rechtelijk" lichamen berusten, van zóó groot 
belang achten dat zij daarvan ook bij d;, Bank 
voor Nederlandsche gemP.enten niet wenscht 
af te zien ; dat zij hare goedkeuring derh::dve 
niet kan hechten aan het ingezonden besluit; 

dat de Raad van Smallingerland in bèruep 
a11,nvoert dat gezien de bijzondere positie der 
bovenbedoelde Bankinstelling en gesteld zij 
ware in de gelegenheid, het gevraagde onder
pand te verleenen, dit niet noodig i3, aanaezien 
de aandeelhouders uitslt1itend zijn de §taa.t, 
gemeenten en andere publiekrechtelijke licha
men, die tevens schuldenaar zijn, terwijl door 
twee regeeringscommissatissen voortdurend toe
zicht wordt uitgeoefend ; dat de gemeente 
Smallingerland aandeelhouder is van de Bank, 
bij hare geEtie alzoo belang heeft en daarom 
de voorkeur er aan geeft, voor geldopname en 
belegaing gebruik te maken van de diensten 
van deze Bank ; dat Gedeputeerde Staten hun 
goedkeuring~recht wel al te ver willen uit
strekken: d>it toch art. 194a der Gemeentewet 
de goedkeuring van Gedeputeerde Staten eischt 
op besluiten tot het aangaan eener geldleening, 
terwij l art. 194c de goedkeuring vraagt voor 
besluiten tot het koopen, ruilen, vervreemden, 
bezwaren en verpanden van onroerend goed, 
van inschrijvingen in aen der grootboeken van 
de Nederlandsche Schuld, van schuldbrieven 
of vorderingen ; dat besluiten tot belegging 
van kasgeld, in casu credit-saldi op de rekemng
courant der gemeente, niet geacht kunnen 
worden te behcoren tot een der hiervoren ge
noemde categorieën van besluiten, die aan 
gce:l.keuring zijn onderworpen ; dat . reeds bij 
verschillende uitspraken werd uitgemaakt, dat 
het ter leen veistrekken of het beleggen van 
gemeente-gelden niet aan àe goedkeming van 
Gedeputeerde Staten i~ onderworpen, en dat 
daaromtrent reeds sedert 1896 een constante 
jurisprudentie he.'lrscht ; dat in hlt shiten eener 
rekening-courant-overeenkomst eenerzijds ligt 
besloten het tijdelijk opnemen van gelden en 
anderzijds het tijdelijk beleggen van overtollige 
kasgelden en dat dus, er van uitgaande dat 
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de na de afsluiting der overeenkomst te ontstane 
debet-saldi zijn te beschouwen als tijdelijke 
kasgeld-leeningen, ook slechts dit gedeelte van 
het bestreden raadsbesluit aan goedkeuring 
onderworpen behoefde te worden ; 

dat de Raad van Wijmbritseradeel in beroep 
aanvoert dat het Rijk, provinciën, gemeenten 
en andere publiekrechtelijke lichamen, met 
uitzondering van ieder ander, aandeelhouders 
van de Bank zijn en blijkens art. 2 der statuten 
alleen credieten worden verleend aan of onder 
gararitie van gemeenten, provinciën, ,vater
schappen en andere publiekrechtelijke lichamen 
en vennootschappen, waarvan de aandeelen 
uitsluitend of althans voor hJt menendeel het 
eigendom zijn van publiekrechtelijke lichamen, 
zoodat de Bank daardoor feitelijk een semi
officieele instelling is geworden en daarom niet 
met andere credietinstellingen kan worden 
vergeleken ; dat de kans op schade, die de 
gemeente door het zonder voldoende onderpand 
bij de Bank bebggen van gelden loopt, zoo zij 
al bestaat, uiterst gering is, aangezien de Bank 
immers alleen in connectie st,aat met publiek
rechtelijke lichamen, en mitsdien van verliezen 
op insolvente debiteuren geen sprake kan zijn ; 

0. dat ingevolge art. 146 der Grondwet de 
besluiten der gemeentebesturen rakende zoo
danige beschikking over gemeente-Pigendom 
of zoodanige burgerlijke recbtsha.ndelingen ftls 
de wet aanwijst, aan de goedkeuring van Gede
puteerde Staten zijn onderworpen ; 

dat iri art. 194 van de Gemeentewet met name 
is aangegeven, welke beschikkingen over ge
meente-eigendom en andere burgerlijke rechts
handelingen deze l>.oedkenring behoeven; 

dat daarin niet ztjn opgenomen besluiten van 
gemeentebesturen tot het in bewaring geven 
van gelden; 

dat derhalve de bovenbedoelde raadsbesluiten, 
voor zoover zij strekken tot het in bewaring 
geven van gelden, niet aan de goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten zijn onderworpen en de 
bestreden besluiten van Gedeputeerde Staten 
waarbij aan de raadsbesluiten, ook wat dit 
punt betreft, de goedkeuring is onthouden, niet 
kunnen worden gehandhaafd ; 

0. voorts ten aanzien van de vraag of alsnog 
de gcedkeuring kan worden verleend aan de 
raadsbesluiten voorzoover zij strekken tot het 
ter leen opnemen van gelden van de Bank 
van Nederlandsche gemeenten door de boven
gemelde gemeenten dat Onze Minister van 
Financiën de bedoelde Bank heeft aangewezen 
als instelling, waarover de verrekening van de 
vorderingen tusschen het Rijk en de gemeenten 
zal plaats hebben; 

dat de door de gemeentebesturen aan de 
Bank te vergoeden rente niet overmatig hoog 
is te achten; 

dat onder deze omstandigheden aan de raads
besluiten voorzoover zij strekken tot het ter 
leen opnemen van gelden van de Bank van 
Nederlandscbe Gemeenten door de bovenbe
doelde gemeenten, de goedkeuring alsnog be
hoort te worden verleend ; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van de bestreden besluiten 
van Gedeputeerde Staten van Friesland van 
24 Juni 1925, aan de besluiten der gemeenten 
Smallingerland en Wijmbritseradeel onder~chei-

denlijk van 26 Mei en 28 Mei 1925, voorzoover 
zij strekken tot het ter leen Qpnemen van gelden 
van de Bank van Nededandscbe Gemeenten 
de goedkeuring alsnog te verleenen. (A. B.) 

17 December 1925. BESLUIT, houdende be
schlkking op het bezwaar van D. A. J. 
S'.i:vIVER, thans te Utrecht, tegen den aan
alag in de gemeente Utrecht, in de plaatse
lijke inkomstenbelasting als forens over 
het belastingjaar 1922/23. S. 472. 

WIJ WILH:ELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bezwaar van D. A. J. 

STUIVER, voorheen te Amsterdam, thans te 
Utrecht, op grond van artikel 265i der Gemeente
wet ingediend tegen den aanslag in de gemeente 
Utrecht in de plaatselijke inkomst.Jnbelasting 
als forens over het belastingjaar 1922 23; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
H October 1925, n°. 887; 

Op de voordracht van Onzen -Minister van 
Financiën van 11 December 1925, n°. 56, 
afdeeling Directe Belastingen ; 

Overwegende da.t D. A. J. STUIVER te Am
sterdam bij aanslagbiljet van 27 Augustus 1923 
over het belastingjaar 1922 23 als forens in 
de gemeente Utrecht is aangeslagen; 

dat hij daartegen bezwaar heeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij sinds 1 Juli 1922 te Utrecht 
woonachtig is, komende uit Amsterdam; 

dat hij te Utrecht is gaan wonen, omdat hij 
zich had geassocieerd met een ander, en voor 
gezamenlijke rekening een electro-technisch 
bureau is begonnen ; dat hij ten onrechte in 
de gemeente Utrecht als forens is aangeslagen; 

Overwegende dat blijkens de ter zake be
trekkelijke stukken het 27 Augustus 1923 ge
dagteekend aanslagbiljet eerst op 16 November 
d.a. v. is uitgereikt ; 

dat het in dergelijke gevallen het meest 
overeenkomstig de wet is, voor het indienen 
van bezwaren den termijn van twee maanden 
te rekenen van den dag, waarop het aanslag
biljet is uitgereikt ; 

dat reclamant mitsdien geacht moet worden 
zijne bezwaren tijdig te hebben ingediend; 

Overwegende wat de hoofdzaak betreft, dat 
D. A. J. STUIVER onder dagteekening van 
25 Juli 1922 is ingeschreven in het bevolkings
register van Utrecht; 

dat hij sedert het begin der maand Juli 1922 
geregeld aldaar werkzaam was ; 

dat reclamant de mededeeling in het ambts
bericht van den chef van de Afdeeling Belas
tingen der Gemeentebelastingen te Utrecht, dat 
bij tot zijn huwelijk op 24 Maart 1923 te 
Amsterdam bleef overnachten, bepaald onjuist 
heeft genoemd, evenals het bericht dat aan den 
controleerenden ambtenaar geen slaapgelegen
heid kon worden getoond, tot staving van welke 
tegenspraak hij aanvoert dat hij tijdens het 
belastingjaar 1922/23 geen abonnement op de 
spoorwe~en heeft gehad, noch een trajectkaart 
op de ltjn Utrecht---Amsterdam; 

dat mitsdien aangenomen kan worden dat 
reclamant van 25 Juli 1922 af zijn hoofdver
blijf heeft gehad te Utrecht ; 

dat reclamant alzoo ten onrechte over het 
belastingjaar 1922/23 als forens in de gemeente 
Utrecht is aangeslagen ; 
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Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 

het bezwaar gegrond te verklaren en den 
aanslag van D. A. J. STUIVER, te Utrecht, in 
d e plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Utrecht als forens over het belastingjaar 1922/23 
te vernietigen. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
zijn rapport in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan den Raad van State, Afdeeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den J 7den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uit,geg . 13 Jan. 1926.) 

MINISTERIE VAN 
FINANCIEN. 

AFDEELING: 
DmECTE BELASTINGEN. 

's-Gravenh'l.ge, 11 Dec. 1925. 

ÜNDERWERP: 
Commissoriaal van 3 
Januari 1924, no. 77. 

Aan d Koningin. 
!\'lits deze heeft de ondergeteekende de eer 

Uwer Majesteit hiernevens weder aan te bieden 
het bezwaarschrift van L. A. J. STUIVER, 
voorheen te Amsterdam, thans te Utrecht, op 
grond van artikel 265i der Gemeentewet inge
diend tegen den aanslag in de gemeente Utrecht 
in de plaatselijke inkomst enbelasting als forens 
over het belastingjaar 1922 23. 

De Raad van State, Afdeeling voor de Ge
schillen van Bestuur, heeft Uwer Majesteit de 
volgende uitspraak voorgedragen. 

Beschikkende op het bezwaar van D. /.. J. 
STUIVER, voorheen te Amsterdam, thans te 
Utrecht, op grond van artikel 265i der Gemeente
wet ingediend t egen den aanslag in de gemeente 
Utrecht in de plaatselijke inkomstenbelasting 
als forens over het belastingjaar 1922 /23 ; 

Den Raad van Sta.te. Afdeeling voor de 
Ge chillen van Bestuur, gehoord, advies van 
14 October 1925, n°. 887; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van 

Overwegende dat D. A. ,T. STUIVER te Am
sterdam bij aanslagbiljet van 27 Augustus 1923 
over het belastingjaar 1922/23 als f"rens in 
de gemeente Utrecht is aange~lagen; 

dat hij daartegen bezwaàr beeft gemaakt, 
aanvoerende dat hij sinds 1 Juli 1922 te Utrecht 
woonachtig is, komende uit Amsterdam. ; 

dat hij te Utrecht is gaan wonen, omdat hij 
zich had geassocieerd met een ander, en voor 
gezamenlijke rekening een electro-technisch 
bureau is begonnen : dat hij ten onrechte in 
de gemeente Utrecht als forens is aangeslagen; 

0. dat blijkens de stukken het op 27 Augustus 
1923 vastgesteld aanslagbiljet eerst op 16 o
vember 1923 is uitgereikt; 

dat derhalve de termijn, voor het inbrengen 
van bezwaren gegund, niet in acht kon worden 
genomen; 

dat de reclamant echter niet spoedig na ont
vangst van het aanslagbiljet heeft gereclameerd, 
doch zijne bezwaren eerst op 1 J anuari 1924 
bij Ons zijn ingekomen ; 

dat derhalve geen termen bestaan, om de 
bezwaren van den reclamant teien bovenbe
doelden aanslag alsnog in behandelmg te nemen; 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet ; 
H ebben goed~evonden en verstaan: 

. de_1;1 appellant met-ontvanke1'jk te verklaren 
m ZlJil bezwaar. 

Onze Minister van l!'inanciën is belast mflt de 
uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeelin~ voor de Geschillen van Bestuur. 

Met dit advies kan de ondergeteekende zich 
niet vereenigen, doch wel met den gedachten
gang, neercre]egd in een mede hiernevensgaand 
afzonderlijk advies van het plaatsvervangend 
lid der Afdeeling, Staatsraad mr. D. P. D . 
FABIUS. 

De gronden, waarop de meerring van ge
noemden Staatsraad en die van den onder
geteekende rust, zijn vermeld in het ontwerp
besluit, dat Uwer· Majesteit hiernevens eerbiedig 
ter bekrachtiging wordt aangeboden. 

De J,[inister van Finandfn, H. COLIJN. 

17 December 1925. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur 
als bedoeld in a rtikel 67, derde ,lid, der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). 
s. 473. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Mini ters van 

Financiën, van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw, van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen en van Justitie van 16 October 1925, n°. 119, 
Afd. Pensioenen en Eerediensten , Binnen
landsch Bestuur, n°. 949, Comptabiliteit, n°. 
7195 en Algemeen Secretariaat, n°. 4705; 

Gezien art. 67, derde lid der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 November 1925, no. 34); 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde l\'linisters van 16 November 1925, 
n°. 66, afdeeling Pensioenen ••n Eerediens+en, 
30 November 1925, Afdeeling Binnenlands::h 
Bestuur, n°. 9153, 4 December 1925, Afdeeling 
Comptabiliteit, n°. 6280 en 12 December 1925, 
Afdeeling A. S. no. 895 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan , 
te bepalen: 
Art. 1. Onder de gepensionueerde ambte

naren over wie in de volgende artikelen wordt 
gehandeld, worden verstaan die, welke op of 
na 1 Juli 1922 volgens de P ensioenwet 1922 
(Staa!sblad n°. 240) anders d:an krachtens het 
twe'clde lid van a rtikel 48 dier wet, zooals dat 
vóór 1 Juli 192.5 luidrle, zijn gepensionneerd 
en die den leeftijd van 65 jaren niet hebben 
bereikt. 

2. 1. De Pensioenraad doet aan Onzen Mi
nister van Financiën mededeeling van naam, 
voornaam, geboortedatum, laatste woonplaats, 
laatst vervulde betrekking en laatste salaris 
der gepe.asionueerde ambtèna~en. Deze mede
deeling geschiedt , voor zooveel het betreft amb
tenaren, die op het tijdstip van het in werking 
treden van dit besluit zijn gepensionneerd 
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binnen twee maanden na dat tijdstip en voor 
zooveel het betreft ambtenaren, die na het 
tijdstip van het in werking treden van dit be
sluit gepensionneerd worden, zoo spoedig moge
lijk na den datum van pensionneering. 

2. Van iedere wijziging in de woonplaats 
van een gepensionneerd ambtenaar doet de 
Pensioenraad onverwijld opgave aan Onzen 
voornoemrl.en Minister. 

3. Met- de contrö!e op de in artikel 67, tweede 
lid, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) 
bedoelde inkomsten zijn, onverminderd de con
t,röle van anderen, in het. biizonder belast de 
inspecteurs der rurecte be1astingen. Zij ont
vangen daartoe van Onzen Minister van Finan
cii'n opgave van de gepensionneerde ambte
naren, die in hunne inspectie wonen, en hande
len overigens naar de door dien Minister te 
geven aanwijzingen. 

4. De burgemeesters, benevens de door 
Onzen Minister van Financiën aangewezen 
ambtenaren, rue kenn.is bekomen van een 
omstandigheid, welke voor_ de toepassing van 
artikel 67, tweede lid. der Pensioenwet 1922 
/S,,aa/.sblad n°. 240) van belang kan zijn, doen 
d<J.arvan zoo spoedig mogelijk mededee1ing aan 
Onzen voornoemden Minister. 

5. Indien een geponsionneerd ambtenaar in 
dienst is get,reden of in ruenst treedt van één 
der lichamen, genoemd in artikel 3 en artikel 4 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240), geeft 
de autoriteit, die den gepensionneerde in ruenst 
heeft gesteld of in ruen~t stelt, daarvan kennis 
11an Onzen Minister van Fins.nciën, met opgave 
van de inkomsten, welke aan het ambt of de 
betrekking zijn verbonden. 

'3. 1. Wanneer een gepensionneerd ambte
naar inkomsten geniet of gaa,t genieten uit of 
in verband met een ambt of een betrekking, 
in dienst vn-n een der lichamen, genoemd in 
artikPl 3 en artikel 4 der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad n°. 2'10), welk ambt of welke be
trekking is aanvaard met ingang van of na den 
dag, waarop hoi ontslag, t erzake waarvan het 
pensioen is verleend, is ingegaan. doet hij daar
van terstond mededeeling a9,n Onzen Minister 
van Financffn, onder opgave voorzooveel 
mogelijk van de inkomsten, welke hij uit het 
ambt of de betrekking ontvangt of zal oot.
vangen. 

2. Hij is voorts verplicht om, indien die 
inkomsten ttjdelijk of blijvend wijzic,ing onder
gaan, daarvan tijdig vóór het vers<iliijnen van 
den eerstvolgenden pensioenstermijn opgave 
te doen. Zijn da inkomsten niet vooraf op te 
geven, dan doet hij tijdig vóór het verschijnen 
van eiken pensioenstermijn opga.va van de 
inkomsten, welke hij sinds het t er hand nemen 
van de werkzaamheden of sinds de vorige opgave 
heeft genoten. Brengt echter de a,11,rd der werk
zaamheden, ter beoordeeling van Onzen Minis
ter van Financiën, mede, dat de inkomsten over 
een langeron t!'rmijn moeten worden berekend, 
dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig. 

7. Zoodro. Onze Minister van Financiën 
mededeeling heeft ontvangen van een omatan
digheid, welke voor de toepassing van artikel 
67, tweede lid, der Ponsioenwet 1!122 (Stwits
blad n°. 24-0) van belang kan zijn, wordt hier
van onverwijld kennis gegeven aan den Pen
sioenraad. 

8. Van inkomsten, als bedoeld in het eerste 

lid vRn ar tikel 6, die een gepensionneerd ambte
naar na 30 Juni 1925 en vóór het in werking 
treden van dit besluit heeft genoten, doet hlj 
binnen een maand na dat in werking treden 
mededeeling aan Onzen Minister van Financiën. 

9. Ons besluit van den 16den Januari 1924 
(81.aatsblad n°. 13) is ingetrokken. 

10. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den t,weeden dag ns. dien der dagteekening 
van het Staatsblad, wa9,rin het is geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zooveel hem 
aangaat , belast met de uitvoering van dit 
hesluit, dat in het Staatsbl,a,d zal worden ge
plaat~t en waarvan afschrift zal worden gezon
den aa-n den Raad van State, de Algemeene 
Rekenkamer en den Pensioenraad. 

Het Loo, den l 7den December 1925. 
WILHELMINA. 

fJe Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Binnenlanrlsche Zaken 

en Landbouw, DE GEER. 
De Minister van Onderwijs, 
K uruJten en W el,eruJchappen, 

RUTGER$. 
De Minister van Justitie, J. SCHOK.KING.· 

(Uitge,g. 14 Jan. 1926.) 

18 December 1925. BESLUIT, betreffende de 
beëediging van als opsporingsambtenaar 
aangewezen militairen der marechaussee be
neden den rang van onderofficier. S. 474. 

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

Justitie van den 14 December 1925, 2e Af. 
deeling A, n°. 926; 

0., dat het wenschelijk is de onder 6° van 
artikel 141 van het nieuwe Wetboek van Straf
vordering bedoelde, door Onzen Minister van 
Justitie aangewezen militairen der mare
chaussee beneden den rang van onderofficier, 
te doen beëedigen als opsporingsambtenaar; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De militairen der marPclrnussee be

neden den rang van onderofficier, rue ingevolge 
het bepaalde onder 6° van artikel 141 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering door 
Onzen Minister van Justitie zijn aangewezen 
als belast met de opsporing van strafbare feiten, 
leggen in handen van den Kantonrechter, 
binnen wiens rechtsgebied de plaats is, waar 
zij den dienst verrichten, den navolgenden 
eed af: 

,,Ik zweer (belove}, dat ik nimmer eene gifte, 
hoegenaamd middellijk of onmiddellijk, onder 
welken naam of voorwendsel, zal aannemen 
van eenige personen, welke ik weten of ver
moeden kan, eenig rechtsgerung of eenige zaak 
te hebben of te zullen krijgen, in welke mijne 
ambtsverrichtingen zou kunnen te pas komen ; 
dat ik mijnen post zal waarnemen met eerlijk
heid, nauwgezetheid, onzijrugheid, en zonder 
aanzien van personen en dat ik mij in de uit
oefening mijner beruening gedragen zal zoo 
als het aan brave en eerlijke ambtenaren belast 
met het opsporen van strafbare feiten be
taamt." 

,,Zoo waarljjk helpe mij God almachtig" 
(Dat belove of verklare ik). 

2. Ten aanzien van de wijze, waarop van 
de beëeruging van de in artikel 1 van dit be
sluit bedoelde opsporingsambtenaren als zoo-
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danig zal blijken, treft Onze Minister va,n Ju
stitie de vereischte voorûening(ln. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1926. 

Onze Minister van JustitiP is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,aà, zal worden geplaatst. 

H et Loo, den 18den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. ScHOKRING. 

( Uitgeg . 23 Dec. 1925.) 

18 December 1925. BESLUIT tot instelling van 
de Generale Commissie, bedoeld in artikel 3 
der Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad 
n°. 290) en tot vaststelling van bepalingen 
betreffende die Commissie. S. 475. 

WIJ WILHELMT A, ENZ. 
Op de voordracht van Onzen Minister van 

Waterstaat van 30 October 1925, n°. 315, 
Afdeeling Waterstaat T . ; 

• Gelet op artikel 3 der Zuiderzeesteunwet 
1925 (Staatsb/,aà, n°. 290) ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
24 November 1925, n°. 25); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 14 December 1925, 
n°. 311, Afdeeling Waterstaat T.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met ingang van het tijdstip, waarop artikel 3 

der Zuiderzecsteunwet 1925 (Staatsb/,aà, n°. 290) 
zal in werking treden, in te stellen de in dat 
artikel bedoelde Generale Commissie, en voor 
die Commissie de volgende bepalingen vast te 
stellen: 

I. Samenstelling. 
Art. 1. l.. De Generale Commissie bestaat 

uit ten hoogste 15 leden, die door Ons worden 
benoemd en ontslagen. 

2. Uit de leden worden door Ons een Voor
zitter en een Ondervoorzitter aangewezen. 

3. De Generale Commissie wordt bijgegtaan 
door een secretaris, een adjunct-secretaris en 
door andere personen, wier hulp zij voor de. 
uitvoering van haar taak behoeft . 

2. 1. De leden der Generale Commissie 
hebben zitting gedurende 4 jaren. 

2. De afgetreden leden zijn terstond weder 
benoembaar. 

3. Het bestuur van de Generale Commissie 
bestaat uit den Voorzitter en den Ondervoor
zitter. De Generale Commissie wijst t e hunner 
vervangin" twee leden aan. 

4. 1. De secretaris en de adjunct-secre
taris der Generale Commissie worden door 
Ons benoemd en ontslagen. 

2. Zij genieten eene bezoldiging, waarvan 
het bedrag door Ons wordt vastgesteld. 

IL Taa.lc. 
5. l. Desgevraagd dient de Generale Com

missie Onzen Minister van Waterstaat van 
advies met betrekking tot de ingevolge de 
Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad n°. 290) 
te nemen maatregelen ter tegemoetkoming 
aan de Zuiderzeevisschersbevolking en andere 
personen, wegens de schade, welke de afsluiting 
der Zuiderzee hun mocht berokkenen, en ver
leent zij bijstand in de uitvoering daarvan. 

2. ZiJ vestigt harerzijds de aandacht op 
hetgeen strekken kan tot bevordering van de 
voorbereiding en uitvoering van zoodanige 
maatregelen. 

3. Omtrent den door de Generale Com
missie te verleenen bijstand in de uitvoering 
van maatregelen, als hiervoor bedoeld, worden 
door Onzen Minister van Waterstaat de ver
eischte instructies vastgesteld. 

III. W erkwijze. 
6. 1. De Generale Commissie vergadert 

zoo dikwijls de Voorzitter dit noodig acht of 
het door ten minst.e drie leden met opgave van 
redenen wordt gevraagd. In het laatste geval 
moet de vergadering gehouden worden uiter 
lijk binnen 14 dagen, nadat het verzoek ter 
kennis van den Voorzitter is gekomen. 

2. De vergaderingen worden gehouden ter 
plaatse, door den Voorzitter voor elke ver
gadering aan te wijzen: 

7. Alle besluiten worden bij meerderheid 
van tenminste twee derden van het aantal 
leden, waaruit de Generale Commissie beRtaat, 
genomen. 

8. De Generale Commissie stelt een regle
ment van orde vast. Dit reglement en de daarin 
aan te brengen wijzigingen treden niet in wer
king, dan nadat daarop de goedkeuring van 
Onzen Minister van Waterstaat is verkregen. 

9. 1. De Generale Commissie, alsmede 
haar Voorzitter, is bevoegd de voorbereiding 
van de uit,voering van aangelegenheden, waar
omtrent zij van advies en bijst and heeft te 
dienen, aan commissiën uit haar midden op 
te dragen. 

2. Als Voorzitter dezer commissiën treedt 
de Voorzitter der Generale Commissie, dan 
wel de Ondervoorzitter of een van hunne 
plaatsvervangers in het bestuur op. 

10. De Voorzitter of, bij diens ontstentenis 
of afwezigheid, de Ondervoorzitter is belast 
met de uitvoering der besluiten van de Generale 
Commissie. Hij onderteekent de stuk.ken, 
welke van of namens de Generale Commissie 
uitgaan. 

11. De dagelijksche leiding van hetgeen aan 
de Generale Commissie is opgedragen, berust 
bij het bestuur, hetwelk t erzake tegenover de 
Generale Commissie verantwoordelijk is en 
haar te dien aanzien alle noodige inlichtingen 
verschaft. 

12. 1. De secretaris en de adj unct-secre
taris zijn de Generale Commissie, den Voor
zitter, den Ondervoorzitter, het bestuur, de 
subcommissies en den leden in alles, wat de 
hun opgedragen werkzaamheden aangaat, be
hulpzaam. 

2. Door een hunner worden alle stuk.ken, 
die van of namens de -Generale Commissie uit
gaan, mede onderteekend. 

3. Zij zijn belast met de zorg voor het 
archief van de Generale Commissie. 

4. De C"#lnerale Commissie regelt hunne 
vervanging bij afwezigheid of ontstentenis en 
stelt hunne instructie vast. Deze instructie, 
noch daarin aan te brengen wijzigingen treden 
in werking, dan nadat daarop de goedkeuring 
van Onzen 1\,finister van Waterstaat is ver
kregen . 

13. Tenzij Onze Minister van Waterstaat 
in bepaalde gevallen anders beslist, is het per-
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soneel, hetwelk de Generale Commissie voor 
de uitvoering van haar taak behoeft, onder 
den secretaris werkzaam. Dit personeel wordt 
benoemd, geschorst en ontslagen door Onzen 
)finister van Waterstaat. 

14. De Generale Commissie brengt jaarlijks 
voor 1 ,Juli aan Onzen Minister van Waterstaat 
een beknopt verslag uit omt rent de hoofd
zaken harer verrichtingen in het afgeloopen 
kalenderjaar. 

IV. Bevoegdheid. 
15. 1. Telkens wanneer de Generale Com

missie overleg noodig acht met Hoofden van 
Departementen van Algemeen Bestuur, wordt 
dat overleg door tusschenkomst van Onzen 
Minister van Waterstaat geopend. 

2. Voor het overige kan zij zich met alle 
openbare besturen, colleges, autoriteiten of 
andere personen rechtstreeks in verbinding 
stellen. 

16. De Generale Commissie, haar Voor
zitter, alsmede ingestelde subcommissies, zijn 
bevoegd ambtenaren, deskundigen of andere 
personen, op wier voorlichting prijs wordt ge
steld, tot het geven daarvan uit te noodigen. 

V. Algemeene bepalingen. 
17. 1. De Generale Commissie doet 

jaarlijks voor 1 Mei aan Onzen Minister van 
Waterstaat een gespecificeerde en behoorlijk 
gedocumenteerde begrooting van inkomsten en 
uitgaven betreffende het volgende kalenderja.ar 
toekomen. 

2. Deze begrooting wordt ingericht volgens 
een door Onzen Minister van Waterstaat, na 
overleg met Onzen Minister van Financiën, 
vast t e stellen model ; zij geeft de grenzen aan 
voor de in het begrootingsjaar ingevolge de 
Zuiderzeesteunwet 1925 (Staatsblad no. 290) 
te verstrekken bedrijfscredieten en behoe~t de 
goedkeuring van Onzen l\finister van Water
staat, die daaromtrent vooraf overleg pleegt 
met Onzen Minist,er van Financiën. 

18. 1. De !eden, de secretaris, de adjunct
secretaris en de verdere ambtenaren van de 
Generale Commissie ontvangen vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten, terwijl de leden, voor 
zooverre zij geene bezoldigde landsbetrekking 
bekleeden, aanspraak hebben op een door 
Onzen l\finister van Waterstaat met mede
werking van Onzen Minist,er van Financiën 
vast te stellen vergoeding voor tijdverzuim 
voor elken dag, waarop zij eene vergadering 
van de Generale Commissie of van eene sub
commissie hebben bijgewoond, dan wel inge
volge opdracht der Generale Commissie of van 
den Voorzitter bijzondere werkzaamheden 
hebben verricht. 

2. Het in het vorige lid bepaalde vindt 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de in artikel 16 bedeelde personen. 

19. De leden, de secretaris, de adjunct
secretarfa en de verdere ambtenaren van de 
Generale Commissie zijn verplicht tot ge
heimhouding van al hetgeen zij in hun hoe
danigheid vernemen, voor zooverre mededee
ling daarvan niet bij of krachtens de wet is 
voorgeschreven. . 

Onze Minister van Waterstaat is belast met 
de uitvoering van rlit besluit, hetwelk in het 
Staat~blad zal worden geplaatst en aan den 

Raad van State in afschrift zal worden mede
gedeeld. 

Het Loo, den 18den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoxGAERTS. 
(Uitgeg. 4 Jan. 1926.) 

18 December 1925. BESLUIT tot aanvulling 
van het Reglement voor de Koninklijke 

· Militaire Academie. S. 47G. 
WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Koloniën van 23 October 1925, 
Ilde Afd., n°. 98 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van den 
24sten November 1925, n°. 20) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Ministers van 7 December 1925, Ilde Afd., 
n°. 70 en van 11 December 1925, 7deAfdeeling, 
n°. 86; 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen : 
Art. 106 van het Reglement voor de Konink

lijke Militaire Academie, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 7 Juni 1912 (Staatsblad n°. 186), 
laatst elijk gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
25 ,Juni 1923 (Staatsblad n°. 302), wordt aan
gevuld met een zinsnede, luidende als vol$t : 

In bijzondera omstandigheden kan door den 
Minister van Oorloo- worden goedgekeUid, dat 
een cadet die voor de tweede maal eindexamen 
doet, alleen in die vakken examen behoeft af 
te leggen, waarin hij bij het in het vorige jaar 
gehouden eindexamen onvoldoende cijfers 
behaalde. . 

Onze Ministers van Oorlog en van Koloniën 
zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den R aad 
van State. 

H et Loo, den 18den December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, L AMBOOY . 
De ~Minister van Koloniën, Cn. WEI'fEH . 

(Uit{leg. ~ Jan . 1926.) 

1 Decemher 1925. Ko:r-rnKLIJK BESLUIT. 
Aankoop en inrichting van een speel

plaats moet geacht worden dienstbaar 
te zijn voor het onderwijs en is dus te 
beschouwen als eene verandering van 
inrichting, wanneer het schoolbestuur 
uitdrukkelijk heeft verklaard dat het 
terrein mede voor het onderwijs in licha
melijke oefening is bestemd. 

\VJJ WlLHELMI.NA, F.N7 . 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

den Raad der gemeente Schipluiden, tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 17 Augustus 1925 G. S. n°. 112, 
waarbij met vernietiging van zijn besluit van 
24 April 1925 is bepaald, dat de gemeente de 
door het Roomsch-Katholiek Kerkbestuur der 
parochie van den H. Jacobus te Schipluiden, 
als bestuur van de Roomsch Katholieke bij
zondere lagere school Boomgaardslaan A 106 
a ldaar, overeenkomstig ar t. ï2 der Lager
Onderwijswet 1920 gevraagde medewerking 
in zake aankoop en inrichting van en terrein 
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-voor een speelplaats bij deze school alsnog 
behoort t e verleenen ; 

Den Raad van State, enz. ; 
O_. da_t op 24 April 1925 de Raad der gemeente 

Schipluiden afwiJzend heeft beschikt op een 
verzoek van bovengemeld schoolbestuur om 
gelden beschikbaar te stellen voor den aankoop 
en inri_chting van eene speelplaats ; 

dat rngevolge een door het schoolbestuur bij 
-Gedeputeerde Staten ingesteld beroep dit 
College b_ij . b_esluit van 17 Augustus 1925, 
met vermetigrng van het bestreden besluit, 
heeft veddaard, dat de in art. 72 der Lager
Onderw1Jswet 1920 bedoelde medewerking door 
de gemeente alsnog moet worden verleend ; 

dat Gedeput_eerde Staten daarbjj hebben over
wog_en, dat bl)Jkens art. 72, 2e lid, der Lager
On<1erw:ijswet 1920 onder verbouw of verande
ring van inrichting begrepen kan zijn het aan
koopen en het inrichten Yan terreinen voor het 
onderwijs in lichamelijke oefening ; dat, nu 
het schoolbestuur in zijn aan den Raad gericht 
adres uitdrukkelijk heeft verklaard, dat het 
bedoeld terrein mede voor dit onderwijs is 
bestemd, de gelden, benoodigd voor het aan
koopen en het imichten van het t errein, daartoe 
door den Raad beschikbaar moeten worden 
~esteld, t enzjj niet mocht zijn voldaan aan de 
m art. 75 der wet omschreven \Tereischten; 
dat de vniag, of de speelplaatsaldannietnoodig 
is, daarb1J aan het oordeel \Tan den Raad is 
onttrokken ; dat blijkens de aan den Raad 
overgelegde stukken aan de in art. 73 der wet 
gestelde vereischten is voldaan ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad bij Ons in beroep is gekomen ; 

0. dat door het schoolbestuur de medewer
king is gevraagd voor den aankoop en de in
richting van een terrein voor eene speelplaats ; 

dat blijkens de stukken het schoolbestuur 
in zijn aan den Raad gericht adres uitdrukkehjk 
heeft verklaard dat bovenbedoeld terrein mede 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening 
is bestemd ; 

dat voort s op grond van de overgelegde 
bescheiden mag worden aangenomen, dat voor
zoover noodig het terrein voor het geven van 
bedoeld onderwijs zal worden ingericht ; 

dat onder deze omstandigheden de aankoop 
en inrichting van een terrein voor eene speel
plaats geacht moet worden dienstbaar te zijn 
voor het onderwijs, zoodat een en ander is te 
beschouwen 3:ls eene verandering van inrichting 
in den zin van art. 72, I e lid der Lager-Onder
wijswet 1920, en Gedeputeerde Staten dan ook 
terecht hebben geoordeeld. dat de Raad zijne 
medewerking daartoe niet had behooren te 
weigeren; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. (A.B.) 

18 December 1925. ARRES1' VAN DEN H OOGEN 
RAAD. 

W"eigering van de gemeente om het 
salaris van helpster in de nuttige hand
werken uit t e betalen gedurende den tijd 
dat de betrokkene tevens a ls tijdelijk onder 
wijzeres heeft dienst gedaan. 

Het druischt wel in tegen den geest van 
art. 30 en volgg. L. O.wet dat een tijdelijk 

onderwijzeres boven haar vaste jaarwedde 
nog een toelage ontvangt, maar hier heeft 
nu eenmaal een afzonderlijke benoeming 
als helpster plaats gehad, welke benoeming 
nu niet is beweerd dat zij door de Kroon 
is vernietigd, alle daaruit voortvloeiende 
gev')lgen heeft, ook wat betreft het daaraan 
verbonden salaris. 

(L. O.wet 1920 art. 30.) 

Mrs. Hesse, Savelberg, Jhr. F eith, Visser en 
van den Dries. 

N. G. Servatius, burgemeester der gemeente 
Smilde en als zoodanig <l.ie gemeente vertegon
woordigende en voor haar in rochte optredende, 
wonende te Smi1de7 e ischer tot ca:::.satie van een 
tusschen partijen door de Rechtbank te Assen 
op 10 Maart 1925 gewezen vonnis, advocaat 
Mr. L. A. Nijpels, gepleit door Mr. F . M. Wester
ouen van ~foeteren, 

tegen: 
het Nederlandsch Onderwijzersgenootschap, 
".'ereeniging met rechtspersoonlijkheid. geves
tigd te Amsterdam, verweerder, advocaat Mr. 
M. Oppenheimer. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal Mr. 
Besier. 

R. Siemelink is door het bestuur der gemeente 
Smilde aangesteld tot vakonderwijzeres of 
helpster in de nuttige handwerken aan eene 
openbare lagere school van die gemeente. 
Daarna is zij krachtens gelijke aanstellingen 
gedurende het tijdvak 1 Maart 1921- 1 Juli 
1921 en andermaal gedurende het tijdvak 1 
September 1921- 1 Maart 1922 als tijdelijk 
onderwijzeres aan die school werkzaam geweest, 
zonder dat bij die aanstellingen hare benoeming 
tot vakonderwijzeres in de nuttige handwerken 
iR ongedaan gemaakt. Integ<'mneel is zij in 
den loop van het tweede bovengenoemde tijd
vak, toen hare benoeming tot vakonderwijzeres, 
die naar het schijnt aan een termijn gebonden 
was, zou afloopen, als zoodanig herbenoemd. 

Zij meende nu gedurende de genoemde t ijd
vakken tot het genieten van wedde in beide 
ambten gerechtigrl te zijn. De gemeente echter 
betaalde haar alleen de wedde als tijdelijk onder
wijzeres uit . De verweerster in cassatie, aan 
wie zij ha.re aanspraken overdroeg, vorderde 
nu in recht.e ha.re wedde als vakonderwijzeres. 
De gemeente bestreed deze vordering op grond, 
dat H. Siemelink als tijdelijk onnerwijzeres 
ook belast was met het geven van onderwijs 
in de nut,tige handwerken en dat de Lager 
Onderwijswet 1920 ha.ar te dier zake geen recht 
gaf op een "extrabelooning." 

Bij het bestreden vonnis is de vordering toe
gewezen. De Rechtbank overwoog hierbij 
onder meer : ,,dat wel H. Siemelink als tijdelijk 
onderwijzere@ desgewe118cht verplinht was les 
in nuttige handwerken te geven, doch dat het 
bestuur der gemeente Smilde, hetwelk reeds 
op andere wijze in dat onderwjje had voorzien " 
(bedoeld is natuurlijk door hare aanstelling 
tot helpster), en na. de aanstelling tot t ijdelijk 
onderwijzeres door de herbenoeming als help
ster daarmede is voortgegaan, voor wat betreft 
het onderwijs in nuttige handwerken van haar 
diensten als tijdelijk onderwijzeres geen gebruik 
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heeft gemaakt en z\i dat onderwijs in baar 
hoedanigheid vd,n helpster · is blijven geven." 

en voorts: 
"dat hetgeen geïntimeerde met eP.n beroep 

op de Lageronderwijswet aanvoert ten einde 
aan te toonen, dat een gemeent,ebestuur geen 
extratoelage kan uittrekken voor nuttige hand
werken, als niet ter zake dienende buiten be
schouwing kan blijven, nu geen extratoelage 
boven het salaris als onderw\jzeres, doch 
slechts het salaris van de helpster werd ge
vorderd." 

AIR mirldel van cassatie is aangevoerd : 
" Schending en verkeerde toepassing van 

artt. 48 Rv . .: 2, 3, 5, 15, 19, 30, 31, 32, :l3, 36, 
41, 134, 130, l 90, 209 der Lageronderwijswet 
1920, 77 der Wet van 17 Augmtus 1878, S. 127, 
(zooal;, deze op 31 December 1920 luidde vol 
gens_ ~e daarin door latere wet.ten aangebrachte 
WljZtgmgen), 41a van het Bezoldigincrsbesluit 
Burg_erlijke Rijksambt_enare~ u1~9, S. 37, (gelijk 
dat 1s vastgesteld bij Konmkhjk besluit van 
16 December 1920, S. 8~~), junctis de bij voor
meld art. 41a _toepasselijk verklaarde bepalin
gen van de artikelen 1, 2 en 4 van dat Bezoldi
gingsbesluit; 

"een en ander in verband met de rlaarbij 
behoorende Bijlage B in het bijzonder de 
nummers 3, 8 en 15 van de ingevolge meerge
meld Koninklijk besluit van 16 December 1920 
S. 899, in . die ~ijlage ingevoegde rubriek 
"Lager en mtgebreid lager onderwijs", doordat 
de Rechtbank op gronden, die de aangevallen 
beslissing niet rechtvaardigen en ook zelve met 
de aangehaalde wPtsartikelen in strijd zijn, 
heeft aangenomen, dat Henderika Siemelink 
op de gemeente Smilde een,i vordering had ten 
bed~~ge van het bij hare benoeming tot "help
ster vastgestelde salaris, berekend over de 
ten processe bedoelde tijdvakken, en diensvol
gens met vernietiging van het vonnis des Kan
tonrechters de vordering van verweerrler in 
cassatie heeft toegewezen, zulks met verwer
ping van, althans zonder onderzoek te doen 
naar het door den eischer in cassatie gevoerd 
verweer dat Henderika Siemelink na haar 
aanstelling tot tijdel~jk onderwijzeres aan de 
ten processc bedoelde school, in welke functie 
zij onder meer belast was met lessen in de 
nuttige handwerken, geen recht meer had op 
een extra-beloonmg, welke haar volgens artikel 
33 der Lageronderwijswet niet kon worden 
toegekend." · 

De subsidiaire grief - waarmede ik gemaks
hal_ve be_gin - is ongegrond, daar de Rechtbank, 
gelijk mt het boven door mij vermelde voort
vloeit,, wel degelijk onderzoek heeft gedaan 
naar het daarb\j bedoelde verweer. 

Een anrlere vra!J,g .is, of dit verweer niet ten 
onrechi;e _is ve_rwor_pen .. Tot staving van haar 
verweer 1s btj ple1do01 namens de gemeente 
aangevoerd, dat wel art. 31 derLageronderwijs
wet 1920, B. en W. vrijlaat in het vaststellen 
der wedden van z.g.n. vakonderwijzers of 
helpers, doch dat art. 32 in verband met art. 
30 dier wet hen bij het vaststellen der wedden 
van de eigenlijke onderwijzers ( ook van de 
de tijdelijke) bindt aan de voorschriften rnn 
~ijlage __ B van het BezoldigingsbeRluit Burger
lijke Rtjksambtena.ren 1920, S. 37, waarin die 
wedden nauwkeurig zijn bepaald, zoodat z\i 

daa.rboven ni~t mogen gaan en dit doende met 
de w, ttelijke voorschriften in strtid zouden 
handelen. 

Ik kan dit volkomen toegeven, doch meen 
dat hiermflde het middel niet wordt gerecht,
vaardigd. B. en W. hebben nu eenmaal - het 
is op in cassatie onaanta~tbare wijze vastgesteld 
- II. Siemelink twee malen tot, tijdelijk onder
wijzeres a.angesteld zonder haar tegelijkertijd 
al~ vakonderwijzeres te ontslaan, voorts haar 
het ond1mvijs in de nuttige handwerken in 
laatstbedoelde hoedanigheid laten geven en 
haar zelfs gedurende hare werkzaamheid als 
tijdelijk onderwijz"res herbenoemd tot vak
onderwijzeres. Hierdoor ontstond een toestand. 
die mt>t de Lageronderw~swet 1920 in strijd 
was, daar deze onderwijzeres nu gerechtigd 
werd tot wedden in hare beide hoedanigheden, 
dus tot een honger totaalbedrag dan de w~t
gever gewild heeft.. Voor de Kroon had hierin 
een reden kunnen gelegen zijn om de aanstelling 
tot tijdeltik hulponderwijzeres zonder gelijk
tijdig ontslag der aangestelde uit haar ambt als 
vakonderwijzeres alsmede hare herbenoeming 
in dat ambt krachtens art. 153 der Gemeente
wP.t te vernietigen. Zoolang dit echter niet 
geschied was, had de rechter de aanspraken 
op wedde welke haar uit hare beide ambten 
toekwamen, te eerbiedigen. Ware hare aan
stelling tot tijdelijk onderwijzeres en hare 
latere herbenoeming tot vakonderwijzeres met 
de wet lijnrecht in strijd geweest, dan alleen 
zou de rechter met die alsdan nietige besluiten 
van B. en W. geen rekening mogen houden. 
Dit is echter het geval niet : slechts in hunne 
gevolgen waren die besluiten met de wet in 
strijd. 

Ik concludeer tot verwerping van het beroep 
en tot veroordeeling van den eischer q.q. in 
de kosten in cassatie gevallen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het aangevallen vonnis en uit dat 

van het Kantongerecht te Assen op 15 Mei 
1924 in deze zaak gewezen (N. J. 1925, blz. 
701. Red.), waarnaar het eerstbedoelde vonnis 
ten aan'zien van de feiten verwijst, blijkt : 

dat het Nederlandsch Onderwijzersgenoot
schap, stellende, dat Hinderika Siemelink, 
echtgenoote van Jelle Jager, ingevolge benoe
ming van wege de gemeente Smilde gedurende 
1921 en 1922, is werkzaam geweest aan de 
openbare school te Honger-Smilde als zooge
naamde helpster in de nuttige handwerken tegen 
een salaris van f 10.- per maand ; 

dat de gemeente Smilde geweigerd heeft haar 
dit salaris uit te betalen over de tijdvakken 
l Maart 1921- 1 Juli 1921 en 1 September 1921 
-1 Maart 1922, alzoo over tien maanden, op 
onjuisten grond bewerende daartoe niet ver
plicht te zijn ; 

dat Henderika Siemelink, bijgestaan door 
haren echtgenoot, hare vordering te dezer zake 
heeft overgedragen aan het Nederlandsch 
Onderwijzersgenootschap ; op deze gronden 
van de gemeente Smilde heeft gevorderd de 
som van f 100.- mer rente en kosten ; 

dat de burgemeester van Smilde, als deze 
gemeente vertegenwoordigende, erkennende 
dat Siemelink bij raadsbesluit van 13 April 
1920 met ingang van l Mei 1920 werd aange
steld tot vakonderwijzeres (helpster) in de 
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nuttige handwerken tegen een salaris van 
f 120.- per jaar, dat zij die functie hee~ waar
genomen tot en met April 1923, dat haar over 
dien tijd het salaris is betaald, met uitzondering 
van dat over de genoemde tijdvakken, de vor
dering heeft bestreden, omdat zij over die 
maanden tevens dienst deed als tijdelijk onder
wijzeres ter vervanging van een onderwijzer aan 
dezelfde school ; 

dat toch door het aannemen van de benoe
ming tot tijdelijk onderwijzeres ook voor haar 
als vakonderwijzeres in de handwerken de 
wettelijke salarisregeling van toepassing werd, 
waardoor automatisch haar vroeger genoten 
wedde als vakonderwijzeres kwam te vervallen · 

dat Siemelink zoowel als vakonderwijzer~ 
en als tijdelijk onderwijzeres door de gemeente 
was aangesteld en in dienst van de gemeente 
was, en het gemeentebestuur krachtens artikel 
32 der Lageronde1·wijswet 1920 gebonden is 
aan het Bezoldigingsbesluit van 16 December 
1920, S. 899, en dus geen extra-toelagen kon 
uitbetalen voor de nuttige handwerken, welk 
onderwijs volgens artikel 2k der wet onder 
lager onderwijs is begrepen ; 

dat de Kantonrechter daarna de vordering 
bij gemeld vonnis heeft ontzegd, doch de Recht
bank in hooger beroep, met vernietiging van 
het vonuis van den eersten rechter, haar heeft 
toegewezen, in hoofdzaak op grond : 

,,dat is komen vast te staan, dat Siemelink, 
na door het bestuur van Smilde tot vakonder
wijzeres of helpster in de nuttige handwerken 
aan een openbare lagere school te zijn benoemd, 
gedurende de tijdvakken waarover salaris 
wordt gevorderd, de lessen in de nuttige hand
werken heeft gegeven, terwijl die benoeming 
destijds niet alleen niet was ongedaan gemaakt, 
d_och integendeel in den loop van het tweede 
t1Jdvak en nadat zij als tijdelijk onderwijzeres 
aan dezelfde school was benoemd, door een her
benoeming was bevestigd ; 

dat Siemelink wel als tijdelijk onderwijzeres 
desverlangd verplicht was les in nuttige hand
werken te geven, doch het bestuur der gemeente 
Smilde, dat reeds op andere wijze in d!tt onder
wijs had voorzien, en door de herbenoeming als 
helpster daarmede is voortgegaan, voor wat 
betreft het onderwijs in de nuttige handwerken 
van hare diensten als tijdelijk onderwijzeres 
geen gebruik heeft gemaakt en Siemelink dit 
onderwijs in haar hoedanigheid van hèlpster 
is blijven geven ; 

dat hetgeen de burgemeester van Smilde 
met een beroep op de Lager Onderwijswet en het 
Bezoldigingsbesluit aanvoert ten einde aan te 
toonen, dat een gemeentebestuur .geen extra
toelage kan uittrekken voor nuttige handwerken, 
als met ter zake dienende buiten beschouwing 
kan blijven, nu geen extra-toelage boven het 
salaris als onderwijzeres, doch slechts het salaris 
van de helpster werd gevorderd;" 

0. dat de eischer tot cassatie tegen deze uit
spraak opkomt met het volgende middel van 
ca.ssatil:: Zie Concl. Adv. -Gen. ; 

0 . hieromtrent-: 
dat, voorzoover het middel zegt, dat geen 

onderzoek is gedaan omtrent het door eischer 
tot cassatie gevoerd verweer, dat Siemelink na 
ha.ar aanstelling tot ttidelijk onderwijzeres geen 
recht meer had op extra-bt,looning en dat zij 

in deze functie "onder meer belast was met les · 
sen in de nuttige handwerken", dit feitelijken 
grondslag mist, daar gelijk hiervoren ie uiteen
gezet dit verweer zeer zeker is getoetst t.erwijl 
nog uitdrukkelijk is beslist, dat van Siemelink's 
diensten als tijdelijk onderwijzeres voor het 
onderwijs in de nuttige handwerken geen ge
bruik is gemaakt en ten deze van een extra
toelage 8 ls zooda.nig geen sprake i~ ; 

0. voorts dat ten deze vaststaat dat Sieme
link reeds was benoemd tot helpster bij het 
onderwijs in de nuttige handwerken, toen zij 
voor de eerste maal tot tijdelijk onderwijzeres 
aan dezelfde school werd aangesteld en er een 
herbenoeming tot helpster pla!l.ts had, toen zij 
voor de tweede maal als tijdelijk onderwijzeres 
werkzaam was, 7,oodat zij steeds aan de school 
heeft_ gewnkt krachtens twee benoemingen, 
terw_\Jl het door haar ingevolge die benoemingen 
verrrnhte werk ongelijksoortig was, daar zij 
immers haar taak als helpster op den ouden 
voet is blijven vervullen en als tijdelijk onder
wijzeres geen les in de nuttige handwerken 
heeft gegeven ; 

dat het nu wel indruischt tegen den geest van 
de artikelen 30 en volgende der Lager Onder
wijswet, dat een tijdelijke cnderwijzeres boven 
hare vaste jaarwedde nog een toelage ontvangt, 
doch hier alleen sprake is van salaris als helpster 
krachtens afzonderlijke benoeming ; 

dat de wet een dergelijke benoeming, ge
V:?lgd_of voorafg~gaan door een benoeming tot 
tiJdeliJk onderwiJzeres, welke beide gevallen 
zich hier voordeden, niet. uitdrukkelijk heeft 
verboden, al zou de Kroon aanleiding hebben 
kunnen vinden een van beide benoemingen te 
vernietigen ; 

dat nu niet is beweerd, dat zulk een vernieti
ging heeft plaats gehad, de benoeming tot 
helpster alle daaruit voortvloeiende gevolgen 
heeft, ook wat betreft het daaraan verbonden 
salaris; 

dat hieruit volgt dat het middel niet kan 
opgaan; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 

19 December 1925. KONINKLTJK BESLUIT. 
Een bezwaar tegen een aanslag als 

woonforens moet ook dan indien de ge
meente van hoofdverbl~jf is gelegen in 
een andere provincie dan de forensaal
gemeente, worden ingediend bü Gedepu
teerde Staten en niet bij de Kroon. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Beschikkende op het bPzwaar van de weduwe 

H. de G te Zwolle op grond van art. 265i der 
Gemeentewet ingediend tegen ha.ar aanslag 
als woonforens in de plaats3lijke inkomsten
belasting van de gemeente Heerde ; 

Den R aad van State, enz. ; 
0. dat de weduwe H. de G. te Zwolle bij 

aanshgbiljet van 7 Februari 1925 over het 
belastingjaar 1924/1925 als woonforens in de 
gemeente Heerde is aangeslagen ; 

dat zij daartegen bezwaar heeft geemaakt, 
aanvoerende dat zij gerechtigd is in de onver
deelde nalatenschap van wijlen haar echt,ge
noot, waaronder is begrepen een landhuisje 
te Heerde, welk perceel in de registers van eigen
dommen in de gemeente voorkomt ten name 
van de erven H. de G. ; dat dit pnceel aan hàar 
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dochter is verhuurd ; dat zij niet de beschikking 
heeft over voormelde wonin$ ; 

0. dat art. 265i der gewijzigde Gemeentewet 
bepaalt, dat bezwaren betreffende de toepassing 
van de artt. 244a. 244b, 244c. 245a, 245b en 
245c door den aang<>slagene en door de belang
hebbende gemeent,en binnen den daar gestelden 
termijn ter beslisriing kunnen worden voorge
legd aan Ons, indien bij die hezwaren betrokken 
zijn aanslagen in de belasting van gemeenten, 
in meer dan ééne provincie gelegen, en aa,n 
Gedep. Staten in de overige gevo.l1en : 

dat in rlit geval, waar het betreft den aanslag 
van de weduwe I-I. de G. op grond van art. 244a, 
4°. der gewijzigde Gemeentewet in de plaatse
lijke inkomstenbelasting der gemeente Heerde, 
in verband met hot bepaalde in art. 245b der 
wet bij het bezwaar niet betrokken is de aan
sl:i,g in de belasting van eene andere gemeente, 
in het bijzonder niet die van de gemeente 
Zwolle; 

dat het bezwaar mitsdien aan Gedep. Staten 
van Gelderland ter be8lissing had moeten zijn 
voorgelegd ; 

Gezien de genoemde wet ; 
Hebben goedgevonden en verst,aan : 

Ons onbevoegd te verklaren, van het onder-
werpelijk geschil kennis te nemen. (A.B.) 

21 December 1925. BESLUIT, tot aanvulling 
en wijziging van het "Reglement voor het 
Weduwen- en Weezenfonds van Euro
peesche militairen beneden den rang van 
officier bij de Koloniale troepen" en van 
de daarbij behoorende overgangsbepa
lingen. S. 4 77. 

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

Koloniën van 17 November 1925, P. F ., no. 14; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

8 December 1925, n°. 15) ; 
Gezien het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 15 December 1925 
Pensioenfondsen, n°. 80 ; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt : 
Art. 1. Het bij artikel 1 van Ons 'besluit 

van 8 Juli 1924 n°. 124 (Staa/,8blad no. 347) 
vastgestelde "Reglement voor het Weduwen
en Weezenfonds van Europeesehe militairen 
beneden den rang van officier bij de Koloniale 
troepen" wordt aangevuld en gewijzigd als 
volgt: 

I. Van § 2 van artikel 5 worden de woorden : 
,,ook over"het militaire traktement of de ge
wone soldiJ met hare verhoogingen, laatstelijk 
door hen genoten", vervangen door de woorden : 
,,ook over __ het militaire traktement of de ge
wone soldiJ met de verhoogingen, zooals zij 
zo_u~ei:i ge~eten,. indien zij in werkelijken 
militairen dienst m Nederlandsch-lndië waren". 

II. In het eerste lid van § 3 van artikel 6 
worden tussohen de woorden diensttijd" en 
,,geldende" ingelaseht de woo;den: ' 
. ,,volgens de bepalingen, naar welke het pen

s10en of gagement is geregeld en". 
Tusschen het eerste en het tweede lid van 

deze paragraaf wordt een nieuw lid ingelascht 
luidende: ' 

"Indien evenwel dit pensioen of gagement 
hooger moet worden gesteld dan het door den 

deelgenoot werkelijk genoten pensioen of gage
ment, heeft hij slechts te contribueeren over 
het bedrag van het werkelijk genoten pensioen 
of gagement. " 

IIL Van artikel 20 wordt § 1 gelezen als 
volgt: 

,,§ 1. Het pensioen bedraagt voor de weduwe 
van den deelgenoot, die laatstelijk contribu
eerde naar den rang van : 

a, onderluitenant. . . , f 1500 's jaars; 
b, kapelmeester der staf

muziek . ... _. .. 
c alle verdere onder

officieren boven den 
rang van sergeant
majoor . , , . , . 

d. sergeant-majoor . . . 

{ 

e, sergeant. . , . , . . 
1 1 /. brigadier (korporaal) . 

(!. soldaat . . . . . . . 

sergeant 2de klasse . 
i. brigadier . . . . . . } 

2 
korporaal l ste klasse 

i- korporaal . . . . . 1 

1500 

840 
735 
630 
441 
396 

420 

339 

309 1 

h. sergeant. . . . . . .. } 

korporaal 2de klasse f 
k. soldaat lste klasse 285 

1 l. soldaat 2de klasse . 264 
2. De bij artikel 2 van Ons besluit van 

8 Jul_i 1924, n°. 124 vastgestelde Overgangs
bepalingen worden aangevuld en gewijzigd 
als volgt: 

I . In het tweede lid van Overgangsbepaling 
IV worden de woorden "uit een in dienst ge
slot!lll huwelijk ·hadden," vervangen door de 
woorden : ,,hadden, die uit een vóór of tijdens 
hunnen militairen dienst gesloten huwelijk zijn 
gesproten, dan wel vóór of tijdens dien dienst 
zijn gewettigd,". 

I_L Van het eerste lid van Overgangsbe
paling V worden de eerste tien woorden, lui
dende : ,,Aan weduwen en weezen uit een in 
dienst gesloten huwelijk" vervangen door de 
volgende woorden : ,,Aan weduwen en weezen 
uit een vóór of tijdens den militairen dienst 
gesloten huwelijk en aan vóór of tijdens dien 
dienst gewettigde weezen". 

IIL Het tweede lid van Overgangsbepaling 
V wordt gewijzigd als volgt : 

a. De woorden "wier in dienst gesloten 
huwelijk" worden vervangen door de woorden : 
"wier vóór of tijdens hunnen militairen dienst 
gesloten huwelijk". 

b. De woorden "uit dat in dienst gesloten 
huwelijk" worden vervangen door de woorden : 
"uit dat vóór of tijdens dien dienst gesloten 
huwelijk". -

c. De woorden "gedurende hun in dienst 
zijn," worden vervangen door de woorden: 
,,vóór of tijdens hunnen militairen dienst," . 

}V. Aan Overgangsl_>epaling VI wordt een 
VIJfde, zesde en zevende hd toegevoegd, luidende: 

1 !ndien _de algemeene regelen omtrent de 
pens10nneermg van Europeesche militairen op 
hem van toepassing waren. 

2 Indien de bijzondere regelen omtrent de 
pensionneering op hem van toepassing waren, 
die golden of gelden voor de militairen van 
de vroegere "Inheemsche troepen". 
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"5. Op deze deelgenooten is evenwel mede 
van toepassing het in artikel 4 § 3 van het regle
ment voor de vrijwillige deelgenooten bepaalde. 

"6. Bij opzegging van het deelgenootschap 
worden de nog niet voldane bedragen van de 
inkoopsom niet verder ingevorderd, doch de 
reeds voldane bedragen niet teruggegeven. 

,,7. Hij, die het deelgenootschap heeft op
gezegd, kan daarna niet meer tot het fonds 
toetreden." 

3. Dit besluit wordt geacht te zijn in werking 
getreden met ingang van den l sten October 
1924. 

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

Het Loo, den 2lsten December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, CH. WELTER. 
( Uitgeg . 13 Jan. 1926.) 

21 December 1925. BESLUIT tot toepassing van 
de artikelen 14 en 15 derWarenwct(Staats
blad 1919, n°. 581) op brood. S. 478. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 2 October 
1925, n°. 670 D, Afdeeling Volksgezondheid; 
1 Gelet op dè artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919 n°. 581); 

Gezien het advies der Commissie bedoeld 
in artikel 17 der Warenwet ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
17 November 1925, n°. 49) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Minis
ter van Arbeid, Handel en Nijverheid van 14 
December 1925, n°. 1061 D, Afdeeling Volks
gezondheid ; 

Heèben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. l. Aangeduid mag uitsluitend wor

den: 
a. met een der namen : gebuild brood, gebuild 

tarwebrood, wit(te)brood of stoet: brood, waarin 
zemelen met het bloote oog niet waarneembaar 
zijn; 

b. met een der namen : ongebuild brood, 
tarwebrood, weitebrood, bruinbrood, commiesbrood, 
kropbrood. gro/brood of doorstoken brood : brood, 
waarin zemelen met het bloote oog waarneem
baar zijn, met uitzondering van brood onder 
c bedoeld; 

c. met den naam roggebrood : het brood 
onder b van dit artikel bedoeld, waarin rogge, 
al dan niet gebroken of gemalen is verwerkt 
en dat den algemeen gebrnikelijken vorm van 
roggebrood ·bezit; 

d. met den naam melkbrood, of met een 
naam samengeste_ld uit het woord " melk" en 
een der namen onder a of b van dit artikel ge
noemd, het in dit artikel onder a onderscheiden
lijk b bedoelde brood, waarin melkbestand
deelen aanwezig zijn ; 

e. met den naam roombrood of boterbrood, 
of met een naam samengesteld uit een der 
woorden "room" of "boter'" en een der namen 
onder a of b van dit artikel genoemd, het in dit 
artikel onder a onderscheidenlijk b bedoelde 
brood, waarin melkvet aanwezig is. 

2. Aangeduid mag uitsluitend en moet 

worden met den naam glutenbrood, aleuronaat
brood of brood voor lijders aan sitikerzuikte : 
brood, dat bestemd is of aanbevolen wordt voor 
lijders aan suikerziekte. 

2. Brood, waarin een of meer meel-, bloem
en/of zetmeelsoorten zijn verwerkt, andere dan 
bloem of meel van tarwe of rogge afkomstig , 
met uitzondering van het brood in art. 1 tweede 
lid bedoeld, moet worden aangeduid met een 
naam, waaruit duidelijk blijkt, welke meel-, 
bloem- en /of zetmeelsoort(en) in het brood zijn. 
(is) verwerkt. 

3. Waren, welke op brood gelijken en dit 
zouden kunnen vervangen, mogen niet dan met 
Onze toestemming en onder door Ons te stellen 
voorwaarden worden aangeduid met namen, 
waaruit de aard en de samenstelling niet of 
niet voldoende blijken, tenzij de namen enkel 
den vorm of de wijze van bakken aanduiden. 

4. 1. Brood, dat als melkbrood wordt aan
geduid, en brood, dat bereid is uit een deeg, 
aangemaakt met een mengsel van melk en 
water, dat meer dan 20 % melk bevat, moet 
voorzien zijn van een merk, in het brood zelf 
aangebracht, bestaande uit ten minste 4 c.l\lI. 
hooge en duidelijk leesbare hoofddrukletters 
M.B. 

2. Met de hoeveelheden melk in het lste lid 
bedoeld, worden gelijk gesteld daarmee even
redige hoeveelheden volle melkpoeder, onder
scheidenlijk mengsels van taptemelkpoeder met 
boter. 

3. Brood, dat als roombrood of boterbrood 
wordt aangeduid, en brood, dat voldoet aan 
de eischen in art. 12 gesteld, moet voorzien zijn 
van een merk, in het brood zelf aangebracht, 
bestaande uit ten minste 10 c.M. hooge en 5 c.M. 
breede duidelijk leesbare hoofddrukletter R. 

4. Het onder 1 en 3 bepaalde is niet van toe
passing op klein brood van ten hoogste 100 
gram. 

5. Bij de bereiding, verpakking, bewaring, 
behandeling of het vervoer van brood mag niet 
gebruik gemaakt worden van werktuigen, ge
reedschappen, vaatwerk, verpa.kkingsmateriaal 
of vervoermiddelen, die, voor zoover zij met 
brood, deeg of de daarvoor gebezigde grond
stoffen .in aanraking kunnen komen : 

a. niet in zindelijken toestand verkeeren ;. 
b. aan brood of deeg lood, zink of andere 

bestanddeelen kunnen afgeven, die schadelijk 
voor de gezondheid kunnen zijn of brood of 
deeg kunnen verontreinigen ; 

c. gereinigd zijn met ander water dan bedoeld 
in art. 7 onder g, behoudens het bepaalde in 
het derde lid van genoemd artikel. 

6. 1. De bereiding, verpakking, behande
ling, het vervoer of het ten verkoop in voor
raad hebben van brood mogen : 

a. uitsluitend geschieden op zindelijke wijze ; 
b. niet geschieden door personen, die lijden 

aan zweren, etterende wonden of huidziekten 
aan het hoofd, aan de handen en /of armen, voor 
zoover deze personen met deeg of brood in 
aanraking komen. 

2. De bereiding van brood mag uitsluitend 
geschieden door personen, wier hoofd, handen 
en armen schoon zijn. 

3. Bij vervoer van brood op den openbaren 
weg moet het brood op deugdelijke wijze be
veiligd zijn tegen stof, vuil en insecten. 

7. 1. De bereiding, verpakking of behande-
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ling van brood mogen slechts geschieden in 
ruim ten, welke : 

a. niet dienen als slaap- of woongelegenheid 
of als stal of tot berging van dieren en welke 
van ruimten, die voor deze doeleinden gebruikt 
worden, deugdelijk zijn afgescheiden ; 

b. deugdelijk zijn afgescheiden van mest-
vaalten, beerputten, privaten, urinoirs en riolen; 

c. voldoende schoon gehouden en gelucht zijn; 
d. voldoende verlicht zijn ; 
e. geen waren of artikelen bevatten, welke 

onaangename geuren verspreiden, tenzij deze 
waren en artikeien zoodanig zijn afgesloten, 
dat verspreiding van geuren wordt voorkomen; 

f. voorzien zijn of in de nabijheid liggen van 
een voor het gebruik gereede en voldoende 
waschgelegenheid ten behoeve van de in de 
ruimten werkzame personen ; 

g. zich bevinden in perceelen, waarin één 
of meer middelen van watervoorziening aan
wezig zijn, die water in voldoende hoeveelheid 
en deugdelijk voor het gebruik in verband met 
het bedrijf opleveren, en waarin middelen van 
watervoorziening, die ander water opleveren, 
niet aanwezig zijn. De aanwezige middelen 
van watervoorziening worden geacht water 
overeenkomstig de gestelde eischen op te leveren, 
zoolang Burgemeester en Wethouders der ge
meente of ingevolge het vijfde of zesde lid van 
dit artikel Gedeputeerde Staten der provincie 
waarin de ruimten gelegen zijn, aan den ge
bruiker der ruimte een cverklaring van het 
tegendeel niet hebben afgegeven. 

2. Het in het eerste lid van dit artikel onder 
a, b, c en e bepaalde is ook van toepassing op 
het bewaren van on verpakt brood, van de grond -
stoffen voor de broodbereiding bestemd en van 
brood in andern dan luchtdichte verpakking. 

3. Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente, waarin de ruimten gelegen zijn, 
kunnen van den eisch, dat de ruimten zich 
bevinden in perceelen, waarin een middel van 
watervoorziening, dat water in voldoende hoe
veelheid en deugdelijk voor het gebruik in 
verband met het bedrijf oplevert, aanwezig is, 
ontheffing verleenen onder het stellen van be
paalde voorwaarden, indien naar hun oordeel 
de omstandigheden zoodanig zijn, dat het be
zwaarlijk is, de ruimten aan dien eisch te laten 
voldoen. 

4. Burgemeester en Wethouders nemen geen 
besluit op grond van het hierboven in het eerste 
lid onder g of in het derde lid bepaalde, dan na 
ontvangst van een advies van den directeur 
van den keuringsdienst omtrent het in dat lid 
bedoelde middel van watervoorziening. Zij 
deelen hun besluit binnen vier weken na ont
vangst van bovenbedoeld advies mede aan 
den directeur van den keuringsdienst en aan 
den betrokken inspecteur van de Volksgezond-
heid. -

5. De gebruikers of de eigenaars der ruim
t en, alsmede de betrokken inspecteur van de 
Volksgezondheid kunnen tegen het door Bur
gemeester en Vv ethouders, op grond van het 
hierboven in het eerste lid onder g bepaalde, 
genomen besluit binnen drie weken, nadat hun 
dit besluit is medegedeeld, in beroep gaan bij 
de Gedeputeerde Staten van de provincie, waarin 
de ruimten gelegen zijn ; de betrokken inspec
teur van de Volksgezondheid kan dit mede 
doen tegen het verleenen van ontheffingen als 
bedoeld in het derde lid van dit artikel. 

6. Hebben Burgemeester en Wethouders. 
de in lid 1 onder g bedoelde verklaring op ee1i 
daartoe strekkend schrütelijk verzoek van den 
betrokken inspecteur voor de Volksgezondheid 
niet binnen twee maanden aan den gebruiker 
der ruimte afgegeven, dan kan de inspecteur 
een gelijk verzoek schriftelijk indienen bij 
Gedeputeerde Staten der provincie, waarin de 
ruimten zijn gelegen, die daarop binnen twee 
maanden beschikken en overeenkomstig die 
beschikking de gevraagde verklaring al of niet 
aan den gebruiker der ruimte afgeven. 

8. Voor de bereiding van brood mag niet 
zijn of worden gebruik ~emaakt : 

a. van grondstoffen, die schadelijk voor de 
gezondheid zijn of kunnen zijn, ondeugdelijk 
van samenstelling zijn of in ondeugdelijken. 
toestand verkeeren ; 

b. van andere stoffen dan de normale grond-. 
stoffen, tenzij met Onze toestemming ; 

c. van deeg, dat met de voeten is bewerkt. 
9. l. Het keukenzoutvrije aschgehalte van• 

de droge stof der kruim mag niet hooger zijn dan: 
a. 1,0 % bij het brood bedoeld in art. 1, 

eerste lid, onder a, alsmede bij dat, bedoeld in 
art. 1, eerste lid, onder e, voor zoover daarin 
zemelen met het bloote oog niet waarneembaar
zijn; 

b. 2,4 % bij het brood bedoeld in art. l , 
eerste lid, onder b en c, alsmede bij dat, bedoeld 
in art. 1, eerste lid, onder e, voor zoover daarin 
zemelen met het bloote oog wel waarneembaar 
zijn; 

c. 1,5 % bij het brood bedoeld in art. 1,. 
eerste lid. onder d, voor zoover daarin zemelen 
met het bloote oog niet waarneembaar zijn 
en van 2,8 % bij dit brood, voor zoover daarin 
zemelen met het bloote oog wel waarneembaar 
zijn. 

2. Het keuken.zoutgehalte van de droge stof 
van brood mag niet hooger zijn dan 2,5 %-

10. l. Met uitzondering van klein brood 
van t en hoogste 100 gram, van krentebrood, 
dat ten minste 20 % aan krenten, rozijnen 
en/of sukade bevat, en van suikerbrood, dat 
ten minste 30 % suiker (saccharose) bevat, mag 
het gewicht van de droge stof van een brood 
niet Jager zijn of meer dan 10 % hooger zijn dan , 

a. 240 gram of veelvouden daarvan bij het 
brood bedoeld in art. l, eerste lid, onder a, 
alsmede bij dat bedoeld in art. 1, eerste lid , 
onder d en e, voor zoover daarin zemelen met 
het bloote oog niet waarneembaar zijn; 

b. 225 gram of 2, 3, 4, of 5 maal 225 gram 
bij het brood bedoeld in art. 1, eerste lid, onder 
b, alsmede bij dat bedoeld in artikel 1, eerste 
lid, onder d en e, voor zoover daarin zemelen. 
met het bloote oog wel waarneembaar zijn. 
Het veelvoud van 225 gram mag grooter zijn 
dan de genoemde, mits dit veelvoud door een 
duidelijk leesbaar getal van ten minste 3 c.M. 
hoogte in het brood zelf is aangegeven ; 

c. 260 gram of 2, 3, 5, 10, 15, 20 of 30 maal 
260 gram bij roggebrood. Het veelvoud van 
260 gram mag ook een ander zijn dan de 
genoemde, mits dit veelvoud door een duidelijk 
leesbaar getal van ten minste 3 c.M. hoogte 
in het brood zelf is aangegeven ; 

d. 240 gram of veelvouden daarvan bij het 
brood, bedoeld in art. 2, alsmede van brood, 
dat met andere namen is aangeduid dan in 
art. 1 zijn aangegeven. 

2. In brood onder b en c van lid l van dit 
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artikel bedoeld, mag slechts één getal voorko
men, hetwelk moet overeenkomen met het 
aantal eenheden van 225 gram onderscheidenlijk 
260 gram droge stof, welke het brood bevat_ 

11. 1. Het gehalte aan vet van de droge 
stof der kruim moet ten minste 3,0 % bedragen 
bij het brood bedoeld in art. l, eerste lid, 
onder d, en bij brood voorzien van het in het 
eerste lid van art.- 4 bedoelde merk of een daarop 
gelijkend merk, in beide gevallen, voor zoover 
daarin zemelen met het bloote oog niet waar
neembaar zijn. 

Het gehalte aan vet van de droge stof der 
kruim moet ten minste 4,0 % bedragen bij het 
brood bedoeld in art. 1, eerste lid, onder d, 
en bij brood voorzien van het in het eerste 
lid van art. 4 bedoelde merk of een daarop 
_gelijkend merk, in beide gevallen, voor zoover 
daarin zemelen met het bloote oog wel waar
neembaar zijn. 

2. Het product van het in het eerste lid 
-van dit artikel bedoelde kruimvetgehalte en 
het nieuw Kirschnergetal van het botervet in 
5 gram van dit kruimvet aanwezig, moet ten 
minste 30 bedragen. 

12. 1. Het gehalte aan vet van de droge 
stof der kruim moet ten minste 4,5 % bedragen 
bij het brood bedoeld in 11rt. 1, eerste lid, onder 
e, en bij brood voorzien van het in het derde 
lid van art. 4 bedoelde merk of een daarop ge
lijkend merk, in beide gevallen, voor zoover 
daarin zemelen met het bloote oog niet waar
neembaar zijn. 

Het gehalte aan vet van de droge stof der 
kruim moet ten minste 5,5 % bedragen bij het 
brood bedoeld in art. 1, eerste lid, onder e, en 
bij brood voorzien van het in het derde lid 
van art. 4 bedoelde merk of een daarop gelijkend 
merk, in beide gevallen, voor zoover daarin 
zemelen met het bloote oog wel waarneembaar 
zijn. 

2. 5 gram van het vet in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld moeten, bij onderzoek op 
het verzadigingscijfer der in water oplosbare 
vluclitige vetzuren, een Reichert-Wollny-getal 
aanwijzen van ten minste 15,0, indien het vet 
afkomstig is van het brood, bedoeld in art. l, 
-eerste lid, onder e, zoo daarin zemelen met het 
bloote oog niet waarneem baar zijn, en van 
ten minste 12,0 bij het brood bedoeld in art. 1, 
-eerste lid, onder e, zoo daarin zemelen met het 
bloote oog wel waarneembaar zijn. 

3. 5 gram van het vet in het eerste lid van 
dit artikel bedoeld moeten bij onderzoek op 
het verzadigingscijfer van de in water onop
losba.re vluchtige vetzuren, een Polenske-getal 
aanwijzen van ten hoogste 2,2. 

1 '3. Brood bedoeld in art. 1. tweede lid, mag: 
a. in de watervrije kruim ten hoogste 40 % 

zetmeel bevatten , 
/J. uitsluitend in een verpakking, waarin het 

aan den verbruiker kan worden verkocht, wor
den vervoerd of in winkels of bergplaatsen bij 
winkeliers en grossiers in gebruik, ten verkoop 
in voorraad worden gehoudbn. Op de buiten
zijde der verp11kk.ing moet in duidelijk leesbare 
latijn.qche hoofddrukletters z~jn aangebracht 
één der aanduidingen: glutenbrood, aleuronaat
brood of brood bestemd voor lijders aan 
suikerziekte. 

H. 1. Het brood, bedoeld in art. 1, eerste 
lid, onder b, c en - voor zoover da11,rm zemelen 
met het bloote oog waarneembaar zijn - ook 

het brood, in art. l, eerste lid, onder d en e 
bedoeld, moet voldoen aan de volgende eischen, 

a. de geur moet aangenaam en fri,ch zijn ; 
b. de smaak mag niet duf zijn ; 
c. insecten, mijten, larven, poppen of spin

sèls hiervan. mogen niet aanwezig zijn ; . 
d. het m1tg noch inwendig, noch uitwendig 

beschimmeld zijn ; 
e. het moet vrij zijn van leng. 
2. Ander brood dan hedoeld ill lid l van 

dit artikel moet bovendien voldoen aan den 
eisch, da.t de zuurgraad van de kruim niet 
hooger is äan 4, tenzij bij de bereiding zuurdeeg 
is gebruikt. 

1fi. Voor de beoordeeling of broed voldoet 
aan de eischen in dit besluit gesteld, moet ge
bruik worden gemaakt van de onderzoekings
methoden, a11ngflgeven in de bij dit besluit 
behoorende bijlage, voor zoover daarvoor toe
reikend. 

16. Dit besluit t reedt in werking één maand 
na den d1tg der dagteekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst, en kan worden aange
h1ta!d onder den titel van Broodbeslnit, met 
vermelding van den jaargang en nummer van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

17. One. besluit van den 25sten April 1922 
(Staatsblad n°. 221 ), zooals dit is gewijzigd bij 
Ons besluit van den 16den Maart 1923 (Staats
blad n°. 78), vervalt met, ingang van den dag, 
waarop dit besluit in werking treedt. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan den 
Raad van State. 

l:(et Loo, den 2lsten December 1925. 
WILI:(ELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KOOLEN. 

( Uitgeg . 21 Jan. 1926.) 

BIJLAGE 
behoorende bij het Brood
besluit (Staatsblad n°. 478). 

METHODEN VAN ONDERZOEK. 

1. Droge stof. 
Voor de bepaling van de droge st,of van het 

brood wordt een snede brood van ongeveer 
50 g genom_en uit het middengedeelte van 
het brood, m cuben van omstreeks 1 cm3 

gesneden (roggebrood in kleinere cuben) en 
in ruime platte schalen bij een temperatuur 
van 102°-105° c. tot constant gewicht gedroogd. 

Als droge stof wordt aangemerkt de op de 
aangegeven wijze gevonden hoeveelheid droge 
stof van één brood, berekend op het gemiddelde 
van de gewichten van ten minste 3 brooden 
van dezelfde soort en dezelfde gewichtsorde, 
voetstoots uit den voorraad genomen en ge
wogen ter plaatse .van monsterneming door 
een ambtenaar van den keuringsdienst van 
waren. 

Voor de bepaling van de droge stof in de 
kruim wordt de korst met een scherp mes zuiver 
weggeschild en ongeveer 50 g van de kruim 
op boven aangegeven wijze behandeld. Deze 
50 g moeten genomen worden uit verschillende 
gedeelten van het geschilde brood, zoodanig, 
dat de samenstelling zoo goed mogelijk met die 
der kruim van het geheele brood overeenkomt. 
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2. Vet. 
De vetbepaling wordt verricht in de kruim 

als zoodanig of in de kruim geheel of gedeeltelijk 
in gedroogden toestand. 

Daartoe wordt aan de kruim zoovecl malen 
omstreeks 100 om 3 water en 25 om3 zoutzuur 
(s.g. 1.13) toegevoegd als er 25 gram kruim 
( ongedroogd) in bewerking· wordt genomen. 
Deze masga wordt zoolang gekookt tot het vet 
in vrijheid is gesteld. 

Na afkoeling tot kamertemperatuur wordt 
de vloeistof door e< n nat filter gefiltreerd. 
Het hierop achterblijvende wordt met koud 
water uitgewassohen, totdat de zure reactie 
is verdwenen. Het filter met de zich daaroP. 
hevindende vaste stof wordt gedroogd bij 
102--1051 o. en vervolgen$ volledig ge•'xtra
heerd met petroleumaether. De extractie
vloeistof wordt daarna afgedestilleerd en het 
achterblijvende vet, na drogen bij 102-105° ,:. 
tot constant gt1wicht,, gcwogim. 

Het vetgehalte wordt berekend op de droge 
stof van de kru,m. 
3. Reichert- Wollny-getal en Polenake-getal van 
5 gram brocdkruimvet alsmede nieuw-Kirsch-

nergetal van het boteri·et in 5 gram brood
kruimvet aanw•,ig. 

Voor de bepaling van een of meer dezer 
grootheden wo1dt het broodvet op de volgende 
wijze verkregen : 

Op 300 g broodkruim worden 500 om3 kokend 
water gegoten en deze massa, na toevoeging 
van 100 om3 zoutzuur (s.g. 1,13), gedurende 
2 uren onder terugv!oeiing gekookt. Daarna 
wordt tot kamertempe1atuur afgP.koeld en ver
volgPns door een nat filter afgefiltreerd. Het 
hierop achterblijvende wordt met koud water 
uitgewassohen, totdat. de zure react,ie is vei -
dwenen. Het filter met-de z.ioh daarop bevindende 
vaste stof wordt gedroogd bij 1020-105° c. 
De massa laat zich dan voor het gl'Ootste gedeel
te zeer gemakkelijk van het papier verwijderen 
en wordt met het, filter in een vetvrije huls, 
afgesloten door een propje ontvette written, 
met petroleumaether of tetrach loorkoolstof uit
getrokken. Het extraotiemiddel wordt daarna 
volledig verwijderd. 

Van het zoo noodig gefiltreerde vet worden 
5 g afgewogen (bedraagt de beschikbare hoe
veelheid niet 5 g maar ten minste 2,5 g dan 
wordt tot 5 g met olie, waarvan het R.W.
getal niet hooger is dan 0,5, aan15evuld) rn in 
een kookkolf van ongeveer 300 cm , behoorende 
bij het toestel van Polenske, gebracht. Hierbij 
worden gevoegd 20 om3 glycerine (s.g. = 1,23), 
2 cm3 natronloog (s.g. = 1.47) en, onder voort
durend omschudden, zoo lang verhit, totdat 
al het water verdampt is en dientengevolge 
het schuimen heefi opgehouden en de vloeistof 
helder is geworden. Na een weinig bekoeld te 
zijn, wordt de zeep in 90 cm3 warm water 
opgelost, waarbij de vloeistof helder moet 
blijven, en worden ongeveer 0.6-0.7 g grof 
puimsteenpoeder en voorts 50 cm3 verdund 
zwavelzuur (s.g. = 1.03) toegevoegd, waarna 
de kolf onmiddellijk met het distillatietoestel 
van Polenske (Zeitschrift f. Unters. der Nah
rungs- und Genussmittel l 904-7 -273) wordt 
verbonden. Nadat de vetzuren zich door ver
warmen als vloeibare laag hebben afgescheiden, 
worden in 19-21 minuten ll0 cm3 afgedestil-
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leerd. Het afloopende koelwater moet een 
temperatuur hebben tusschen 15° en 20° c. 
Zoodra ll0 -cm• zijn overgegaan, wordt het 
maatkolfje door een maatglaasje van 25 cm3 

vervangen, nadat eerst de vlam is verwijderd. 
Zonder het destillaat te mengen, wordt het 
maatkolfje gedurende 10 minuten in een water
bad van 15° o. afgekoeld op zoodanige wijze, 
dat de maatstreep, welke bij 110 cm3 geplaatst 
is, ongeveer 1 cm onder den waters,I>iegel staat. 
Het maatkolf je wordt van tijd tot tiJd gezwenkt. 
Vervolgens wordt het destillaat gemengd door 
(onder vermijding van sterk schudden) het 
kolfje na sluiting een paar maal om te keeren, 
en daarna gefiltreerd door een filter van 8 cm 
middellijn (opengevouwen). Honderd cm• van 
het heldere filtraat worden getitreerd met 
1/10 N. loog en phenolphtaleïne als indicator. 
Het aantal cm• verbruikte loog wordt hier
onder aangeduid met r. Het Reiohert-Wollny
getal bedraagt dan 1,1 r. 

Dadelijk na de filtratie worden de vetzuren 
op het filter driemaal uitgewasschen, telkens 
met 15 cm• water, dat eerst voor het driemaal 
naspoelen van koelbuis, maatglaasje en maat
kolfje is gebruikt. Het filter moet telkens tot 
den mnd met dit water worden gevuld. De 
laatst gefiltreerde 10 cm• waschwater moeten 
met é,;n druppel 1/10 N. loog geneut.rahseerd 
kunnen worden Hierna wordt op dezelfde 
manier, driemaal met 15 om• neutralen spiritus 
(90 vol. proc.) uitgewasschen. De veteenigde 
spiritueuze filtraten worden na toevoeging van 
3 druvpels phenolpht.aleïneoplossin~ eveneens 
met 1/10 N. loog getitreerd (Polenskegetal P.) 

De getitreerde waterige en alkoholisohe vloei
stoffen worden vereenigd in een maatkolf 
van 200 cm 3, op 15° à 20° c. gebrachten bedeeld 
met 1.1 maal de som van r + P aan cm• 1/10 
N: zilvernitraat. Vervolgens wordt de kolf tot de 
maatstreep aangevuld met gedestilleerd water. 
. De gevormde neerslag wordt na goed door
schudden dadelijk afgefiltreerd en in 100 cm3 

van het filtraat het zilver bepaald volgens Mohr. 
Indien t het aantal cm3 terugget1treerd 1/10 N. 
zilver in 100 cm• filtraat is, dan wordt hieruit 
het nieuwe Kirsohner-getal K1 van het onder
zochte vet gevonden uit de formule : K 1 = 2t -
0,l x (r + P). 

Aan de onderstaande tabel wordt het getal 
K2 ontleend, correspondeerend met het voor 
het vet gevonden Polenskegetal P. 

Het nieuwe Kirsohner-getal van de hoeveel
heid botervet in 5 gram broodkruimvet aan
w~zig wordt gevonden door K 1 met K 1 te ver
mmderen. 

Polenske-getal 
(P.) 

10 of mee1· 
9 
8 
7 
6 
5 
4 
3 
2 
1 
0.7 of minder 

Getal K2 

l 9 
1.85 
l.85 
1,8 
1.7 
1.65 
1.55 
1.4 
1.25 
1.-
0.5 

72 
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Is voor een of meer dezer bepalingen minder 
dan 5 g kruimvet gebruikt, dan wordt de uit
komst op 5 g berekend. 

4. Zuurgraad. 
20 g fijn uitgeplukte kruim (waarvan het 

watergehalte bekend moet zijn) worden over
goten met 100 cm• ten opzichte van phenol
phtaleïne geneutrali~eerde spiritus van 96 %
De kolf wordt goed gesloten en gedurende 2 x 
24 uur ter zijde gezet. Men schudt gedurende 
dien tijd herhaaldelijk om. Daarna worden 
50 cm• door een droog filter afgefiltreerd en met 
1/10 N. loog en phenolrhtaleïne getitreerd. 

De zuurgraad van de broodkruim wordt uit
gedrukt in cm• normaal loog per 100 g droge 
stof. 

5. Asch, keukenzout, keukenzoutvrije asch. 
a. Bepaling van het keukenzoutgehalte. 
5 g. droog kruim worden in een platinaachaal 

doortrokken met 10 cm 3 eener normaal natri
umcarbonaat-oplossing ; de massa wordt, daar
na gedroogd en verascht. De asch wordt opge
nomen in warm water, met salpeter~uur (s.g. 
1,25) aangezuurd en de oplo sing gefiltreerd. 
1n het fil tra.at, wordt het chloor volgens de 
methode-Volhard bepaald. 

b. Bepaling van het aschgehalte. 
5 g droog kruim worden in een platinaschaal, 

na met water tot een papje t.e zijn aangeroerd, 
met l cm 3 zuiver zwavelzuur bedeeld en, nadat 
de overmaat zuur door matige verhitting is 
venvijderd, gegloeid. Na bekoeling wordt de 
a.sch met enkele druppels sterk zwavelzuur 
bevochtigd en da.ama opnieuw gegloeid. Gedu
rende het gloeien worden enkele stukjes ammo
niumcarbonaat in de schaal gebracht; daarna 
wordt afgekoeld en gewogen. 

Al keukenzoutvrij aschgehalte wordt aange
merkt /9 maal het verschil van het sulfaat
aschgehalte volgens b gevonden en het op 
Na2SO' omgerekende keukenzoutgehalte, vol
gens a bepaald. 

6. Zetmeel in glutenbrood. 
5 g kruim (waarvan het watergehalte bekend · 

moet zijn) worden met 200 cm 3 zoutzuur (3 %) 
gedurende 3 uur zacht gekookt in een kolf 
met terugvloeikoeler. Na afkoeling wordt de 
vloeistof gefi lteerd. Het residu op het filter 
wordt met koud water uitgewasschen, totdat 
de zure reactie is verdwenen en wa.schwater 
met filtraat vermengd . Dit mengsel wordt daar
na. met loog geneutraliseerd en met water aan
gevuld tot 500 cm 3. Van deze oplossing wordt 
het reductievermogen ten opzichte van koper
proefvocht bepaald. Daartoe wordt een ge
schikte hoeveelheid der oplossing bedeeld met 
10 cm• eener kopersulfaatoplossing en 10 cm3 

alkalische Seignettezout-oplossing en zooveel 
water, dat het eindvolumen 50 cm• bedraagt. 
Dit mengsel wordt in 3 minuten tot koken ver
warmd en daarna gedurende 2 minuten gekookt 
op een draadgaas bedekt met een asbestplaat, 
voorzien van een ronde opening, waarin de 
kolf past, daarna afgekoeld tot kamertempera
t uur, bedeeld met 3 g kaliumjodide, vervolgen 
met 15 cm 3 verdund zwavelzuur (s.g. 1,125) 
en onmiddellijk getitreerd met 0,1 N natrium
t,hiosulfaat-oplossing; aan het einde der tit ratie 
wordt stijfseloplossing als incticator toegevoegd. 

Daarnaast wordt een blinde proef verricht, 

met dezelfde hoeveelheden vloeistoffen in het 
eind volumen. 

Het reduceerend vermogen wordt met behulp 
van onderstaande tabel uitgedrukt in mg zet -
meel. 
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Lijst van Reagentia. 
N°. 1. Alkalische Seignettezoutoplo8sing 

(346 g kalium-natriumtartraat en 100 g natri
umhydroxyde opgelost in water tot 1 liter). 

N°. 2. Glycerine s.g. 1,23. Deze glycerine 
moet voldoen aan den volgenden eisch : Wordt 
een mengsel van 50 cm• glycerine, 50 cm3 water 
en 10 cm3 1/10 N alkali een kwartier in het 
waterbad verwarmd, zoo moet ter neutralisatie 
van de afgekoelde vloeistof ten minste 8 cm• 
1/10 N zuur noodig zijn, phenolphtaleïne als 
indicator gebruikende. 

N°. 3. Kopersulfaatoplossing (69,3 g CuSo• 
5H2O opgelost in water tot 1 liter) . 

0 • 4. Natronloog (s.g. 1,47), welke buiten 
toetreding van het koolzuur der lucht wordt 
bewaard en waarvan 2 cm• 30-35 cm3 van het 
onder 7 genoemde verdund zwavelzuur neutra
liseeren. 

N°. 5. Petroleuma.ether (Kpt. 40°-60° c). 
Deze moet voldoen aan den volgenden eisch : 
Worden 50 cm• gemengd met 10 g vaste paraf
fine en de petroleuma.ether op het kokende 
waterbad verdampt, dan mag de paraffine geen 
weegbare gewichtsverme,,rdering ondergaan. 

N°. 6. Een éénprocentige phenolphtaleïne
oplossing in neutralen verdunden Sl)iritus. 

N°. 7. Verdund zwavelzuur (s.g. 1,03), 
25 cm•. zwavelzuur, s.g. 1,84, opgelost in water 
tot 1 liter. 

Lijst van titervloeistoUen. 
1/10 N. Keukenzout. Een oplossing in water, 

welke 5,85 g zuiver keukenzout per liter bevat. 
1/10 N. loog. Een koolzuurvrije oplossing 

van kalium-hydroxyde of natriumhydroxyde 
in zooveel water, dat 25 cm3 der oplosi;ing 25 
om• 1/10 N. oxaalzuur ter neutralisatie eischen. 

1/10 N. zilvernitraat. Een oplossing in water. 
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welke 16,99 g vooraf door voorzichtige smelting 
van water bevr(j<l zilvernitraat per liter bevat. 

Behoort bij het Broodbesluit van 21 December 
1925 (Staatsblad n°. 478). 

Mij bekend, 
De 1lfinis!er van Arbeid, Handel en Nijverheirl, 

KOOLEN. 

21 December 1925. BESLUIT tot plaatsing in 
het Staatsblad van den tekst van het 
Koninklijk besluit van 26 October 1906 
(Staatsblad n°. 273), zooals dit is gewijzigd 
bij de Koninklijke besluiten van 2 Decem
ber 1911 (Staatsblad n°. 350), van 6 Fe
bruari 1913 (Staatsblad n°. 50), van 31 
Maart 1913 (St1atsblad n°. 117), van 14 
Juni 1913 (Staatsblad n°. 274), van 19 Juni 
1922 (Staatsblad n°. 408), van 10 Maart 
1924 (Staatsblad n°. 116), van 30 December 
1924 (Staatsblad n°. 618) en van 26 Augus
tus 1925 (Staatsblad n°. 366), houdende 
bepalingen omtrent de Commissiën van des
kundigen voor de Rijnvaart en omtrent de 
Rijnschippers- en Scheepspatenten. S. 4 79. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
· Op de voordracht van Onze Ministers van 
Waterstaat en van Buitenlandsche Zaken van 
10 November 1925, n°. 4586, afdeeling Scheep
vaart, en van 15 December 1925, Directie van 
Economische Zaken, n°. 34387; 

Hebben goedgevonden en versta.an: 
te bepalen, dat de tekst van het Koninklijk 

besluit van 26 October 1906 (Staatsblad n°. 273), 
zooals dit is gewijzigd bij de Koninkbjke be
sluiten van 2 December 1911 (Staatsblad n°. 350), 
van 6 Februari 1913 (Staatsblad n°. 50), van 
31 Maart 1913 (Staatsblad n°. 117), van li ,Juni 
1913 (Staatsblad n°. 271), van 19 Juni 1922 
(Staatsblad n°. 408), van 10 Maart 1924 (Staats 
blad n°. 116), van 30 December 1924 (Staatsblad 
n°. 618) en van 26 Augustus 1925 (Staatsblad 
n°. 366) in het Slaatsblad zal worden geplaatst 
als bijlage van dit besluit in eene doorloopende 
genummerde reeks van in genummerde leden 
verdeelde artikelen met wijziging dienovereen
komstig van de aanhaling daarin van artikt>len, 
of gedeelten van artikelen. 

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

Het Loo, den 2lsten December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BONOAERTS. 
De Minister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KA RNEBEEK. 
(Uitgeg. 6 Jan. 1926.) 

KONINKLIJK BESLUIT van den 26sten October 
1906 (Staatsblad n°. 273) houdende be
palingen omtrent de Commissien van des
kundigen voor de Rijnvaart en omtrent de 
Rijnschippers- en scheepspatenten, zooals 
dit is gewijzigd bij de Koninklijke besluiten 
van 2 December 1911 (Staatsblad n°. 350), 
van 6 Februari 1913 (Staatsblad n°. 50), 
van 31 Maart 1913 (Staatsblad n°. 117), 
van 14 Juni 1913 (Staatsblad n°. 274), 
van 19 Juni 1922 (Staatsblad n°. 408), 
van 10 Maart 1924. (Staatsblad n°. 116), 
van 30 December 1924 (StaatRblad n°. 618) 
envan26 Augustns 1925 (Staatsbladn°.366). 

Art. 1. . 1. In elk der gemeenten A mster
dam, Rotterdam en Dordrecht wordt eene Com
missie van deskundigen voor de Rijnvaart 
ingesteld, waarvan de leden en de plaatsver
vangende leden door Onzen met de uitvoering 
van dit besluit belasten Minister worden be
noemd en ontslagen. 

2. De benoeming geschiedt telkens voor den 
t ijd van vijf jaren. 

3. Voor de benoeming van ieder der in het 
volgende artikel onder 1 b en 1 c genoemde 
deskundigen en hunne plaatsvervangers ont
vangt genoemde Minister eene aanbeveling 
van ten minste twee personen, opgemaakt 
door de in hunne gemeente g-evestigde Rijn
vaartcommissie. 

2. 1. De Commissie van deskundigen wordt 
samengesteld uit : 

a. den havenmeester der gemeente of 
ander ambtenaar, als Voorzitter; 

b. een scheepsbouwkundige, bekend met 
den bouw, zoowel van houten en van ijzeren 
schepen als met het scheepsstoomwerktuig, of 
een scheepsbouwkundige, bekend met den 
bouw van houten en ijzeren schepen en een 
tweeden deskundige, bekend met het scheeps
stoomwerktuig, alsmede, zoo noodig een des
kundige, bevoegd tot het onderzoek van 
motoren in motorschepen ; 

c. een scheepvaartkundige, bekend met de 
vaart op den Rijn en zijne nevenrivieren, in 
bezit van het Rijnschipperspatent. 

2. Voor ieder der onder 1 ben 1 c genoemde 
deskundigen moet een plaatsvervanger aange
wezen worden. 

3. De Voorzitter draagt zorg, dat de ad
ministratie wordt gehouden, zooals bij dit be
sluit voorgeschreven en leidt de werkzaam
heden der Commissie. 

4. De werkzaamheden van den onder 1 b 
genoemden tweeden deskundige, bekend met 
het scheepsstoomwerktuig, bepalen zich uit
sluitend tot het onderzoek van stoomschepen. 

5. De werkzaamheden der plaatsvervangen
de leden zijn beperkt tot het onderzoek van het 
schip en eventueel van het stoomwerktuig. 

6. Bij tijdelijke ontstentenis van den Voor
zitter wordt deze vervangen door het oudste 
lid in jaren. 

3. Alvorens zijne benoeming te aanvaarden 
legt ieder lid en plaatsvervangend lid der 
Commissie van deskundigen in handen van den 
burgemeester der gemeente den eed (belofte) 
af, dat hij de werkzaamheden, verbonden aan 
de betrekking van lid van de Commissie van 
deskundigen voor de Rijnvaart, overeenkom• 
stig de te dier zake bestaande of nader vast te 
stellen wettelijke voorschriften met nauw~e
zetten ijver, stipte onpartijdigheid en eerhJk
heid naar zijn beste vermogen zal waarnemen. 

4. De Commissiën van deskundigen zijn 
gehouden de rechtstreeks of dom tusschenkomst 
van de in hunne standplaats gevestigde Rijn
vaartcommissiën, door Onzen met de uit
voering van dit besluit belasten Minister te 
geven voorschriften op te volgen en aan den 
Inspecteur voor de Rijnvaart de door hem 
verlangde inlichtingen en opgaven te ver
strekken. 

5. 1. De Commissiën van deskundigen 
staan voorts onder toezicht van de in hun 
standplaats gevestigde Rijnvaartcommissie. 

72* 
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2. De Voorzitter der Rijnvaartcommissie bereikt hebben voor het besturen van een vaar-
heeft de bevoegdheid de Commissie van des~ tuig. niet voorzien - en van vijf en twintig 
kundi~en, hetziJ in baar geheel, hetzij gedeelte- jaren voor het besturen van een vaartuig, wèl 
lijk bijeen te roepen en te hooren, zoo dikwij ls voorzien - van mechanische middelen van 
hij zulks in het belang der Rijnvaart noodig voortbeweging ; 
acht. 2°. practisch als Jid van de bemanning de 

3. De Commissie van deskundigen is ver- scheepvaart uitgeoefend hebben : 
plicht aan de Rijnvaartcommissie de inlichtin- 1 a. gedurende zes jaren voor het verkrijgen 
gen te geven, die door deze worden verlangd. van een patent tot het besturen van een vaar-

6. l. Zij, die een Rijnschipperspatent tuig, niet voorzien van mechanische middelen 
wenschen te bekomen, wenden zich daartoe van voortbeweging ; 
schriftelijk tot een der hiervoren genoemde b. gedurende zeven laren voor het verkrijgen 
Commissiën van deskundigen. van een patent tot het besturen van een vaar-

2. De aanvrage moet het riviervak ver- tuig, voorzien van mechanische middelen van 
melden, waarvoor het patent wordt aange- voortbeweging, waarvan ten minste een jaar 
vraagd. op zoodanig vaartuig ; 

3. Bij het verzoek moet de aanvrager over- of wel voorzien zijn van een certificaat van 
leggen : nautische bekwaamheid en geschiktheid tot 

a. zijn signalement, opgemaakt door den bevelvoering, verleend door de bevoegde auto-
Burgemeester z~jner woonplaats in Nederland, riteiten van een van de Staten, vertegen-
of, indien belanghebbende in het buitenland woordigd in de Centrale Commissie ; 
woont, door het gemeentebestuur van zijn of wel voorzien zijn van ieder ander certi-
woonplaats aldaar ; voorts zijn portret ; ficaat door de Centrale Commissie als gelijk-

b. zijne geboorte-akte; waardig erkend. 
c. het eventueel verkregen certificaat van In alle gevallen zullen de gegadigden voor 

nautische bekwaamheid en geschiktheid tot een patent het bewijs moeten leveren van een 
bevelvoering, bedoeld in punt 2 van artikel 8 voorbereidingstijd van twaalf maanden werke-
van dit besluit; lijken dienst in de feitelijke uitoefening der 

d. de bewijsstukken, bedoeld bij de artikelen scheepvaart op den Rijn, waarbij als zoodanig 
10 en 11 van dit besluit. ]echts is te rekenen de tijd gedurende welken 

7. 1. Hij, die in het bezit van een Rijn- , het vaartu ig ter volbrenging van eene reis 
schipperspatent, niet geldend voor het bestuur I onderweg is, daaronder begrepen de tijd noodig 
van stoomschepen, het recht wenscht te be- voor laden en lossen. De volbrachte reizen 
komen tot het besturen van stoomschepen op zullen moeten • bevatten een voldoend aantal 
het in het patent vermelde gedeelte van den tochten over het rivierdeel, waarvoor het patent 
'Rijn, of hij, die in het bezit van een Rijnschip- wordt aangevraagd. De voorbereidingstijd 
pers patent, dit wenscht te doen gelden voor moet zijn doorgebracht als lid van de bemanning 
een grooter gedeelte dan daarin is aangeduid, (scheepsjongen uitgesloten) 1 aan boord van 
kan zich daartoe schriftelijk wenden tot een der vaartuigen van de volgende soorten : 
hiervoren genoemde Commissiën van des- a. vaartuigen, niet voorzien van mecha-
kundigen. nische middelen van voortbeweging, roetende 

2. Bij het verzoek moet de aanvrager over- ten minste 500 ton; 
leggen : b. vaartuigen, voorzien van mechanische 

a. het aan te vullen patent : middelen van voortbeweging (voor zoover zij 
b. c. q. zijne geboorte-akte ; niet zijn sleepbooten) metende ten minste 
c. het eventueel verkregen certificaat van 300 ton ; 

nautische bekwaamheid en geschiktheid tot c. sleepbooten van ten minste 200 paarde-
bevelvoering, bedoeld in punt 2 van artikel 8 krachten. 
van dit besluit ; 9. In afwijking van het vorig artikel, zal 

d. de bewijsstukken, bedoeld bij de a rti- voor het besturen van een vaartuig, niet voor-
kelen 10 en 11 van dit besluit. zien van mechanische middelen van voort-

s. 1 E lke gegadigde, die overigens voldoet beweging, metende minder dan 50 ton, en 
aan de algemeene eischen van lichamelijke slechts in gebrnik voor zuiver plaatselijk ver-
geschiktheid, welke onmisbaar kunnen worden voer op bepaalde korte gedeelten van den Rijn, 
geacht, heeft recht op het verkrijgen van een voldoende zijn zoo de gegadigde den leeftijd 
Rijnschipperspatent, mits voldoende aan de van ten minste een en twintig jaren heeft be-
navolgende voorwaarden : reikt en de scheepvaart practisch heeft uit-

10. den leeftijd van drie en twintig jaren geoefend gedurende ten minste twee jaren, 

1 Tot nadere aankondiging zal, in afwijking 
van artikel 1 van het verdrag van 14 December 
1922 (Staatsblad n°. 269 van 1925) het patent 
vereischt zijn, niet slechts boven Ditisburg (de 
Hochfelder brug) , maar ook tusschen Duisburg 
en de Nederlandsche grens (het Spijlr,ache veer) . 
Zoolang deze voorloopige toestand zal gelden, 
zal, in afwijking van artikel 1 van het Regle
ment, betreffende het verleenen van patenten 
voor Rijnschippers (Staatsbktd n°. 617 van 
1924) - aangevuld bij K. B. van 23 Juni 192ö 
(Staatsblad n°. 259) - de inhoudsspecificatie, 
opgesomd in dit artikel, geen toepassing vinden. 

gedurende welke hij van tijd tot tijd het roer 
heeft bediend. 

10. 1. Het bewijs van de practische uit 
oefening van de scheepvaart, bedoeld in artike 1 

1 Aldus te verstaan, dat de qualificatie 
,,lid van de bemanning (scheepsjongen uitge
sloten)", slechts toepasselijk is op hen, die in 
het bezit zijn van een certificaat van nautische 
bekwaamheid en geschiktheid tot bevelvoering, 
en op de varensgezellen, niet in het bezit van 
zoodanig certificaat, mits zij ten minste twee 
jaren gevaren hebben op zee of op een rivier 
(derhalve niet op kanalen) . 
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8 van dit besluit, moet worden geleverd door 
getuigschriften van schippers, bij wie de be
langhebbende gedurende den voorgeschreven 
tijd het schippersbedrijf practisch uitgeoefend 
en den leertiJd doorgebracht heeft. 

2. De getuigschriften moeten opgaven be
vatten van den duur van de dienstbetrekking 
of van den leertijd, het begin en het einde van 
de daarin gemaakte reizen, de bevaren rivier
vakken en den aard der verrichte diensten met 
vermelding of daarbij het roer bediend is. 

3. De getuigschriften moeten ten overstaan 
van een openbaar ambtenaar opgemaakt zijn, 
waartoe de schippers zich bij voorkeur kunnen 
wenden tot de waterschouten, de commis
sarissen van politie, of in gemeenten, waar deze 
laatsten niet zijn, tot de burgemeesters of 
degenen, die hen vervangen. 

11. 1. De Commissie van deskundigen 
onderzoekt de bewijsstukken. 

2. Bij twijfel omtrent de deugdelijkheid 
der overgelegde getuigschriften, moet zij zich 
daaromtrent door het ondervragen der be
trokkene personen en door nadere inlichtingen 
trachten te vergewissen. 

3. Bij gebreke van getuigschrüten kan 
hiervoor in de plaats treden de schriftelijke 
getuigenis van ten minste twee gepatenteerde 
varende Rijnschippers. 

4. De Commissie moet zich door het onder
vragen der betrokken personen van de be
trouwbaarheid der getuigenissen vergewissen 
en is bevoegd deze op grond van onbetrouw
baarheid buiten beschouwing te laten. 

5. Is aan de voorgeschreven voorwaarden 
voldaan, zoo wordt het patent na onderteekening 
door den aanvrager en door den Voorzitter 
der Commissie en bijvoeging van het dienst
zegel aan den aanvrager uitgereikt of c.q. 
de verlangde verklaring op het aan te vullen 
patent gesteld en onderteekend. 

6. De betreffende getuigschriften of de 
schriftelijke getuigenissen worden in het ar
chief der betrokken Commissie bewaard. 
Eerstbedoelde stukken word"n desverlangd, 
nà door den Voorzitter te zijn gewaarmerkt, 
weder aan den aanvrager teruggegeven, in welk 
geval afschrift er van in het archief der be
trokken Commissie zal worden bewaard. 

12. Onze met de uitvoering van dit besluit 
belaste Minister zal de Commissiën van des
kundigen voor de Rijnvaart geregeld op de 
hoogte houden van de certificaten van nautische 
bekwaamheid en geschiktheid tot bevelvoering, 
verleend door de bevoegde autoriteiten van 
een van de Staten, vertegenwoordigd in de 
Centrale Commissie. 

13. Wanneer het signalement of het portret 
niet meer nauwkeurig zijn, worden zij ondu
scheidenlijk gewijzigd of vernieuwd onder 
t oevoeging van eene ambtelijke aanteekening 
en wel, indien belanghebbende in Nederland 
woonachtig is van den burgemeester van zijne 
woonplaats en, indien belanghebbfmde in het 
buitenland woont, van het gemeentebestuur 
zijner woonplaats aldaar. 

14. 1. De eio-enaarr of schipJ>ers der krach
tens artikel 22 der herziene Runvaartakte te 
onderzoeken schepev (waartoe ook bagger
werktuigen en andere tot arbeidsdoeleinden 
dienende vaartuigen gerekend worden) wenden 
zich ter bekoming van een scheepspatent 

schriftelijk tot een der hienoren genoemde 
Commissiën van deskundigen. 

2. Bij de aanvraag moet de meetbrief wor
den overgelegd; bij ontstentenis van dezen of, 
voor zoover deze daarvan geen melding maakt, 
moet worden opgegeven : 

a. naam van het schip en plaats waar het 
thuis behoort : 

b. naam en · woonplaats van den eigenaar; 
c. soort van het vaartuig ; 
d. plaats en jaar van den bouw; 
e. de wijze van bouw (hout-, metaal- ge

mengd); 
J. het Rijn vak, waarvoor het patent gevraagd 

wordt; 
g. het geschat laadvermogen ; 
h. bij stoomschepen : het aantal effectieve 

paardekrachten met overlegging der ketelbe
scheiden 

3. Het te onderzoeken schip moet door 
den schipper op de door de Commissie aange
wezen plaats in ongeladen en gereinigden staat 
worden gebracht en moet van de volle uitrusting, 
die de schipper het geven wil, voorzien zijn. 

4. De schipper moet bij het onderzoek en 
het aanbrengen der diepgangsplaten (krammen) 
de noodige hulp verleenen en daartoe een sterke 
roeiboot met 2 man beschikbaar stellen. 

5. Op voorstel van den scheepseigenaar 
of den schipper kan het onderzoek ook op eene 
plaats buiten de standplaats der Commissie 
van deskundigen geschieden. 

15. 1. Het is de taak der Commissie, om 
het voorgebrachte schip voor dat gedeelte 
der Rijnvaart, voor hetwelk het bestemd is, 
met betrekking tot zijne deugdelijkheid te 
onderzoeken, den grootsten geoorloofden diep
gang vast te stellen en de diepgangsplaten 
(krammen) te doen aanbrengen, het laadver
mogen, ingeval het, schip niet gemeten is, te 
schatten en de voldoende uitrusting te bepalen. 

2. De Commissie moet voorts een lid aan
wijzen, dat bij het aanbrengen van de, inge
volge§ 2, cijfer 7, van het Rijnvaartpolitieregle
ment voor schepen met 1.50 M. en meer diep
gang voorgeschreven diepgangsschalen, zijne 
medewerking zal hebben te verleenen. 

16. 1. De Commissie moet bij alle schepen 
onderzoeken, of het schip hecht gebouwd . en 
dicht is, de sterkte der dwars- en langscheep
sche spanten voldoende is, het roer en het 
sttiurtoestel zich in goeden staat bevinden. 

2. Bij ijzeren schepen van meer dan 200 ton 
laadvermogen moet nog worden vastgesteld, 
of het schip voldoende van waterdichte schotten 
voorzien is. 

3. Bij stoomschepen moet bovendien onder
zocht worden of : 

a. de bouw van het stoomwerktuig eene 
duurzaam veilige werking doet verwachten en 
zijne opstelling en verbinding met den scheeps
romp niet doet vreezen, dat zijne bewegingen 
e•m nadeeligeiJ. invloed op het schip zullen uit
otfenen; 

b. de machinekamer van voldoende grootte 
en van de kajuiten en laadruimen door water
dichte ijzeren schotten gescheiden is ; 

C- de trappen en leuningen op dek en aan 
de buitenzijde behoorlijk veilig zijn, de ope
ningen op dek naar de laadruimen, de machine
kamer enz. met inrichting ter voorkoming van 
ongelukken voldoende zijn en - bij rader-
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stoombooten - de deuren naar de raderkasten 
goed sluitl;>aa1 zijn ingericht ; 

d. de verbinding tusschen de commando
brug (stuurstoel) en de machinekamer be
trouwbaar en nevens de spreekbuis bij grootere 
stoomschepen nog eene andere inrichting 
(telegraaf, schel, enz.) voor de onderlinge ge
meenschap tusschen gezagvoerder en machinist 
aanwezig is ; 

e. de voorgeschreven ketelbescheiden aan 
boord en in orde zijn ; hieromtrent moet in het 
verslag betreffende het onderzoek eene aan
teekening worden opgenomen. 

4. Tankschepen, waarin petroleum of hare 
distillatieproducten vervoerd worden, moeten 
van ijzer of staal gebouwd zijn en aan de na
-volgende eischen voldoen : 

a. het scheepsboord en de tanks (laadrui
men) moeten volkomen waterdicht zijn en 
boven elke afdeeling van de laadru imen moet 
een dicht sluitbaar mangat zijn aangebracht, 
het klinken moet overal zeer zorgvuldig zijn 
uitgevoerd ; · 

b. tusschen de kajuiten en de tank moet 
eene tusschenruimte van minstens 0,5 meter 
wijdte aanwezig zijn. Bedraagt deze afstand 
mmder dan 1 meter, dan moet de kajuitruimte 
door middel van een waterdicht ijzeren of stalen 
schot aan de zijde van de tank afgesloten zijn ; 

c. bolders, masten en uitrustingsstukken 
moeten zoodanig zijn aangebracht, dat door hun 
gebruik de tankwanden niet ondicht kunnen 
worden; 

d. wanden en deksels van de tanks moeten 
van ijzer of staal vervaardigd zijn ; 

e. de inhoud van eene tank mag niet grooter 
zijn dan 15(\ M3• ; 

/. de tanks mogen onderling door eene ope
ning of pijp van ten hoogste 200 cM2• wijdte 
in den dag, welke van het dek uit gesloten kan 
worden verbonden zijn. De koppelingen der 
pijpen moeten in kasten of trommels besloten zijn; 

g. de tanks moeten eene werkzame opper
vlak-ventilatie hebben, waarbij de ventilators 
door kappen gedekt en van Davy's gaas voor
zien moeten zijn ; 

h. de schoorsteenen der kombuizen moeten 
voorzien zijn van vonkenvangers ; 

i. het scheepsboord moet boven de water
lijn eene langs het geheele vaartuig loopende 
lichtblauwe streep van 30 cM. breedte hebben ; 

k. voor het aanleggen moeten kettingen of 
staaldraadtrossen aanwezig zijn, waarvan de 
voor het vastleggen aan den wal dienende 
einden ten behoeve eener vlugge losmaking 
van het schip van een henneptouw of eene 
andere dadelijk los te maken inrichting voor
zien moeten worden. 

5. Bij rnotorschepen, te weten zulke schepen 
wier motoren met vloeibare brandstoffen 
(ruwolie, petroleum, ben1ine, nafta, spiritus 
en dergelijke ), zuiggas of electriciteit gedreven 
worden en welke een laadvermogen van 15 
tonnen (300 centenaars) of meer hebben, moet 
onderzocht worden, of zij aan de eischen van 
het lstc en 2de lid, zoomede aan die van het 
derde lid ,letters b tot en met d, van dit artikel 
voldoen ; en buitendien of : 

a. de motor en het voortstuwingsapparaat 
(propeller) zóódanig ingericht en opgesteld zijn , 
dat voldoende bedrijfszekerheid kan worden 
verwacht, zoomede of de motorkamer met 

generator gemakkelijk toegankelijk is, ~oed 
gelucht kan worden en voldoende ruimte biedt, 
zoodat de bediening van het werktuig geen 
hinder ondervindt; 

b. de noodige voorzorgsmaatregelen tegen 
brandgevaar zijn getroffen, in het bijzonder of 
de brandstofbergplaatsen en pijpleidingen uit 
deugdelijk materiaal vervaardigd en voldoende 
sterk zijn en de naden hecht gesoldeerd zijn, 
voorts · of de toevoer der drijfstof naar den 
motor ook van buiten de motorkamer afsluit
baar is ; bij zuiggasinrichtingen bovendien of 
voorzieningen getroffen zijn om bij misont
steking of andere stoornissen de terugstrooming 
van ontploffingsgassen uit de gasmachine, als 
ook ontploffingen in de uitlaatpijpleiding on
schadelijk te maken, of een pi.ipleiding met 
brandstofpomp aanwezig is om den werktank 
uit de buiten de motorkamer goed beschermde 
en licht toegankelijk geplaatste reservoirs met 
de drijfstof te vullen en voorts of de bodem der 
motorkamer met een tot het opvan~en van 
lekolie geschikte loodbekleeding voorzien, dan 
wel de motor zelf met een voldoende aantal 
lekbakken uitgerust is ; 

c. het voortstuwingsapparaat zóódani~ in
gericht is, dat vlug gestopt en van voormt op 
achteruit gezet kan worden ; 

d. op motorschepen, die door ruwolie, 
petroleum, benzine, nafta , spiritus en derge
lijke vloeibare brandstoffen gedreven worden, 
in de onmiddellijke nabijheid der motorkamer 
voldoende bluschmateriaal (zand enz.) voor
handen is om een uitgebroken brand krachtig 
te kunnen bestrijden ; 

e. op motorschepen, die tot bedrijfmatig 
personenvervoer dienen, de noodige veilig
heidsinrichtingen aanwezi$ zijn en een vol
doende aantal reddingsmiddelen beschikbaar 
gehouden worden. 

/. in het machineruim eene mededeeling is 
aangebracht inhoudende, dat aan den den 
motor bedienend.en schipper, stuurman of 
machinist het rooken wordt verboden. 

17. 1. Is bij het onderzoek het schip ter 
bevarin~ van het Rijnvak, waarvoor het be
stemd 1s, deugdelijk bevonden of moet het 
op grond van artikel 26 zonder nader onder
zoek als deugdelijk beschouwd worden, dan 
moet de Commissie den grootsten geoorloofd.en 
diepgang van het schip in geladen toestand 
vaststellen en door middel van ijzeren platen 
(krammen) van 30 cM. lengte en 4 cM. hoogte 
doen aanduiden. Hiervan zijn uitgezonderd 
de Rijn-zeeschepen in den zin van artikel 26, 
voor zooverre aan deze eene diepgangslijn is 
aangebracht. (Vergelijk artikel 26, 2den volzin). 

2. De platen (krammen) moeten aan beide 
zijden van het schip symmetrisch en paarsge
wijze zood.ani~ worden aangebracht, dat hare 
onderkanten m de lijn van den waterspiegel 
bij den grootsten geoorloofden diepgang hggen. 
Op schepen, lang ten hoogste 40 Meter, worden 
aan beide zijden 2 diepgangsplaten (krammen) 
aangebracht ongeveer op het eind van het 
l ste en 2de derde der scheepslengte; op schepen, 
langer dan 40 Meter of op schepen van geringere 
lengte op uitdrukkelijken wensch van den 
scheepseigenaar aan beide zijden 3 platen 
(krammen) in het midden en op een afstand 
van ongeveer 1/ 6 der scheepslengte van den 
voor- en achtersteven. 
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3. Hierbij moet er op gelet worden, dat de ' 
platen (krammen) niet door zwaarden, rader
kasten of andere vaste deelen van het schip 
bedekt worden. 

4. Op het voorste paar platen (krammen) 
moeten in 2 à 2½ cM. hooge latijnsche letters 
en Arabische cijfers gestempeld worden : 

-+----- 30 cM. -----+ 

1125t e 
naar voren binnen den omtrek van een ring 

<le herkenningsletters der Commissie van des
kundigen; 

naar achteren het la~dvermogen van het 
<;chip in tonnen volgens opgave van den meet
brief of volgens schatting der Commissie ; 

bij Rijnzeeschepen, die van een classificatie
certificaat van eene door alle Oeverstaten als 
bevoegd erkende classificatie-maatschappij voor
zien zijn, de netto inhoud in registertonnen. 

5. Bij de bepaling der hoogte van de onder
kanten der diepgangsplaten (krammen) moet 
volgens de voorschriften van het Reglement 
van politie voor de Rijnvaart te werk gegaan 
worden. 

6. Behoudens de in het bovenstaande ver
melde voorschriften, moet btj stoomschepen 
de hoogte van het vrijboord, welke ten minste 
30 cM. bedragen zal, gerekend worden van den 
onderkant der laagst gelegen vensters af, of 
van af zoodanicre openingen in den scheeps
romp, die onmid'dellijk in het scheepsruim toe
gang geven. Vaste patrijspoorten van vol
doend sterk glas in het scheepsboord gelden 
a ls vast boord. 

18. 1. Het door de Commissie aangewezen 
lid merkt de diepgangsschalen door middel 
van voldoende diepe kornagelgaten of in
kervingen. 

2. De verdeeling moet afwis
selend door zwarte en witte 

4 beschildering geschieden. 
3. De getallen worden rechts 

naast de schaalvelden om de 
2 decimeters aangebracht. 

4. Het is voldoende de be-
22 schildering der schalen eer,it van 

af 1.50 Meter boven het nulpunt 
naar boven toe te beginnen. 

5. In ieder geval behoort de 
boven den grootst geoorloofden 

rn diepgang zich bevindende deci
meter nog te worden beschilderd. 

19. l. Indien bij reeds gemeten vaartuigen 
door de Commissie een andere diepgangslijn 
aangewezen wordt dan die, welke door den 
scheepsmeter aangenomen was, doet zij de 
door haar aangewezene lijn door platen (kram
men) aanduiden volgens het voorschrift van 
artikel 17 en bepaalt het aan dien diepgang 
beantwoordend laadvermogen. 

2. De door den scheepsmeter aangebrach te 
ijkplaten en merken worden onaangetast ge
laten. 

3. Dit laadvermogen wordt op het patent 
vermeld. 

20. 1. De Commissie moet het laadver
mogen, overeenkomende met den grootsten 
geoorloofden diepgang van een schip, bti ge
breke van een meting door schatting vast
stellen. Het laadvermogen van een zeilschip 
moet berekend worden uit het product van de 
grootste lengte van het schip tusschen voor
en achtersteven (het roer niet inbegrepen), de 
grootste breedte midscheeps, de gemiddelde 
laadhoogte tusschen het leege vlak en het v lak 
van den grootsten geoorloofden diepgang en 
een aan de volheid van het schip beantwoor
dend ervaringsgetal, dat al naar gelang van 
den bouw van het schip t usschen 0.88 voor 
vol gebouwde en 0.80 voor scherp en slank 
gebouwde schepen moet worden genomen. 

2. Als vlak van ledige inzinking is te be
schouwen het vlak, dat overeenkomt met den 
stand, dien het vaartuig inneemt, wanneer 
slechts aanwezig is : 

a. het tuig, de provisie en de bemanning, 
noodig om het te kunnen doen varen ; 

b. het water, dat niet door uitscheppen op 
de gewone wijze uit het ruim kan worden ver
wijderd, en 

c. indien het vaartuig ecnc stoomboot is, 
het water dat zich op de gewone hoogte in den 
ketel bev.indt. 

3. Bij stoomschepen blijft het aan de be
slissing der Commissie overgelaten, om het 
laadvermogen op andere passende wijze te 
schatten. 

4. Worden vaartuigen met geschat laad
vermogen later gemeten, zoo moet het scheeps
patent, zoo noodig, naar den uitslag dier meting 
gewijzigd worden. 

21. 1. Ten aanzien van de uitrusting moet 
de Commissie onderzoeken en bepalen : 

a. welke zeilen voor het in het scheeps
patent aan te wijzen Rijnvak noodig zijn; 

b. aantal, lengte, sterkte en gewicht der 
vereischte ankers, kettingen en trossen, met 
inachtneming van de aanwijzingen in de achter 
dit besluit gevoegde bijlage ; 

c. de verdere vereischte voorwerpen. 
2. Voorhanden moeten zijn : 
A. op alle schepen : 
a. de seinlantaarns, vlaggen en drijftonnen, 

die in het Rijnvaartpolitiereglement of in de 
politiebepalingen voor het vervoer van ont
plofbare en licht-ontvlambare stoffen zijn voor
geschreven ; 

b. een scheepsroeper ; 
c. een loopplank ; 
d. rnn lenspomp, die bij schepen beneden 

50 ton laadvermogen door één of meer water
scheppers kan vervangen worden ; 

e. knrkzakken, wri1fhouten en schoren ; 
/. een reddingboei · met lijn ; 
g. kleine schip:persbenoodigdheden ; 
h. een voorschrift voor de behandeling van 

drenkelingen ; 
i. een exemplaar van het R\jnvaartpolitie

reglement en van de Voorschriften van onge
vallen verzekering ; 

B. op schepen van meer dan 50 ton laad
vermogen en op alle stoomschepen : 

.r. een roeiboot met uitrusting ; 
C. op schepen van meer dan 200 ton laad

vermogen en op alle stoomschepen : 
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. l. één lenspomp voor elke drie door water
dichte schotten begrensde compartimenten ; 

m. één of meer lekkleeden ; 
D. op stoomschepen voorts : 
n . een seinklok van zoodanige t oonsterkte, 

dat "de met de klok te geven seinen op grooten 
afstand waarneembaar zijn ; 

o. een seinmortier ; 
p. een noodroerpen ; 
q. een voldoende brandbluschinrichting (zoo 

mogelijk met een stoompomp verbonden) ; 
r. een kist met verbandmiddelen ; 
s. een tweede reddingboei met lijn. 
3. Andere dan vorenstaande onder a tot s 

genoemde voorwerpen en de in artikel 22 van 
dit besluit bedoelde bergruimten voor drink
water zullen niet in het scheepspatent worden 
opgenomen. 

4. Ten aanzien van het aan brengen van den 
naam van het schip en van de plaats, waar 
dit thuis behoort aan beide la-ngszijden, moeten 
de desbetreffende voorschriften van het Rijn
vaartpolitiereglement in acht genomen zijn. 

22. De Cominissie moet verder nagaan, of 
de bepalingen der politieverordening, betref
fende de uit rusting van schepen en vlotten 
met bergruimten voor drinkwater (S taatsblad 
1922, n°. 407) zijn opgevolgd. 

23. Voor de schepen van een laadvermogen 
van 15 ton (300 cen tenaars ) of meer, welke den 
Rijn boven Duisburg bevaren, wordt de soort 
en het aan tal der bemanning door de Commissie 
van deskundigen, volgens bij zondere instructie 
vastgesteld en in het scheepspatent opgeteekend. 

24. H et grootste geoorloofde aantal reizi
gers op passagiersstoombooten, welke den Rijn 
boven het S:pijksche Veer bevaren, moet door 
de Commissie van deskundigen volgens bij
zondere instructie worden bepaald, in het 
scheepspatent opgeteekend en op geschikte 
plaatsen op en beneden het dek d uidelijk zicht
baar bekend gemaakt worden. 

25. OJ? motorschepen zijn voor wat betreft 
de aanduiding van den grootsten geoorloofden 
diepgang en het aanbrengen van diepgangs
platen (krammen), de vaststelling van het 
laadvermogen en de uitrusting, alsmede de 
bepaling van het ~rootst geoorloofde aantal 
passagiers, de bepalmsen der artikelen 17, 18, 
19, 20, 21 en 24 van dit besluit van toepassing. 

26. 1. Rijn-zeeschepen, to weten schepen, 
welke voor de zee- en kustvaart zijn toegelaten, 
en die hunne deugdelijkheid hiervoor door een 
Nederlandsch Rijkscertificaat van deugdelijk
heid of door een classificatie-certificaat van 
eene door a.Jle Oeverstaten bevoegd erkende 
classificatie-maatschappij bewijzen, gelden voor 
den duur der geldigheid van het certificaat 
zonder nader onderzoek ook voor voldoende 
deugdelijk uitgerust en bemand voor de be
varing van den Rijn. Zij moeten evenwel, 
voor zooverre aan hen geene diepgangslijn is 
aangebracht, op de eerste vaart op den Rijn 
voor eene Commissie van deskundigen ge
bracht worden, die den grootsten geoorloofden 
diepgang van het schip volgens voorschrift 
door middel van platen (krammen) moet aan
duiden, het aan dezen diepgang beantwoordend 
laadvermogen in registertonnen moet schatten 
en het scheeps:patent moet uitreiken. 

2. De bepalmgen in het eerste lid zijn even
zoo van toepassing op zeejachten, aan welke 

de vlag van eene door den Oeverstaat van het 
te bevaren riviervak als officieel erkende ver
eeniging is verleend. 

27. 1. Aangaande de uitkomst van het 
onderzoek wordt eene verklaring opgemaakt, 
welke door alle leden der Commissie, die aan 
het onderzoek deelgenomen hebben, moet 
worden geteekend. 

2. Op grond dier verklaring wordt het 
scheepspatent na onderteekening door den 
Voorzitter en bijvoeging van het dienstzegel 
aan den aanvrager uitgereikt. 

28. Het onderzoek moet na iedere belang
rijke verandering of herstelling van het schip, 
waardoor zijn diepgang in ledigen toestand 
gewijzigd wordt, bepaaldelijk ook na vernieu
wing van inhouten en spanten, alsmede boven
dien op verlangen van den bevrachter herhaald 
worden en de uitkomst in het scheepspatent 
en in de betreffende verklaring worden opge
t eekend (Artikel 22, vierde lid, der herziene 
Rijnvaartakte en slotprotocol punt 5 B). 

29. 1. Veranderingen van den eigenaar of 
van den naam van het schip mogen alleen op 
grond van rechtsgeldige stukken voor den Voor
zitter der Commissie van deskundigen, bij welke 
het schip is onderzocht en geregistreerd, in het 
scheepspatent, alsmede in de betreffende ver
klaring worden aangeteekend. 

2. Veranderingen in het scheepspatent met 
betrekking tot diepgang, uitrusting enz. mogen 
alleen door de Cominissie van deskundigen, 
die het scheepspatent heeft uitgereikt, ge
schieden, tenzij een herhaald onderzoek op 
grond van artikel 22, vierde of vijfde lid, der 
herziene Rijnvaartakte heeft plaat s gevonden. 

30. 1. Blij ken er bij het onderzoek van 
het schip sebreken te bestaan, dan wordt, ten 
einde hierm te voorzien, een behoorlijke ter
mijn gesteld en het scheepspatent eerst na op
heffing der gebreken uitgereikt. 

2. Wordt de uitreiking van het scheeps
patent om de een of a ndere reden geweigerd, 
dan moet dit aan den betrokken persoon door 
den Voorzitter der Commissie schriftelijk wor
den medegedeeld. 

31. 1. Ingeval een Rijnschippers- of 
scheepspatent door eene of andere oorzaak 
verloren geraakt, of onbruikbaar geworden 
is, kan de belanghebbende zich, ter bekoming 
van een duplicaat, schriftelijk wenden tot die 
Commissie van deskundigen, welke het patent 
heeft verleend, c.q. met overlegging van het 
onbruikbaar geworden exemplaar. 

2. De oorzaak der uitreiking wordt op het 
duplicaat vermeld. 

32. H et Rij nschippers- en het scheepspatent 
moeten door den schipper op de eerste aan
vrage van de polit ie of havenbeambilQn en van 
de overige ambtenaren en beambten aangewezen 
in het Koninklijk besluit van 27 April 1896 
(Staatsblad n°. 74), aan hen worden vertoond. 

33. 1. Zij, die in het bezit zijn van een 
schipperspaten t , dat is uitgereikt vóór het in 
werking t reden van het Koninklijk besluit van 
30 December 1924 (Staatsblad n°. 618) 1, 
kunnen ter vervanging daarvan, een patent 
verzoeken volgens het model, bedoeld in 
artikel 3, eerste lid, van het Reglement, be-

1 Dit besluit is in werking getreden op 8 Juli 
1925. 
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treffende het verleenen van patenten voor 
Rijnschippers (Staatsblad n°. 617 van 1924). 

2. De op grond der tot dusverre geldende 
bepalingen verstrekte scheepspatenten voor de 
vaartuigen, welke den Rijn met boven Duisburg 
bevaren, blijven van kracht. 

3. Het nader onderzoek, waaraan de den 
Rijn boven Duisburg bevarende schepen, in 
het bezit van een scheepspatent volgens ge
noemde bepalingen, zich zullen hebben te 
onderwerpen, zal bij afzonderlijk vast te stellen 
bepalingen worden geregeld. 

34. l. De Commissie van deskundigen 
moet houden : 

a. een register van uit~ereikte Rijnschip
perspatenten, waarin de sch1pperspatenten met 
doorloopende nummers zijn opgeteekend ; 

b. een register van onderzochte schepen, 
waarin de scheepspatenten met doorloopende 
nummers zijn opgeteekend; 

c. een verzameling der verklaringen door
loopend genummerd; 

d. een register à souches voor het afgeven 
van quitantiën ; 

e. een staat van inkomsten en uitgaven. 
2. Van tleze bescheiden kan inzage genomen 

worden door den Inspecteur voor de Rijnvaart 
en de Rijnvaartcommissie. 

35. De Commissie van deskundigen zendt 
den Inspecteur voor de Rijnvaart, door tus 
schenkomst van de Rijnvaartcommissie, drie
maandelijks ter mededeeling aan de Regeeringen 
vl!,n de overige Oeverstaten, een uittreksel van 
het in artikel 34, onder 1, b, bedoelde register, 
van de in het afgeloopen kwartaal uitgereikte 
scheepspatenten en van de van een scheeps
patent voorziene schepen, die een hernieuwd 
onderzoek hebben ondergaan. 

36. 1. De Oom.missiën van deskundigen 
worden voor hare werkzaamheden ter zake van 
het onderzoek der bewijzen ter verkrijging van 
een Rijnschipperspatent door het Rijk be
loond. 

2. Deze belooning bedraagt voor iedere 
Commissie jaarlijks f 400. 

37. De belanghebbende, te wiens behoeve 
het onderzoek der bewijzen, bedoeld bij de 
artikelen 10 en 11 van dit besluit plaats heeft, 
is aan de Commissie van deskundigen eene 
vergoeding schuldig ten bedrage van f 1. 

38. 1. De belanghebbende, te wiens be
hoeve het scheepsonderzoek plaats heeft, draagt 
daarvan de kosten. 

Deze kosten bestaan uit: 
A. de onkosten voor de aanduiding van den 

grootst geoorloofden diepgang, nl. voor het 
leveren, aanbrengen en bevestigen van diep
gangsplaten (krammen) met het inslaan van 
letters en cijfers en het beschilderen van elke 
plaat (kram): 
in houten schepen . . . . . . . . 
in ijzeren en stalen schepen . . . . 
het inslaan altéén van letters en 

0.60; 
1.20; 

cijfers . . . . . . . . . . . . 0.30; 
B. de onkosten voor het aanbrengen van 

de diepgangsschaal (arbeidsloon, enz.); 
C. de aan de Commissie toekomende ver

goeding: 
a. voor het onderzoek van : 

houten of ijzeren zeilschepen tot en 
met 200 ton .... . ... . 

houten zeilschepen boven de 200 ton 
ijzeren zeilschepen boven 21'0 ton 

9.00 
15.-
18.-

stoomschepen tot en met 40 M . ver
warmingsoppervlak van den ketel f 24.

stoomschepen boven 40 M2• verwar
mingsoppervlak van den ketel . 

motorschepen tot en met 20 P . K . 
motorschepen boven 20 P.K. . . . 

b. voor het aanbrengen van een 

30.-; 
24.-; 
30. - ; 

diepgangsschaal . . . . . . . . 1. 20 . 
2. Voor het uitreiken van een scheeps

patent ten behoeve van Rijnzeeschepen en zee
jachten, zoomede voor de vernieuwing van 
diepga.ngsplaten (krammen), voor zooverre 
daarmede geen ander onderzoek gepae rd gaat, 
worden die respectieve vergoedingen tot 1/5 
verminderd. 

3. Voor elk nà-onderzoek komen slechts 
2/5 dier veraoedingen in rekening. 

4. Zoowel in de verklaring als in het scheeps
paten t moeten de kosten worden aangeteekend. 

39. 1. De belooning en vergoeding, onder
scheidenlijk vastgesteld bij de artikelen 36 
en 37 van dit besluit, worden gelijkelijk ver
deeld tusschen den Voorzitter, het scheev
vaartkundig en het scheepsbouwkundig hd 
der Commissie. 

2. De vergoedingen, vastgesteld bij artikel 
38, worden voor ieder onderzoek gelijkelijk ver
deeld tusschen den Voorzitter en de leden der 
Commissie - eventueel de plaatsvervangende 
leden, die aan dat onderzoek hebben deelge
nomen. 

40. 1. In het geval van artikel 14, laatste 
lid, dragen belanghebbenden de door de Com
missie gemaakte reis- en verblijfkosten. 

2. De leden der Commissie, die aan het 
onderzoek deelnemen, kunnen in rekening 
brengen: 

a. voor vergoeding van reiskosten : de 
werkelijk uitgegeven vracht voor de gebezigde 
vervoermiddelen, zoomede hetgeen daaren
boven betaald is voor het vervoer van reis
benoodigdheden en voor veer-, tol- en brug
gelden; 

b. voor vergoeding van verblijfkosten per 
etmaal f 8. 

3. Gedeelten van etmalen, 12 uren of meer 
bedragende, worden voor een geheel, kleinere 
voor een half etmaal gerekend. 

41. Voor de uitreiking van een duplicaat 
of voor het wijzigen van een patent moet een 
schrijfloon van f 0.30 betaald worden. De 
uitreiking der pa.tenten kan geweigerd worden, 
zoolang de betaling der verschuldigde kosten 
niet geschied is ; ook kan de Commissie van 
deskundigen een voorschot ten bedrage dier 
kosten verlangen. 

42. Voor alles. wat door de Commissie van 
deskundigen aan belanghebbenden wordt in 
rekening gebracht, worden door haar quitan
tiën afgegeven uit het register à souches. Geene 
andere, dan de krachtens dit besluit verschul
digde kosten mogen aan belanghebbenden in 
rekening gebracht worden. 

43. De formulieren, noodig tot uitvoering 
van bovenstaande bepalingen, worden door 
Onzen met de uitvoermg van dit besluit be
lasten Minister vastgesteld. 

Behoort bij Koninkl\jk besluit van 21 De
cember 1925 (Staatsblad n°. 479). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, M. BONOAERTS. 

De Minister van Bv,itenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 



1925 21 D E C E M B E R. 11 46 

.BIJLAGE van artikel 21, lEte lid, sub b, der 
bep.ûingen omtrent de Commissi!in van des
kundigen voor de Rijnvaart en omtrent de 
Rijnschippers- en scheepspatenten. 

Aanwijzingen omtrent de afmetingen en gewichten 
van voorwerpen van scheepsuitrusting voor zeil

a . Ankers. 
schepen. 

l. Boegankers. Het gewicht (G.) van een 
boeganker in K.G. moet worden berekend uit 
het product van de grootste ingedompelde 
doorsnede (Q.) en een ervaringscoiifficiënt, die 
ook met de volheid van het schip rp,kening 
houdt, en bij schepen met 400 ton of minder 
laadvermogen door het getal 21, bij schepen 
boven de 400 ton laadvermogen door het getal 
27 wordt uitgedrukt. 

Q = b (breedte) X t (grootste geoorloofde 
diepgang) ; hieruit volgt de formule : G = 27 
(of 21) X b X t. 

Voorbeeld: uit het scheepspatent kan worden 
afgeleid b = 9.52, t = 2.4; hieruit volgt voor 
Q = 22.852 M. ; diensvolgens G. in K.G. = 
27 x 22.85 = omstreeks 620 K.G. 

2. Het noodanker moet een gewicht hebben 
van tenminste 2/ 3 van het gewicht van het 
boeganker. 

3. Een hekanker heeft in den regel het halve 
gewicht van een boeganker. 

4. De vaarankers moeten het gewicht van 
het noodanker met betrekking tot het gewicht 
van het boeganker aanvullen, dus te zamen ten 
minste 1/ 3 van het gewicht van het boeganker 
hebben. 

b. Kettingen en trossen. 
l. De boeganker- en de noodankerketting 

moeten eene lengte hebben = de lengte van 
het schip + 10 M., ten minste echter van 
40 M. 

2. De neur·ingketting moet 5 M. la.nger dan 
de boegankerketting zijn. 

Het gewicht van een boegankerketting moet 
ten naasten bij bedragen : 
3 / 100 X gewicht van het anker X lengte van 
den kettin$, 

Het gewicht van den neuringketting is gelijk 
aan 1/ 3 van het gewicht van den boeganker
ketting. 

In plaats van kettingen is ook staaldraad 
van gelijke trekkracht geoorloofd. 
;:«: ·De lengte van den grooten tros (evf'ntueel 
staaldraad) op een schip moet gelijk zijn aan 
de halve stroombreedte, aan den Rijn = 150 l\L 
en moet als henneptros eene middellijn van 
45 m.M. en als staaldraad van 22 m.M. hebben; 
voor schepen beneden de 300 ton laad vermogen 
zijn trnssen van 100 M. lengte voldoende, die 
als .llenneptros eene middellijn van 25 m.M. 
en als staaldraad van 18 m.M. hebben. 

Aantal, lengte en sterkte van het overige 
touwwerk moeten volgens de bealissing en de 
ervaringen der Commissie van deskundigen, 
naar gelang van grootte, soort, afmetingen 
en laadvermogen van hPt schip worden ge-
nomen. · 

Voor stoomschepen blijft het aan de Com
missie van deskundigen voorbehouden, om 
voor ieder geval afzonderlijk naar ~elang van 
den vorm van het schip het gewicht en de 
afmetingen der ankers en kettingen te be
palen. 

Behoort bij Koninklij k besluit van 21 Decem
ber 1925 (Staatsblad n°. 479). 

Ons bekend, 
De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

21 Decemb~r 1925. KONINKLTJK B.LISLUIT. 
Aanslag als werkforens. 
De Kroon beslist dat een man wiens 

echtgenoote, met wie h.ij in gemeenschap 
van goederen is gehuwd, in het belasting
jaar voor eigen rekening een zaak heeft 
gedreven, niet als werkforens kan worden 
aangeslagen. 

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

het gemeentebesturr van !(eider tegen de 
uitspraak van Gedeput-eerde Staten van Noord
Holland van 12 I ovember 1924 n°. 56, op het 
bezwaarschrift van Mevrouw \V. Haaxman-
Weeland, te Helder, t-egen den aansla!! als 
forens in de gemeentelijke inkomsten belasting 
over het belastingjaar 192:1/24 te Helder, op
gelegd aan haar echtgenoot W. Haaxman, 
te Batavia; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 September 1925, n°. 8:14 : 

Op de voordracht van Onzen Minist-er van 
Financiën van 16 December 1925 n°. 116, 
afd. Directe Belastingen ; 

Overwegende dat W. Haaxman te Batavia 
over het belastingjaar 1923/24 als werkforens 
in de gemeente Helder is aangeslagen ; 

dat, nadat zijne echtgenoote M. Haaxman
Weeland namens hem daartegen bij Gedepu
teerde Staten van Noord-Holland bezwaar had 
gemaakt, dit college bij besluit van 12 November 
1924 den aanslag heeft vernietigd ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
het gemeentebestuur van H elder bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat W. Haax
man, ]eeraar aan de Koningin Wilhelminaschool 
te Batavia, in gemeenschap van goederen is 
gehuwd met Mevrouw L Haaxman- Weeland; 
dat deze voor eigen rekening te Helder een 
drogistzaak drijft in het perceel Kanaalweg ~47, 
welk perceel van den te Texel wonenden eige
naar per 3 maanden wordt gehuurd met recht 
van koop; dat de huur door Mevrouw Haax
man-Weeland wordt betaald, de opbrengst 
der zA.ak door haar wordt genoten en de meu
belen die zich in het woongedeelte bevinden, 
haar eigendom zijn; dat aan de heffing ingevolge 
art. 244 sub 3°. en 4°. der Gemeentewet ten 
arondslag ligt de noodzakelijkheid, dat ook 
~ij in de gemeentelijke kosten dienen bij te 
dragen die. hoewel niet gedurende het geheele 
belastingjaar als ingezetene in de gemeente 
vertoevende, toch bij een goede functionneering 
der gemeentelijke huishouding belang hebben; 
dat dit zeer zeker ten aanzien van S. Haaxman 
kan worden opgemerkt; dat art. 31 der wet 
op de Inkom tenbelasting 1914 de bedoeling 
inhoudt, dat de man voor de vrouw treedt 
in al haar omstandigheden, die tot eenige rijks
belasting aanleiding geven en dat de gemeente
lijke heffingsverordening een analoge bepaling 
bevat in art. 4 dier wet, zoodat de bronnen van 
inkomen van Mevrouw Haaxman- Weeland, 
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die tot persoonlijke uitoefening van haar beroep 
gedurende meer dan 90 dagen van het belas- ' 
tingjaar 1923 /24 te Helder eene vaste inrichting 
ter beschikking had en aanwezig was in den 
zin van art. 244, 3°. der Gemeentewet, moeten 
worden beschouwd als de bronnen van inkom
sten van haar man; dat vV. Haaxman dien
tengevolge voor zijn vrouw moet worden geacht 
belastingplichtig te zijn naar genoemd wetsarti
kel en dus terecht als werkforens te Helder is 
aangeslagen ; dat vV. Haaxman overigens ge
durende meer dan 90 dagen van l1Pt betrokken 
belastingjaa,r voor zijn gezin te H elder een ge
meubileerde woning beschikbaa r hield : dat 
dus -- gesteld al , dat de aanslag als werkforens 
ten olll'echte was geschied - alt.hans een aan
slag' als woonforens te Helder naar art. 244 sub 
4°. der Gemeentewet zou zijn te rechtvaardigen; 

Overwegende dat blijkens de stukken W . 
Haaxman t e Batavia niet op meer dan 90 dagen 
van het belastingjaar 1923/24 te Helder over 
een vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening 
van eene betrekking, beroep of bedrijf de beschik 
king heeft gehad noch er op meer dan 90 dagen 
van dat jaar aanwezig is geweest, hetzij tot 
uitoefenin~ van een beroep of bedrijf in zoo
danige inrichting hetzij tot vervulling van eene 
betrekking ; 

dat hij dus niet krachtens art. 244ct, 3°. der 
gewijzigde Gemeentewet over het bedoelde 
belastingjaar te H elder als foren belasting
plichtig is : 

dat hij weliswaar in gemeenschap van goede
ren is gehuwd met i\1. Weeland, die in het ge
noemde belastingjaar in die gemeente in het 
perceel Kanaalweg 147 voor eigen rekening 
een drogistzaak heeft gedreven , terwijl volgens 
art. 4 der heffingsverordening der gemeente 
Helder de bronnen van inkomsten der gehuwde 
vrouw als bronnen van inkomsten van haar 
man moeten worden beschouwd, doch dat in 
de Gemeentewet geen bepaling is aan te wijzen, 
op grond waarvan in zoodanige gevallen de 
man als forens zou moeten worden beschouwd ; 

dat de opgelegde aanslag mitsdien terecht 
door Gedeputeerde Staten is vernietigd; 

dat de vraag of \V. Haaxma.n in de gemeente 
Helder als woonforens kan worden aangeslagen, 
in dezen stand der zaak niet kan worden beslist: 

Gezien de gewijzigde Gemeentewet : 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan den Raad van State, 
Afdeeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 21 December 1925. 
WILHEL111IN A. 

De Min ister -i;an F inanciën, H. COLIJN. 

(B. S.) . 

22 December Hl25. BESL'JIT tot wij:i:iging van 
eenige reglementen betreffende den Water
staat,. S. 480. 

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

Waterstaat van 30 November 1925, La. C, 
afdeeling W,iterstaat A. ; 

Gelet op de wet van 28 Februari 1891 (Staats
blad n°. 69) en op artikel 27, laatste lid, der 
wet van 9 April 1875 (Staatsblad n°. 67); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 December 1925, n°. 14); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 21 December 19%, 
La. K, afdeeling Waterstaat A; 

Hebben goedgevondi,n en verstaan : 
A. In de hieronder te noemen Koninklijke 

besluiten de daarbij vermlllde wijzigingen aan 
te brengen: 

I. Artikel 26 van het Koninklijk besluit 
van 18 April 1880 (Staatsblad n°. 43), tot vast
stelling van een reglement voor het gebruik 
van de Staatsspoorweghaven in de Stads Riet
landen te Amsterdam, wordt gelezen als 
volgt: 

"Behalve de ambtenaren, bedoeld in artikel 
141 van het Wetboek van Strafvor<lering, zijn 
de havenmeester, de ambtenaren van den Staat, 
de beëedigde ambtenaren van de ondernemin
gen der spoorwegen, welke aan de haven aan
sluiten en de gemeente-politif'beambten met 
het opsporen van de overtredingen dezer be
palingen belast.'" 

II. Artikel 18, laatste lirl, V9.n het Koninkl~jk 
besluit van 19 April 1892 (Staatsblad n°. 88), 
tet vaststelling van een reglement van politie 
voor de schipbrug en liet veer over de rivier de 
Lek tusschen Vreeswijk en Vianen, wordt ge
lezen als volgt : 

,.De processen-verbaal worden, onverminderd 
het be,l>aalde bij de art!kelen 157 en 159 van 
het ~ et boek van Strafvordering, door tus
schenkomst van den arrondissements-ingenieur 
in afschrift medegedeeld aan den betrokken 
hoofdingenieur van 's Rijks waterstaat." 

III. In artikel 36, eerste lid, van het Konink
lijk besluit van 9 Juni 1909 (Staatshlad n°. 1~9), 
tot vaststelling van een reglement van politie 
voor <le Rijkshavens te Hellevoetsl·uis, te Middel
harnis, te Numansdorp, aan den Stoa/polder 
(gemeente Bruinis e) en aan den Willempolder 
gemeente St.-Phili r,sland) en de daartoe be
hoorende werken, wordt "artikel S" vervangen 
door "artikel 141 " . 

IV. Artikel 3, derde lid, van het bij Konink
lijk besluit van 4 Januari 1913 (Staatsblad n°. 4) 
vastgestelde, en bij Koninklijk besluit van 13 
December 1921 (Staatsblad n°. 1354) aangevulde 
reglement van politie voor de scheepvaart op 
eeruge rivieren en stroomen beneden Dordrecht 
tot m zee wordt gelezen als volgt : 

"De door hen opgemaakte processen -ve_~baal 
worden, onverminderd het bepaalde b1J de 
artikelen 157 en 159 van het Wet.boek van 
Strafvordering, in afschrift medegedeeld aan 
den betrokken hoofdin1tenieur-directeur van 
den Rijkswaterstaat.' ' ~ 

V. In artikel 24, eerste lid, van het Rijks
wegenreglement, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 20 Maart 1914 (Strr.atsblad n°. 155) 
en gewijzigd bij Koninkl~jk besluit van 5 Janu
ari 1918 (Staatsblad n°. 2), wordt "artikel 8" 
vervangen door "artikel 141", terwijl de woor
den "en van de marechaussee" vervailen. 

VI. Artikel 7, laatste lid, van het Koninklijk 
besluit van 24 September 1915 (Staatsblad n°. 
406), tot vaststelling van een reglement van 
politie op het ankeren op de rivieren bij Dord
recht, wordt gelezen als volgt : 

"De door hen opgemaakte processen-verbaa 1 
worden, onverminderd het bepaalde bij de 
artikelen 157 en 159 van het Wetboek van 
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Strafvordering, in afschrift medegedeeld a.a.n 
den betrokken hoofdin<Tenieur-directeur van 
den Rijkswaterstaat." 

VII. Artikel 93, laatste lid, van het Alge
m~en reglement van politie voor rivieren en 
R1Jkskanalen, vastgest-eld bij Koninklijk besluit 
van 24 November 1919 (Staat.shlad no. 765), 
wordt gelezen als volgt : 

"De door hen opgemaakte processen-verba.al 
w01:den, onverminderd het bepaalde bij de 
artikelen l/\7 en 151:l van het Wetboek van 
Strafvorrloring, in a.rschrift medegedeeld aan 
den l,oofdingenieur-directeur." 

VIIT. Artikel 33, ecrst-e t'n derde lid, van 
het Koninklijk besluit van 24 'ovember 19l!l 
(Staatsbl.ad n°. 767), t,ot vaststelling van een 
reg,ement, op het gebruik ..-an ,Je spoorweg
haven te Enkhuizen met de daartoe behoorende 
werken, wordt gelezen als volgt : 

,,(l) Tot het opsporen van de overtreding 
van dit reglement zijn behalve de bij artikel 
141 van het Wetboek van Strafvordering ge
noemde personen bevoegd de overige beambten 
der Rijks- en gemeentepolitie, de havenmeester 
en de met het toezicht op den veerdienst belaste 
ambtenaar van het Rijkstoezicht op de Spoor
wegen. 

(3) Do door hen op~emaakte processen
vnb:i.al worden, onvermmderd het bepaalde 
bij de artikelen 157 en 159 van het Wetboek 
van Stra:fvordering, in afsl'hrift medegedeeld 
aan den m het eerste I irl bedoelden am btena.ar 
van het R\ikstoezicht op de Spoorwegen." 

IX. Artikel 31, eerste en derde lid, van het 
Koninklijk besluit v'ln 24 Novemher 1919 
!Staatsblad n°. 769), tot vaststelling van een 
reglement op het gebruik van de spoorweg-
1,aven te Stavoren met de daartoe behoorcnde 
werken, wordt gelezen als volgt: 

" /l) Tot het opsporen van de overtreding 
van dit, reglement zijn behalve de bii artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering genoemde 
p~~onen bevoegd de overige beambten der 
R11ks- en gemeent-epolitie, de havenmeest.er en 
de met het toezicht op den veerdienst belaste 
ambtenaar van het Rijk8toezi0ht op de Spoor
weger.. 
. (ll) De door !:.en op~emaakte processen
verbaal worden, onverllllllderd het bepaalde 
bij de artikelen 157 en 159 van het, Wet
hoek aan trafvordering, in afschrift mede
gedeeld aan dPn in het eerste lid bedoelden 
ambtenaar van het Rijkstoezicht op de Spoor
wegen." 

X . Artikel 27, derde lid, van het Koninklijk 
besluit van 3 Augustus 1921 (Staat,sblad n°. 
1020), tot vaststelling van een reglement van 
politie voor de Vis~chershaven c. a. te IJmuiden, 
wordt gelezen als volgt : 

"De door ben opgemaakte processen-verbaal 
worden, onverminderd het bepaa,de bij de 
artikelen 157 en 159 van het Wetboek van 
Strafvordering, in afschrift medegedeeld aan 
den betrokken Hoofdingenieur-Dirflcteur van 
den Rijkswatersta.at." 

B. Te bep!!.len, dat dit besluit in werking 
treedt op denzelfden dag, waarop de wet van 
15 Januari 1921 (Staats/J!ad n°. 14). houdende 
vaststelling van een Wetboek van Strafvorde
ring, in werking wordt gesteld. 

Onze Minister voornoemd is hela t met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 

Staatsb/,ad geplaatst en in afschrift a.a.n den l}a.ad 
van State medegedeeld zal worden. 

Het Loo, den 22sten December 1925. 
WILHEL~llNA. 

De M ini~ter van Waterstaat,, M. BoNGAERTS. 
(Uitgeg. 29 Dec. 1925.) 

22 Decemher 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbesluit tot va~tstelling van 

een uitbreiding~plan, waarin terreinen wor
den betrokken , die in de bebouwde kom 
zijn gelegen en geen enkel verband houden 
met het gebied, waarop de gemeente 
zich in de nn.aste toekomst zal uitbreiden, 
beeft niet ten doel eene regeling der be
bouwing, als met een uitbreidingsplan 
wordt beoogd. en kan dus niet worden 
gehandhaafd. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
Hendericus ruit, Hidde Smit enimmoHeidema., 
allen te Bedum, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Groningen van 18 Juni 
1925, tot goedkeuring van een besluit, van den 
Raar! van Bedum tot vaststelling van een 
mtbreidingsplan voor die gemeente ; 

Den Raad van State, enz. 
0. dat Gedeputeerde , taten van Groningen 

bij bovengemeld besluit hunne goedkeuring 
hebben gehecht aan het besluit van den Raad 
der ~emeente Bedum van 15 April 1925, tot 
vaststelling van een plan van uitbreiding, 
waarbij onder eenig voorbehoud de bestemming 
voor de naaste toekomst van den in dat plan 
begrepen grond in hoofrlzaak wordt aangewezen; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, dat 
zij bezwaar hebben tegen de opneming van 
hunne onlangs aangekochte perceelen Sectie K 
nos. 827, 331 en 362 in het uitbreidingsplan, 
en in het bijzonrler tegen de opneming ·van het 
perceel n°. 827 ; dat van deze perceelen n°. 3lll 
voor plantsoen is bestemd, de nos. 362 en 827 
(gedeeltelijk) voor straat.aanleg en het overige 
deel van n°. 827 voor den bouw oener openbare 
lagere school c. a. ; dat zij dt' perceelen nos. 827 
en 362 voor hunne zaken niet kunnt-n missen en 
rlat de gemeente die perceelen voor de boven
aangegeven doeleinden niet behoeft te ge
bruiken ; dat een plantsoen niet noodig is ; dat 
de aanwijzing van perceel no. 331 daartoe der
halve zou kunnen vervallen en dit perceel, dat 
rle appellanten voor hun bedrijf niet noodig 
hebben, doch kochten, omdat de verkooper 
slechts de drie perceelen tezamen wilde ver
koopen, nader bestemrl zou kunnen worden voor 
schoolbouw, zooals ook in de b doeling heeft 
gele~':ln ; dat, werd deze wijziging m het uit
breiaingsplan aangebracht het gedeelte van het 
perceel n°. 827, dat thans voor den bouw van 
eene school is bestemd, te hunner beschikking 
zou kunnen blijven ; 

0. dat bij het bestreden raa.ds bcsluit terreinen 
in het uitbreidingsplan worden betrokken, die 
in de bebouwde kom zijn gelegen en geen enkel 
verband houden met het gebied, waarop de ge
meente zich in dt naaste toekomst zal uit
breiden; 

dat hier derhalve niet a.a.n eene regeling der 
bebouwing, als met een uitbreidingsplan wordt 
beoogd, kan worden gedacht en het betrokken 
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raadsbesluit reeds op dien grond niet kan 
worden gehandhaafd ; 

dat derhalve ook het besluit van Gedepu
teerde Staten niet kan worden gehandhaafd : 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vemietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen van 
18 Juni 1925, aan het besluit van den Raad der 
gemeente Bedum van 15 April 1925, tot vast
stelling van een uit-breidingsplan van die ge
meente, de goedkeuring te onthouden. 

(A.. B.) 

22 December 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Minister van Onderw~js, Kunsten en Wet,en
schappen aan de Besturen der onder
scheidene gemeenten, betreffende: Verhaal 
pensioensbijdragen op onderwijzers. 

Het is mij gebleken, dat vele gemeentebestu
ren bij de invnlling van de opgaven der pensi
oensbijdragen, welke over de jaren 1923 en 1924 
zijn verhaald op de onderwijzers, wier jaarwed
den door het Rijk worden vergoed, ruet vol
doende rekening hebben gehouden met de daar
voor in de circulaire van mijn ambtsvoor
ganger van 18 December 1924, n°. 17007, af
deeling Lager Onderwijs Financieel, gegeven 
voorschriiten. Ten einde voor het vervolge te 
geraken tot eene duidelijke en uniforme invul
ling van die opgave verzoek ik Uw College 
dringend met het navolgende nauwkeurig reke
ning tt> houden. 

In stede van het voor de jaren 1923 en 1924 
door Uw College gebruikte formulier B, be
hoorende bij het Koninklijk besluit van 10 
Januari 1921 /Staatsblad n°. 8), moeten voor
taan, te beginnen met het overûcbt over 1925, 
de verhaalde pensioensbijdragen worden opge
geven op een staat, ingericht volgens bijgaand 
model. Dit model mag niet voor het verstrekken 
van de opgaven worden gebruikt, doch moet 
.n het archief Uwer gemeente blijven berusten . 
De in het model voorkomende kolommen 
behoeven naar mijne meening geen toelichting. 
SleC'hts vestig ik er nadrukkelijk de aandacht 
van Uw College op, dat in kolom 7 van dien 
staat niet moet worden ingevuld het bedrag, 
hetwelk een onderwijzer over het jaar, waarop 
de staat betrekkmg heeft, aan salaris is uitbe
taald, doch het bedrag, waarnaar de pensioens
bijdragen moeten worden verhaald. Onder
gaat dit bedrag in den loop van het jaar eene 
wijziging, dan zal dit in de kolommen 10 tot 
en met 13 moeten worden vermeld. 

Verder wijs ik Uw College er op, dat over
eenkomstig het bepaalde bij het Koninklijk 
beslu;t van 30 Juli 1925 /Staatsblad n°. 342), 
van 1 September 1925 af het verhaal niet meer 
behoort plaats te hebben van de jaarwedde van 
den belanghebbende, doch van diens pensioen.~
grondslag. Is dus zijn pensioensgrondslag 

• 

hooger dan zijne jaarwedde - hetwelk het geval 
is voor den onderwijzer, die de in artikel 150 
der gewijzigde Pensioenwet 1922 bedoelde ver
klaring aan Uw College heeft ingezonden -
dan zal dus respectievelijk 3 % en 5 ½ % van 
den hoogeren pensioensgrondslag voor eigen 
en voor weduwen- en weezenpensioen op de 
jaarwedde van den onderwijzer moeten worden 
verhaald, met dien verstande echter, dat ter 
zake van weduwen- en weezenpensioen geen 
hooger bedrag mag worden ingehouden dan 
51/? % van f 3000 of f 165. 

Ten einde overbodige correspondent ie te 
vermijden, is het noodza~elijk duidelijk in 
de kolom "Opmerkingen" va.n den verhaalstaat 
aan te geven, wie van de daarin genoemde 
onderwijzers, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 150 der Pensioenwet, handhaving 
van den vóór 1 Ju!Î 1922 geldenden pensioens
grondslag hebben verzocht. Is in den pensioens
grondslag behalve het bedrag der jaarwedde, 
voor zoover die door het Rijk wordt vergoed, 
t evens eene belooning begrepen, b.v. voor het 
bezit eener niet-wettelijke akte van bekwaam
heid of als parmanent plaatsvervangend hoofd, 
dan moet het bedrag van de desbetreffende 
salarisverhooging eveneens in de kolom "Op
merkingen" worden vermeld. Ook de inkomsten 
uit nevenbetrekkingen, waaraan uitzicht op 
Rijkspensioen is verbonden, behooren met 
opgave van het tijdvak, gedurende hetwelk 
die inkomsten hebben bestaan, daarin te 
worden opgegeven. 

Eevnals voor de jaren 1923 en 1924 moet 
ook voor den vervolge de verhaalstaat in twee
voud worden ingezonden. Bij enkelvoudige 
inzending, zullen indien bij het onderzoek aan 
mijn Departement onj uistheden in dien staat 
worden ·aangetroffen, daaromtrent geen gede
tailleerde inlichtingen kunnen worden verstrekt. 
De inzending van den verhaalstaat behoort 
vóór den ! sten Februari van het jaar, volgende 
op dat waarop de verhaalstaat betrekking heeft, 
te hebben plaats gevonden. 

Ten slotte deel ik Uw College nog mede, 
dat met ingang van 1 Januari 1926 niet meer, 
zooals voor de jaren 1923 tot en met 1925 
is geschied, door het gemeentebestuur na afloop 
van elk kwartaal het gezamenlijk bedrag der 
in dat kwartaal in~ehouden pensioensbijdragen 
in 's Rijks schatkISt moeten worden gestort, 
doch dat voortaan voor deze bijdragen op het 
voorschot der Rijksvergoeding we~ens onder
wijzersj aarwedden een bedrag in mmdering zal 
worden gebracht, gelijk aan 8½ % van dat 
voorschot. Na de ontvangst in dë eerste maand 
van het jaar, volgende op dat, wa-arop de Vf!r
haalstaat betrekking heeft, zal het werkeliJk 
aan pensioensbijdragen verschuldigde bedrag 
zoo spoedig mogelijk worden vastgesteld en de 
verrekening van het te veel of t e weinig inge
houdene plaatsvinden . 
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GEMEENTE MODEL. (Bladzijde 1.) 

PGAVE OVER 19 van verhaalde pensioensbijdragen op de onderwijzers. wier jaarwedden door het Rij1 
worden vergoed aan de Gemeente ______________________________ ,,_ --

(PLAATSNAAlll) 

- ' 1 
ln welkken rang \ Bedrag, waarnaar de pensioensbijdragen zijn 

i 1 1" (Hoofd, Onder- te berekenen : . Welk bedrag 
.$-.:: 1 aan pensioens-..., ... .ei' C ~o ! wijzer, Onder-

i 1 1 1 
"0 bijdrage is door ~ .,Q OI) Z§: "' .5 , wijzeres) en gedu- ci cl- > ~ bij benoelllln g · verhoogd in verlaagd in belangheb-·..C: 0 l;:;1 0l OI). "O....: rende welk tijdvak ... ~ z. P-1 > ~.d .9~ ·- 0 bende voldaa.n "O 

C 0 was belangheb- .-< op 1 Januari den loop van den loop van " .5 :il~ e <" "O ..c: over het jaar .,Q 

~-9~ zi C 0 Co bende in 192 .. aan ... 192 ... of later. 192_ 

1 

192 __ ~ "0 cl UJ de school werk- d 192_ voor: .i ., 
~ áJ<1l 

~ bO ~~ Jt " co 8 
0-~ .s ~ zaam. C ..., 

8 2f ~"O "' - ----- 0 

cl~ 
0..:; ~ ...,, C 

~ 
C 

~ 
C eo ci c·i:: H i> 0 i=: p::; werkzaam 6 cl .s: .S: C o, o, C" ~" è .-< ·- > 

cl 1 ~/~ ~ ~-~ Qt t< Rang. ,tl ,tl ... van ... ... ..., OI) ..., OI) ..., til) "O 

"" P. " C ., o, C 
" " C "' ·- C 

., ., C 
H - tot ....... 0 ~ cl p::\ ~~ p::\ .....; cl p::\ 1 ., " ~ ;:!; 8. OI) ""OI) P. 

1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 9 1 10 11 1 12 1 13 1 14 1 15 l 16 1 17 
' 1 1 

1 1 1 
1 

~.B. De verschillende gegevens te ver. trekken 
n duidebjk leesbaar schrift. 

Totaal bedrag van het geheele personeeL. ---:-, --1 l-1·· 

Behoort bij brief van den Minister va 
Onderwijs, Kunsten en Weten~chappen va 
22 December 1925, N°. 20553, afd. L. 0. li 

l\fij bekend, 

\.LDUS NAAR WAARHEID OPGEMAAKT. 
., den. . Januari 192. 

3urgemeester en Wethouders van . 
Burgemeester. 
, ecretaris. 

23 /)e~embP.r 1925. BE~I-UIT tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van be
stuur, als bedoeld in artikel LXXXIV, 
tweede lid, van de wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 216). S. 481. 

Wu WILHELMlNA, P.NZ. 

Op de voordracht van Onze Ministern van 
Financii'n, van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw, van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van Justitie, van Buitenlandsche 
Zaken en van Koloniën van 16 October 1925, 
n°. 75, Pensioenen en Eerediensten, Afdeeling 
Binnenlan<lsch Bestuur. n°. 7196, Afdeeling 
Comptabiliteit, n°. 4706, Afdee!ing Algemeen 
Secretariaat, n°. 950, Afdeeling Comptabiliteit, 
n°. 2Gl2, 2e Afdeeling n°. 2 ; 

Gezien artikel LXXXIV, tweede lid, van 
de wet va.n 28 Mei 1925 (Staal..!bla!l n°. 216) ; 

Den Raad van State gehoord (advfos va.n 
1 November 1925, n°. 23); 

Gelet (,p het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 14 November 1025, 
n°. 64, afdeeling Pensioenen en Eeredienstcn, 
4 December 1925, Afdeeling Binnenlandsch 
Bestuur, n°. 9112, 8 December 1925, Af<leeling 
Comptabiliteit, n°. 6356, 12 December 1925, 
Afdeeling Algemeen Recretariaat, n°. 899, 
16 Deeem ber l 925, Afieeling Comptabiliteit, 

De Secretari.s-Generaal, C. FmTE 
(R, .) 

n°. :l286 en 21 December 1925, 2e Afdef.lling, 
no. 41; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Onder de gepensionneerde ambte

naren, over wie in de volgende artikelen wordt 
gehandeld, worden verstaan die, welke op of 
na 1 Juli 1922 volgens artikel 48, tweede lid, 
der Pensioenwet 1922 (StaatBbla,l n°. 240), 
zooals dat vóór 1 Juli 1925 luidde, zijn gepen
sionneerd. 

2. l. De Pensioenraad doet aan Onzen 
Minister van Financi~n mededeeling van naam, 
voornaam, geboortedatum, laatste woonplaats, 

• laatst vervulde betrekking en laat~te salaris 
der gcpensionneerde ambtenaren. Deze mede
deeling geschiedt, voor zooveel het betreft 
ambtenaren, die op het tijdstip van het in 
werking treden van dit besluit zijn gepension• 
neerd, binnen twee maanden na dat tijdstip 
en voorzooveel het betreft ambtenaren, die . 
na het tijdstip van het in werking treden van 
dit besluit gepensionneerd worden. zoo spoedig 
mogelijk na den da.turn va.n pensionneering. 

2. Van iedere ~jziging in de woonplaats van 
een gepensionneerd ambtenaar doet de Pen
sioenraad onverwijld opgave aan Onzen voor-
noemden Minister. • 

3. 1. .Met de controle op de in artikel 
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LXXXIV, eerste lid, van de wet van 28 Mei 
1925 (Staatsblad nn. 216) bedoelrle inkomsten 
1.ijn, onverminderd de controle van anderen, 
in het bjjzonder belast de inspectenrs der 
directe belastingen. Zij ontvangen daartoe van 
Onzen Minister van Financiën opgavt: van 
de gepensionneerde ambtenaren, die in hunne 
inspectie wonen, en handelen overigens naar 
de door rlien Mini~ter te geven aanwijzin~en. 

2. Controle op de inkomsten van gepens10n
neel'den, rlie zich i,1 het buitenland dan wel in 
Ned?-rlandsch -Tndii\ Surina1ne of Curl\ça.o ves
tigen, of geacht moeten worden daar duurzaam 
te verblijven, wordt uitgeoefend in het buiten
land door de Nederlandöche Consulaire ambte
naren, in wier ressort de gepensionneerde vor
bljjft, in Nederlandsch-lndië, Suriname en 
Curaçao door de administratie der belastingen 
daar te lande. 

4. De burgemeesters, benevens de door 
Onzen Minister van Financiën aangewe,.en amb
tenaren, die kennis bekomen van een omstan
digheid, Wl'ike voor de toepassing van artikel 
LXXXIV, eerste lid, van de wet van 28 Mei 
1925 (Staaüblnd n". 216) van belang ka.n zijn, 
doen daarvan zoo spoedig mogelijk mededee
ling aan Onzen voornoemden Minister. 

5. Indil)!l , ~en gepensionneerd ambtenaar 
een hem aangeboden betrekking, welke nit
zicht geeft op pensioen volgens de Pensioen
wet 1922 (St.aatBblad n". 240), aanvaardt of 
weigert te aanvaarden, geeft de betrokken 
Autoriteit daarvan kennis aan Onzen Minister 
van Financiën, met opgave vaa de inkomsten, 
welke aan de aanvaarde of geweigerde betrek
king zijn verbonden. 

6. J. Wanneer een gepensionneerd ambte
naar inkomsten geniet of gaat genieten uit of 
in verband met arbeid of bedrijf, ter hand ge
nomen met ingang van of na den dag, waarop 
het ontslag, terzake waa.rvan het pensioen is 
verleend, is ingegaan, doet hij daarvan terstond 
medecleeling aan Onzen Minister van Finan
ciën, onder opgave, voor zooveel mogelijk, van 
de inkomsten, die hij uit de ter hand genomen 
werkzaamheden , rekt of zal trekken. 

2. Hij is voorts verplicht om, indien die 
inkomsten tijdelijk of blijvend wijziging onder
gaan, daa.rr.:.n tijdig vóór het verschijnen van 
den eerstvolgenden pensioenstermijn opgave te 
doen. Zijn de inkomsten niet vooraf op te geven, 
dan doet hij tijdig vóór het verschijnen van 
eiken pensioenstermijn opgave van de inkom
sten, die hij sinds het ter hand nemen der werk
zaamheden of sinds de vorige opgave heeft 
genot.en. Brengt echter de aard der werkzaam
heden, ter beoordeeling van Onzen Minister 
van Financiën, mede, dat de inkomsten over 
een la.ngeren-termijn moeten worden berekend, 
dan geschiedt de opgave dienovereenkomstig. 

7. Zoorl.ra Onze Minister van 'Financiën 
mededeelini:: heeft ont,vangen van een omstan
digheid, welke voor de toepassing van artikel 
LXXXIV, eerste lid, van de wet van 28 Mei 
1925 (Staaüblad n°. 216) van belang kan zijn, 
wordt hiervan .onverwijld kennis gegeven aa.n 
den Pensioenraad. 

8. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van den tweeden dag na dien der dagt.eekening 
rnn het Staatablad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voorzooveel hem 
aangaa.t, belast met de uitvoering van dit be-

sluit, dat in het St~atsblail zal wo~den geplaatst, 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State, de Algemeene Rekenka.mer 
en den Pen~ioenraad. 

Het Loo, den 23sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN .. 
De Minister v Binnen/. Zaken en Landbov.w, 

DE GEEP.. 
De MiniBter van 01ulerwijs,. 
Kunsten en Weten.schappen, 

RUTOERS . 

De Minister van Just·itie, J . Sr,H,"IKKING. 
De Minister van 81Litenlandsche Zaken,. 

v _~N KARNEllEER. 
De Min;sler van K nl"niJn, CH. WELTER .. 

(Uit'7e•;. 31 Dec. 1925.) 

2,3 De•·cmb, r lll:J5. REnUrT tot vaststelling van. 
e!'n algemeenen maatregel van bestuur als. 
bedoeld in artikel 115, eerste lid, der 
Pensioenwet 1922 (Staat.•hlnd n°. 240). 
s. 482. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van. 

Ome Ministers van Financiën, van Binuen
landsche Zaken en Laqdbouw, van Onderwijs,. 
Kunsten en Wetenschappen, van Justitie, van 
R11itenlandscbe Zaken, van Koloni~n, va.n. 
Oolog en van Marine a. i. van 22 October 1925, 
n°. 151, afdeeling Pensioenen en Eerediensten ;. 
10 September 1925, n°. 7186, Afdeeling B. B.; 
17 ::ieptember 1925, n°. 4642, Afdeeling C;. 
22 September 1925, Afdeeling A. S., n°. 917 ;. 
25 September 1925, n°. 26421, afdeeling Juri
dische Zaken; 29 September 1925, 3e -ifdeeling,. 
n°. 16; 7 October 1925, n°. 84, IIIe Afdeeling: 
en V>\11 14 October 19.!5, Afdeeliug B (lè Bu
reau) n°. 57; 

Gelet op artikel 115, eerste lid der Pensioen
wet- 1922 (Staat•bl'ld n°. 240); 

Den Raad van State gehoord (advies van 
10 November 1925, n°. 33); 

Gelet op het, nader rapport va.n Onze voor
noemde Ministers van 16 November 1925, n°. 
69, afdeeling Pensioenen en Eerediensten ;. 
rnn 25 November 1925, Afdeeling B. B., 
n°. 9152; van 28 November 1925, Afdeeling. 
C, n°. 6181 ; van 2 Decembèr 1925, Afdeeling 
A. S., n°. 985; van 7 December 1925, Afdeeling 
Juridische Zaken, n°. 33334; van 10 Decem
ber 1925, IIIe Afdeeling, n°. 54; van 17 De
cember 1925, Ie Afdeeling, n°. 41, en van 'H De
ce.mber 1925, Afdeeling B (Ie Bureau) n°. '10;. 

Hebben -goedgevonden en verstaan: 
ruet ingang va.n I October 1925 te bepalen : 
Art. 1. De Pensioenraad draagt zorg, dat

de eerste hetaling van eJn pensioen geschiedt 
zoo spoedig mogelijk na. de toekenning. Verder
worden de pensioenen betaald in de tweede· 
helft van de tweede maand van het kwartaal, 
waarover zij verschuldigd zijn. 

2. l. De Pensioenraad zendt vóór den 
aanvang van elk kwartaal aan den burgemees
ter van iedere gemeente, waarin gepension
neerden wonen, een staat, welke behelst de 
namen dier gepensionneerden, zoomede ver
dere gegevens, die voor de uit,betaling van de
pensioenen van belang zijn. 

2. Dl' burgemeesters onderzoeken of volg1ms 
de bevolkingsregisters de in de staten vermelC:e-
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personen op den eersten dag van het betrokken 
kwartaal in leven waren en of de weduwen en 
weezen niet zijn hertrouwd, resp. getrouwd ; 
zij onderteekenen een op die sta.ten te stellen 
verklaring, waal'in de uitslag van het gehouden 
onderzoek is vervat, en zenden de staten, in 
daartoe dienende gevallen, voorzien van de 
mededeelingen, welke voor de betaling van de 
pensioenen van belang kunnen zijn, vóór den 
vp de staten vermelden datum terug aan den 
Pensioenraad. 

3. De Pensioenraad doet bij iedere eerste 
toekenning van een pensioen daarvan mede
deeling aan den burgemeester der gemeente, 
binnen welke de belan~hebbende volgens diens 
opgave zal gevestigd ziJn, zooveel mogelijk met 
vermelding van het nader adres. 

4. E lke gepensionneerde is verplicht zorg 
te dragen, dat· zijn adres bij den Pensioenraad 
bekend is. 

3. l. De betaling van de pens ioenen ge
schiedt voor de gepensionneerden, die niet bij 
den postchèque- en girodienst zijn aangesloten, 
door middel van een aan eiken belanghebbende 
te zenden postchèq ue op naam. 

2. Voor den gepensionneerde, die is aange
sloten bij den postcbèque- en girodienst, wordt 
h et pensioen op zijn postrekening bijgeschreven. 

3. Indien de gepensionneerde zjjn pensioen 
van het bestuur van een openbaar lichaam, of 
van een liefdadige of tot algemeen nut " er• 
kend e instelling volgens door Onzen Minister 
van F inanciën goedgekeurde voorwaarden bij 
voorschot ontvangt, wordt de postchèque op 
naam van en a,an dat bestuur gezonden. Îndien 
dat bestuur aangesloten is bij den postchèque
~n girodienst, wordt het pensioensbedrag op 
zijn rekening bijgeschreven. 

4. 1. De gepensionneerde, die buiten het 
Rijk in Europa woonachtig is zendt - onver
rJchillig of hiJ al dan niet bij den postchèque
en girodienst is aangesloten ~ in het begin 
der eerste maand van elk !...-wartaal aan den 
Pensioenraad een bewijs van in-leven-zijn, 
waarin plaats, jaar en datum van geboorte 
zijn vermeld, en - indien het strekt tot ont
vangst van weduwenpensioen of weezenpen
s ioen - wordt verklaard, dat belanghebbende 
niet hertrouwd, respectievelijk getrouwd is. 
Dat bewijs wordt, ten behoeve van dengene, 
die in Nederlandsch-Indië, in Suriname of in 
Curaçao woonachtig is, opgemaakt en gelega
liseerd op de wijze als in bedoelde gezagsge
bieden gebruikelijk is. Voor hem, die buiten 
die gezagsgebieden gevestigd is, wordt het 
bewijs opgemaakt, hetzij door een ter plaatse 
bevoegde Autoriteit, hetzij door een Nederland
schen divlomatieken of consulairen ambtenaar. 
I s zoodanig bewijs in eerste instantie afgegeven 
door een ter plaatse bevoegd autoriteit, dan 
wordt de handteekening van die autoriteit 
_gelegaliseerd, voor zooveel betreft pensioenen, 
waarvan het jaarlijksch bedrag een som van 
f 300 niet te boven gaat, door een hoogere auto
riteit in het land va,n afgifte, en in alle andere 
gevaUen door eenNederlandsrhen diplomatieken 
of conbulai ren ambtenaar. l s een bewijs als 
vorenbedoeld in eerste instantie afgegeven door 
een Nederlandschen diploma tieken of consu
lairen ambtenaar, dan wordt nieus handteeke
ning, onafhankelijk van het jaarlijksch pen- 1 

sioensbedrag van den rechtheb bende, steeds 

gelegaliseerd door den Secretaris-Generaal va.n 
het Departement van Buitenlandsohe Zaken. 

Het bedoelde bewijs wordt daartoe gezonden 
aan gemeld Departement, onder bijvoeging van 
f 0.50 voor de kosten, indien het strekt tot ont
vangst van pensioenen, waarvan het jaarlijksch 
bedrag een som van f 300 te boven ga.at, en met 
verzoek het nà legalisatie te zenden aan den 
PensioenrP ad. 

2. De gepensionneerde, die in het buiten
land woont en die niet bij den postchèque- en 
girodienst is aangesloten, wijst, voor zoover 
hij het hem toekomende bedrag niet per post
chèque op een postkantoor hier ten lande 
wil innen, een hier te lam;le woonachti~ persoon 
of hier te lande gevestigde bank of instelling 
aan, met vermelding van het volledige adres van 
dien persoon, die bank of instelling, aan witm 
of aan wie de r hèque kan worden gezonden. 

Deze kan het daarop vermeld e bedrag voor 
hem innen, of voorzoover die persoon. bank of 
instelling bij den postchèq ue- ,en -girodienst is 
aangesloten kan het hem toekomende bedrag 
op zijn of haar rekening worden bijgeschreven. 

!i. Dit besluit treedt in ,verking op den 
tweeden dag na dien der dagteekening van het 
Staatsblad, waarin het is gepl"atst. 

Met dat tijdstip z\jn alle vroegere bepalingen 
omtrent het afgeven van attestatiën de vita 
vervallen. 

Onze Ministers van Financiën, Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw, Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, Justitie, Buiteulandsche Zaken, 
Koloniën, Oorlog en Marine zijn ieder voor zooveel 
hem betreft., belast met de uitvoering van dit 
besluit. dat in het Staatsblad zal worden ge
plaa,tst en waarvan afschrift zal worden gezon
den aan den Raad van State, aan de Algemeene 
Rekenkamer en aan den Pensioenraad. 

Het Loo, den 23sten Decemher 1925. 
WILHELMINA. 

De MinistP.r van Financiën, H. COLIJN. 
De M inister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw, DE GEER. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
wetenschappen, R UTO ERS. 

De MinislEr van Justitie, J. SoHOKKTNO. 
De JJ[ inister van Buitenlandsche Zaken, 

VAN KARNEBEEK. 
De Minister van Kolonién, CH. WELTER. 

De Minister van Oorlog, L.ui;llOOY. 
De Minister van Marine a. i . , LAMBOOY. 

( Uitge,g. 31 Dw. 1925) 

23 December 1925. BESLUIT tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 der 
Hoo"'er-onderwijswet van het Gerefor
mee;d g;ymnasium te Kampen. S. 483. 

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

Onderwijs, KunsteP en Wetenschappen van 
9 November 1925, n°. 31283, afdeeling Hooger 
Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 der Hooger-onder-
wijswet; 1 

Den Raad van State gehoord, (advies van 
8 December 1925, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 16 December 1925, 
n°. 5185, afdeeling Hooger Onderwijs ; 
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Hebben goedgevonden en verstaan : 
het Gereformeerd gymnasium te Kampen der 

Nationale Vereeniging voor Gereformeerd Voor
bereidend Hooger Onderwijs, gevestigd te 
Kampen, met ingang van 1 Januari 1926 op
nieuw voor een tijdvak van 6 jaren aan te 
wijzen als bevoegd, om, met inachtneming der 
desbetreffende wettelijke voorschriften, aan 
zijn leerlingen, die het onderwijs tot aan het 
einde hebben bijgewoond, een getuigschrift 
van bekwaamheid tot universitaire studiën 
af te geven, dat met het getuigschrift, in 
artikel 11 der hooger-onderwijswet vermeld, 
wordt gelijk$esteld. 

Onze Mimster van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsb/,ad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan den Raad van State. 

Het Loo, den 23sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K unaten en Wetenschappen, 

RUTGERS. 
( Uitgeg. 14 Jan. 1926.) 

23 Decemher 1925. KONINKLLTK BESLUIT. 
Ged. Staten hebben terecht bij het vast

stellen de" gemeenterekening zich gedragen 
naar de overweging dat wanneer een ver
ordening op het gemeentelijk grondbedrijf 
bepaalt dat de aan de gemeente toebehooren
de, tot bouwterrein bestemde gronden, onder 
den naam vg,n ,.grondbedrijf" afzonderlijk 
worden beheerrl, hieruit volgt, dat de 
oronden die door de uitgifte in erfpacht 
hunne bestemming van bouwterrein heb
ben verkregen, nii>t meer tot de admini
stratie van het grondbedrijf behooren en 
op den algemeenen dienst der gemeente 
moeten worden gebracht. 

WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders van Amersfoort 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 4 Augustus 1925, n°. 572/1362, 
3n afd., tot gewijzigde vaststelling van de 
rekening van de inkomsten en uitgaven dier 
gemeente voor het dienstjaar 1922 ; 

Den Raad van State, enz. 
0. dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 

hun evengenoemd besluit de rekening van de 
inkomsten en uitgaven der gemeente Amers
foort over het dienstjaar 1922 gewijzigd hebben 
vastgesteld, en wel : 

10. de gewone 
ontvangsten op f 2.991.182.12 6 

de gewone Uit-
gaven op .. . ,, 3.018.768.49 

en alzoo het nadeelig saldo op f 27.586.366 

2°. de buiten-
gewone ontvang-
sten op .... f 6.177.170.425 · 

de buitenge-
wone uitgaven op" 6.351.380. 735 

en alzoo het nadeelig saldo op f 174.210.316 

zoodat het nadeelig saldo in 
totaal bedraagt . . . . . . . f 20 J. 796. 68 ; 

19:.!5. 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen dat bij hun besluit van 17 De
cember 1923 n°. 3489/2533 is vastgesteld, dat 

1 

de in erfpacht uitgegeven gronden, voorzoover 
deze nog in de administratie van het grond
bedrijf zijn opgenomen, op den algemeenen · 

· dienst behooren te worden gebracht ; dat de 
overdracht van die gronden op den algemeenen 
dienst alsnog in de rekening van het dienstjaar 
1922 behoort te worden opgenomen; dat deze 
overboeking dient plaats te hebben tegen de na 
te noemen bedragen voor de gronden in erf
pacht uitgegeven aan : 

a. L. van Elten (weduwe C. van Nieuwen
huizen f 642.- ; 

b. Internationale school voor Wijsbegeerte 
f 34. 633. 33 ; 

c. Utrechtsche Waterleidingmaatschappij 
f 7.688.50; 

d. I. A. de Vries f 200.-; 
dat dus in de gemeente-rekening over 1922 

in den buitengewonen dieust nog in uitgaaf 
moest zijn gesteld een bedrag van f 43.163.83 
wegens van het grondbedrijf naar den alge
meenen dienst overgebrachte gronden, welke 
in erfpacht zijn uitgegeven, waartegenover in 
ontvang moest zijn gebracht een bedrag van 
f 43.163.83 _wegens uitkeering van het bedrjjf 
v~n ~e op dien grond rustende schuld en van de 
b1J die overdracht behaalde winst ; dat voorts 
in de gemeente-rekening 1922 behooren te 
worden opgenomen de baten en Jasten van deze 
gronden en bovenwen van de aan de bouw
vere~niging "Frisia" in erfpacht uitgegeven 
terremen, waarvan de overdracht naar den 
a lgemeenen wenst in het bovenaangehaald 
besluit van 17 December 1923, 3• afd. n°. 
3489/2533, tot uitdrukking is gebracht : dat de 
baten dezer gronden, welke ten onrechte niet 
in de ~emeente-rekening zijn opgenomen, 
bestaan m de erfpachtscanons van f 3443.04 
der Bouwvereeniging "Frisia", f 5 van L. van 
Elten, f 600 der Internationale school voor 
Wijsbegeerte, f 76.886 der Utrechtsche Water
leidingmaatschappij en f 10 van I. A. de 
Vries, samen tot een bedrao van f 4134.926 en 
eene. vergoeding tot een b;drag van f 345. 99, 
elk Jaar te ontvangen tijdens den erfpachts
duur van het perceel, hetwelk is uitgegeven aan 
de Utrechtsche Waterleidingmaatschappij ; dat 
de gewone ontvangsten der gemeente-rekening 
dus_ f 4480.9!5 meer moesten bedragen; dat, 
md1en de overdracht dezer gronden vóór of op 
1 _Januari 19~~ had plaats gehad, de algemeene 
dienst zou ZIJD belast met rente en aflossing 
eener leening, dienende tot dekking der uit
gaven wegens overdracht van de gronden; 
dat w e uitgaven blijkens dit besluit en het 
besluit van 17 December 1923, 3• afd. n°. 
3489 /2533, bedragen f 96.133.67 ; dat in ver
band met den algemeenen rentestandaard in 
1922 en de door het grondbedrijf in dat jaar 
betaalde rente, voor rente zou kunnen worden 
gerekend 6 % ; dat voor aflossing went te 
worden gerekend op een leeningsduur van 
40 jaren ; dat in verband hiermede de gewone 
uitgaven moeten worden verhoogd met f 8171.36 
wegens uitkeering aan het grondbedrijf voor 
rente (f 5768.02) van en aflossing (f 2403.34) op 
de geldleening voor betaling van de waarde der 
erfpachtsgronden ; 

73 
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dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
Burgemeester en vVethouders van Amersfoort 
bij Ons in hooger beroep zijn gekomen, 'aan
voerende dat de sluiting van het dienstjaar 1922 
reeds lang een feit was, alvorens het door Ge
deputeerde Staten aangehaalde besluit van 17 
December 1923 was genomen, zoodat met dit 
besluit geen rekening kon worden gehouden ; 
dat voorts de Gemeentewet aan Gedeputeerde 
Staten niet de bevoegdheid verleent om niet
gedane uit~aven of in werkelijkheid niet
ontvangen mkomsten in het besluit tot vast
stelling der rekening op te nemen ; dat h. i. de 
rekening der gemeente dient om werkelijke 
ontvangsten en uitgaven te verantwoorden 
niet om daarin posten op te nemen, waarvan 
Gedeputeerde Staten de wenschelijkheid van 
ontvangst of uitgaaf hebben betoogd; d.:1t, 
waar het hier niet geldt door de wet verplichte 
uitgaven, Gedeputeerde Staten om de gemeente 
te dwingen, de genoemde uitgaven c. q. ont
vangsten op de begrooting te plaatsen, hunne 
goedkeuring aan de gemeentebegrooting 1922 
hadden moeten onthourlen. waardoo1· de ge
legenheid had bestaan, in hoogste instantie te 
doen uitmaken, of werkelijk deze uitgaven ten 
laste der gemeente-huishouding moesten zijn 
gebracht; dat h.i. het bestreden besluit van 
Gedeputeerde Staten derhalve in strijd is met de 
wet ; dat bovendien de doelmatigheid van het 
streven van Gedeputeerde Stat.en, t. w. dat in 
erfpacht uitgegeven gronden uit het grond
bedrijf moeten worden genomen, omdat zij 
geacht kunnen worden hunne bestemming te 
hebben bereikt - betwistbaar is ; dat toch door 
aanvaarding van de zienswijze vttn Gedepu
teerde taten het uitgeven van gronden in erf
pacht in het, algemeen onmogel1jk zal zijn, omdat 
bij overneming van die gronden in den alge
meenen dienst tot verplichte kapitaals,,orming 
door do gemeent.e zal zijn over te gaan ; dat 
wanneer uitgifte in erfpacht op eer.igszins groote 
scha!Ll zou plaats vinden, hierdoor de gemeente
financii'n door ongemotiveerde kapitaalsvor
ming ernsti1, bedreigd zouden kunnen wordfln ; 
dat voorts lil het bestreden besluit van Gede-
1rnteerde Staten een belangrijke fout is geslopen ; 
dat daarin toch wordt, aangenomen, dat aan 
het grondbedrijf moet worden uitgekeerd o. a. 
f 2403.34 wegens aflossing, terwijl zij in buiten
gewoon aan het' grondbedrijf laten betalen 
f 96.133.67, d.i. de volle berekende waarde 
der in erfpacht uitgegeven gronden ; dat aan
gezien het grondbedrijf op deze gronden niet 
heeft afgr-, lost, de uitkeering van het aflossings
bedrag boven de vol.Ie waarde der gronden, 
ongemotiveerd is ; 

0. dat krachtena art. 1 der Verordening 
betreffende het gemeentelijk grondbedrijf, vast
gesteld bij besluit van den Raad van Amers
foort in zijne vergadering van 3 December 1918 
de aan de gemeente toebehoorende, tot bouw
terrein bestemde gronden, welke daartoe bij een 
bes luit van den gemeenteraad worden aan
gewezen, onder den naam van "Grondbedrijf" 
afzonderlijk worden beheerd ; 

dat, hieruit volgt, d'l.t de gronden, die door de 
uitgifte in erfpacht hunne bestemming van 
bouwterrein hebben verkregen, niet meer tot 
de administratie van het grondbedrijf behooren 
en op den algemeenen dienst der gemeente 
moeten worden gebracht; 

dat Gedeputeerde Stat.en bij het vaststellen 
der rekenin" zich naa.r boven t.aa.nde juiste 
overweging hebben gedragen zonder daarbij de 
grenzen hunner bevoegdheid te hebben over
schreden; 

dat die bevoegdheid toch medebrengt in de 
rekening op te nemen het"P.en naar hw1 oordeel 
daarin behoort en zij daar%ij niet gebonden zijn 
aan de voorloopige vaststelling van de rekening 
door den gemeenteraad ; 

dat dan ook niet opga.at het bezwaar van de 
appellanten met een nader boroep op art. 225 
der Gemeentewet, ontleend aan vermeende 
machtsoverschrijding door Gedeputeerde Staten; 

dat ten slotte Gedeputeerde Staten terecht 
in de rekening een post voor rente en aflossing 
van de op de terreinen rustende schulden hebben 
opgenomen, waarmede de algemeeno dienst 
behoort te worden belast en daaraan niet af
doet de omstandigheid, dat het grondbedrijf, 
waartoe de hierbi>doelde gronden trouwens 
niet meer behoorden, op de hierl,edoelde 
gronden niet heeft afgelost ; 
· dat het besluit van Gedeputeerde Sta.ten 
mitsdien behoort te worden gehandhaafd. ; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en versta,an : 

het beroep ongegrond te verklaren. (A. B.) 

23 December 1925. BESC!IlXKI~G VAN DEN 
HooGEN RAAD. 

Ren Raad van Beroep is wel evenals de 
gewone rechter bevoegd gemi>entelijke 
belastingverordeningen aan de wet t.e 
toetsen, maar is dan ook verplicht acht 
te slaan op overgangsbepalingen - art. 
LXIV, § 10, der wet, van 16 Febr. 1923 
(Staatsblad n°. 38) - waardoor art. 62, 
2e lid, der Lager Onderwijswet 1920, zooals 
dit thans luidt, ten deze niet toepa~si>lijk i~. 

De be~li sing van den Raad van Beroep, 
dat art. 2 der Schoolgeldverordening van 
de gemeente Laren, van 14 October 1921, 
zooáls dat is gewijzigd bij de verordening 
dier gemeente van 7 December 1922, niet 
verbindend is, desniettemin jnist. Art. 62 
der Lager Onderwijswet 1920, zooals dit 
artikel luidde op het oogenblik dat art. 
2 tot stand kwam, bepaalt, dat ter tege
moetkoming in de kosten van het lager 
onderwijs, welke voor rekenin" van de 
gemeente blijven, van de ouders der school
gaande kinderen of bij ontstentenis van 
beide ouders van die kinderen zelven 
schoolgeld zou geheven worden .,naar even
redigheid van het inkomen." Daarmede 
i~ bedoeld het inkomen óf van de ouders 
óf, zoo er slechts een der ouders is, van 
dien, óf bij ontstentenis der ouders van 
de kinderen zelve. 

Ten onrechte wordt in de Larensche 
verordening het inkomen tot maatstaf 
genomen van het hoofd van het gezin 
waartoe een ouder of kind kan behooren 
zonder zelf gezinshoofd te zijn. 

De Hooge Raad. enz. ; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van den 

Burgemeester der gemeente Laren (Gelderland) 
tegen de nit,spraak van den Raad van Beroep 
voor de directe belastingen te Zutphen, d.d. 
29 Juni 1925, betreffende den aanslag van A., 
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te Laren , in de schooldgeldbelasting, Dienst 
1924/1925 ; 

Gezien de stukken : 
Gelet op de schriftelijke conclusie van den 

Advocaat-Generaal Tak, namens den Procureur
Generaal, strekkende tot vernietiging van de 
bestreden beslissing en t-ot handhaving van 
den aanslag ; . 

0. dat ten deze vaststaat ; 
dat A., te Laren, voor den dienst 1924/1925 

in de schoolgeldheffing van de gemeente Laren 
is aangeslagen voor een bedrag van f 37 44 ; 

dat hij tegen dezen aanslag vruchteloos heeft 
gereclameerd bij den gemeenteraad van Laren, 
en daarop in beroep is gekomen bij den Raad 
van Beroep, voornoemd : 

dat dit college hij de bestreden uitspraak den 
aanslag vernietigd heeft, ·zulks op grond : 

"dat appellant opkomt tegen zijn aanslag 
verschuldigd voor zijne schoolgaande kinderen, 
omdat de:,,e geregeld is niet naaT zijn inkomen, 
doch naar dat van zijn schoonvader, bij wien hij 
inwoont; 

dat deze aanslag steun t op art . 2, 2e lid, der 
betrekkelijjke verordening hetwelk als grond
slag voor de indeeling, die tot vaststelling van 
den aanslag leidt, aanwijst het inkomen van 
het gezin waartoe de schoolgeldplichtige hoort, 
waaronder dat voorschrift verstaa t het inkomen 
van het hoofd van het gezin en, zoo deze niet 
tevens de schoolgeldplicht ige is, dat inkomen 
vermeerderd met dat van den choolgeldplich
tige ; 

dat de Raad van Beroep deze regeling in 
strijd acht met art. 62 der wet op het Lager 
onderwijs, voorschrijvende da t de heffing wordt 
geregeld naar evenredigheid van het belast
baar inkomen der ouders, of bij hunne ontsten
tenis naar dat der leerlingen zelf ; 

dat de Raarl op dien grond de verordening 
niet verbindend acht ; 

"dat de Raad zich evenzeer als de gewone 
rechter tot toetsing van de ,erordening aan 
de wet gehouden acht en daarom van oordeel 
is appellants aanslag, geregeld naar het inko
men van zijn schoonvader , niet te kunnen ha.nd
haven ·" 

0. dat tegen · deze uitspraak als rruddel van 
cassatifl is aangevoerd : 

Schending of verkeerde toepassing der wet , 
omdat t en onrechte de onverbindbaarheid der 
betrekkelijke belastingverordening der ge
meente La.ren is aangenomen, op grond dat 
deze in strijd zou zijn met art. 62 · der Lager 
onderw\jRwet 1920, bij welke beslissing verzuimd 
is rekening te houden meo art. LXIV, paragraaf 
10, der slot- en overgangsbepalin&_en der wet 
van 16 Febr. 1923 (Staatsblad n°. 3ti), gewijzigd 
en aangevuld bij de wet van 23 Juni 1923 (S taats
blad n°. 287); zoodat tPn onrechte art . 62, zooals 
het thans luidt, in beschouwing is genomen ; 

0. dat art. 2 der Schoolgeldverordening van 
de gemeente Laren, van 14 Oct . 1921, zooals 
dat is gewijzigd bij de verordening dier gemeente 
van 7 Dec. 1922, luidt : 

1°. De schoolgeldplichtigen worden inge
deeld in klassen : 

2°. Als grondslag voor deze indeeling wordt 
genomen bet zuiver inkomen van het gezin 
waartoe de schoolgeldplichüge behoort. Onder 
zuiver inkomen van het gezin wordt verstaan 
bet inkomen van het hoofd van het gezin en, 

zoo deze niet tevens de schoolgeldplichtige is, 
vermeerderd met het inkomen van den school
geldplichtige. Als ;nkomen van het hoofd en 
van den schoolgeldplich t ige wordt genomen hun 
zujver inkomen volgens de kohieren van rle 
gemePntelijke inkomstenbelasting van het loo
pende belas tingjaar of, zoo dat inkomen nog 
niet, op deze wijze is bepaald, volgens die 
kohieren over het laatst verloonen belasting
jaar en indien ook dat niet mogelijk bl\jkt. 
of indien zij niet in de gemeentelijke inkomsten
belasting zijn aangesla,_~en , volgens chatting 
door Burgemeester en , ,vethouders, met inacht
neming der bepalingen van de Verordening 
op de gemeentelijke inkomstenbelasting ; 

0 . t en aanzien van het aane-evoerde cassatie-
middel: ... 

dat, al heeft de Raad van Beroep op juiste 
gronden aangenomen, dat art. 2, 2de lid , . der 
Schoolgeldverordening der gemeent,e Laren 
niet in overeenstemming is met het bepaalde 
bij ar t. 62, 2de lid , der Lager Onderwijswet 
1920, zooals dat a.rtikel luidt na de daar;n bij 
de wet van 16 Febr. 1923 (Staatsblad n°. 38) 
gebrachte wijziging, dit feit on zich zelf nog niet 
aan bedoeld art. 2 verbindende kracht kan 
ontnemen; 

dat toch in het middel van cassatie met recht 
wordt gewezen op art. LXIV, paragraaf 10, 
der zooeven vermelde wet van 16 Febr. 1923. 
krach tens hetwelk bij het in werking t reden 
dezer wet, bestaande schoolgeldregelingen -
hetgeen met de onderhavige verordening in 
haar bovenvermelden tekst het geval was -
blijven gelden , totda t zij vervangen zijn door 
nieuwe, opgemaakt in overeenstemming m et 
de gewijzigde ai·tt. 62 en 66 der Lager Onderwijs
wet 1920; 

dat echter , al moge de grond, waarom de 
Raad van Beroep het bovenbedoeld artikel der 
Larensche verordening niet verbindend achtte, 
niet juist zijn, de beslissing zelve dit wèl i~; 

dat toch dit artikel in strijd is met art. 62 der 
Lager Onderwijswet 1920, zooals die wet luidde 
op het oogenblik waarop het tot stand kwam ; 

dat immers dit wetsartikel bepaalde in het 
eerste lid, dat t er t egemoetkoming in de kosten, 
welke voor rekening van de gemeente blijven , 
van de ouders der schoolgaande kinderen, of 
bij ont~tentenis van heide ouders, van die 
kinderen zelven schoolgeld zou geheven worden, 
terwijl in het tweede lid werd voorgeschreven, 
dat deze heffing geregeld zou worden .,naar 
evenredigheid van het inkomen", met inacht
neming van de bepalingen v ervat in de artt. 
63 t ot en met 66 der Lager-Onderwijswet; 

dat nu onder ,.inkomen" blijkens het verband 
t usschen het eerste en tweede lid is t e verstaan 
het inkomen óf van de ouders óf, zoo er ~]echts 
een der ouders is, van dien, óf bij ontstentenis 
der ouders van de kinderen zelven, doch niet 
van het hoofd van het gezin, waartoe een ouder 
of kind zeer goed kan behooren zonder zelf 
gezinshoofd te zijn ; · 

dat dit dan ook in de onderhavige zaak het 
geval is, waar, zooals uit de uitspraak blijkt, 
de aanslag was geregeld niet naar het inkom.en 
van den aangeslagene, maar naar dat van ZIJD 

schoonvader ; 
dat het middel derh alve niet tot cassatie 

kan leiden; 
Verwerpt het beroep. (W. ) 

73* 
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24 Decernber 1925. BESLUIT tot bepaling van 
den duur der gevangenisstraf als bedoeld in 
de art ikelen 369 en 376, eerste lid, van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
s. 484. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Op de vo.ordracht van Onzen Minister van 

Justitie van den 27 November 1925, 2• Afdee
ling A., n°. 917; 

Gezien de artikelen 369 en 376, eerste lid, 
van het nieuwe Wetboek van Strafvordering ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 December 1925. n°. 12) : 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 19 December 1925, 
2• Afdeeling A., n°. 910 ; 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De duur der gevangenisstraf als 

bedoeld in de artikelen 369 en 376, eer;;te lid, 
van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, 
wordt bepaald op zes maanden. 

2. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

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

H et Loo, den 24sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. SCHOK.KING. 
( Uitgeg. 29 Dec. 1925.) 

24 Decernber 1925. BESLUJT tot bepaling van 
den duur der gevangenisstraf als bedoeld in 
artikel 487, tweede lid en artikel 501 , 
eerste lid . in verband met artikel 376, 
eerste lid, van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering. S. 485. 

WIJ WILHELM{ A, ENZ. 

OJ? de voordracht van Onzen Minister van 
Justitie van den 27 November 1925, 2• Afdee
ling A., n° . 917 ; 

Gelet op de artikelen 487, tweede lid, en 501. 
eerste lid, van het nieuwe Wetboek van Straf . 
vordering; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
15 December 1925, n°. 12) ; 

Gelet op de nadere voordracht van Onzen 
voornoemden Minister van 19 December 1925, 
2• Afdeeling A., n°. 910 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. De duur der gevangenisstraf als 

bedoeld in artikel 487, tweede lid, en artikel 501, 
eerste lid, in verband met artikel 376, eerste lid, 
van het nieuwe Wetboek van Strafvordering, 
wordt bepaald op zes maanden. 

2. Dit besluit. treedt in werking tegelîj k met 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

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

Het Loo, den 24sten December 1926. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. SCHOK.KING. 
(Ui tgeg. 29 Dec. 1925.) 

24 Decemb•r 1925. BESL UIT tot vaststelling van 
regelen, als bedoeld bij de artikelen 147, 
l 77, tweede lid en 310, van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering. S. 486. 

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

Justitie van 27 November 1926, 2• Afdeeling A. , 
n°. 917 ; 

Gezien de artikelen 147, 177, tweede lid en 
310 van het nieuwe Wetboek van Strafvorde
ring· 

D~n Raad van State gehoord (advies van 
15 December 1925, n°. 12) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen 
voornoemden Minister van 19 December 1925, 
2• Afdeeling A., n°. 910 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de navolgende regelen te stellen, naar welke 

het openbaar ministerie, de rechter-commissaris 
en de gerechten in het belang van het onderzoek 
in strafzaken de medewerking kunnen inroepen 
van pe~onen en lichamen, welke op het ~ebied 
der reclasseerin~ of der kinderbeschermmg of 
op dergelijk gebied werkzaam zijn, en aan deze 
de noodige opdrachten kunnen geven. 

Art. 1. Het openbaar ministerie kan in 
het belang van het onderzoek in eene strafzaak 
inlichtingen onder meer betreffende de persoon
lijkheid en de levensomstandighe<;len van een 
verdachte en voorlichting betreffende diens 
·eclasseering verzoeken aan alle personen of 
ichamen, welke op het gebied der reclasseering 

of der kinderbescherming of op dergelijk ge-
bied werkzaam zijn. 

Het openbaar ministerie kan hun verzoeken 
om, tot het verstrekken van inlichtingen, ter 
terechtzitting of bij eenig ander onderzoek in 
de strafzaak tegenwoordig te zijn of zich te 
aten vertegenwoordigen. 

2. H et openbaar ministerie kan in het 
belang van het onderzoek in eene strafzaak 
opdrachten tot het verzamelen van gegevens 
betreffende de persoonlijkheid, de levensom
standigheden of de reclasseering van een ver
dachte, of van andere dergelijke gegevens 
verstrekken aan : 

1°. de ambtenaren der reclasseering; 
20. de ambtenaren voor de Kinderwetten; 
3°. de personen of lichamen, op het gebied 

der reclasseering of der kinderbescherming of 
op dergelijk gebied werkzaam, wier bereid
verklaring, bedoeld in artikel 3 der Reclassee
ringsregeling, is aanvaarrl, of die zich bereid 
hebben verklaard zoodanige opdrachten uit te 
voeren of daartoe zijn ingesteld of aangewezen. 

Het verslag betreffende de uitvoering der 
opdracht wordt schriftelijk of mondeling uit
gebracht, naar gelang het openbaar ministerie 
dat verzoekt. 

3. Indien het openbaar ministerie aan 
ambtenaren, personen of lichamen, als bedoeld 
in artikel 2, verzoekt om tot het bekomen van 
opdrachten of het uitbrengen van verslag 
betreffende de uitvoering van opdrachten ter 
terechtzitting of bij eenig ander onderzoek in 
eene strafzaak tegenwoordig te zijn of zich te 
laten vertegenwoordigen, geven zij daaraan 
zooveel mogelijk gevolg. 

4. Ten aanzien van den rechter-commis
saris en de gerechten zijn de voorafgaande 
artikelen van overeenkomstige toepassing. 

5. Noodzakelijke kosten, welke in verband 
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met verzoeken of opdrachten, als in dit besluit 
bedoeld, na verkregen machtiging of onder 
opvolgende goedkeuring van het openbaar 
ministerie gemaakt zijn, worden uit 's Rijks 
kas vergoed. · 

Onze Minister van Justitie is bevoegd dien
aangaande nadere regelen te stellen. 

6. Dit besluit treedt -in werking tegelijk 
met het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

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

Het Loo, den 24sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister ra,1. J u~ti/.ie. J. ScHOKKI:t<G. 
,U·ityey. 29 Dec. 1925.) 

24 December 1925. WET tot aanvulling. en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1924. 
s. 487. 

24 December 1925. WET, houdende goedkeu
ring van de overeenkomst van ruiling van 
domeingrond in de boschwachterij Texel 
met C. K UIP CzN., veehouder aldaar. 
s. 488. 

24 December 1925. WET tot verklaring . van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor en ten be
hoeve van den aanleg van een straat ter 
verkrijging van een rechtstreeksche ver
binding van de Hooye Botho/Rtraat naar de 
Oldenzaalsche straat te Enschedi . S. 489. 

24 December 1925. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarheden of andere 
zakelijke rechten, noodig voor en ten be
hoeve van het t.otstandbrengen van ver
keersverbeteringen te land en te water 
aan het einde van den Overtoom, op het 
daarbij aansluitende gedeelte van den 
A mstelveenschen wey en aan het einde van 
den Schinkel te Amsterdam. S. 490. 

24 Dece1nber 1925. WET tot wijziging van de 
grenzen tusschen de gemeenten Seroos
kerke (W.) en Vrouwenpolder. S. 491. 

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

dat het wenschelijk is een deel van de gemeente 
Serooskerke (W.) bij de gemeente Vrouwen
polder te voegen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Stat,e, enz 
Art. 1.. Aan de gemeente Vrouwenpolder 

wordt een gedeelte van de gemeente Seroos
kerke (W .) toegevoegd, in dien zin, dat de grens 
tusschen deze beide gemeenten zal loopen als 
volgt: 

De uit het westen uit de richting Oranjezon 
komende, langs den zuidkant van den Westdijk 
door de as der waterleiding loopende grens 
verlaat deze waterleiding tegenover de schei-

dingslijn tusschen de kadastrale perceelen, nu 
bekend als Serooskerke (W.), Sectie B, nos .. 
363 en 364, eenerzijds en n°. 25, anderzijds in 
den Goedepoliler, volgt dan de gemelde schei
dingslijn in zuidelijke richting tot aan den 
Zoekweg II, n°. 19 van den legger der wegen 
en voetpaden in de gemeente Serooskerke (W.), 
kruist in gelijke richting dien weg tot aan den 
noordelijken kant der zuidelijke bermsloot van 
dien weg, volgt dan zuidoostwaarts dezen kant 
tot het punt, dat bepaald wordt door de snijding 
van de beschreven grenslijn met de as van 
den uit het noorden (van de kom der gemeente 
Vrouwenpolder) komenden Vrouwenpolderschen 
straatweg. blijft van af dat punt dën noorde
lijken kant der zuidelijke bermsloot van den 
in het verlengde van den Zoekweg Tl loopenden 
Vrouwenpolderschen straatweg, n°. 21 van den 
legger der wegen en voetpaden in de gemeente 
Serooskerke (W.), over een afstand van 152,50 , 
M. volgen, kruist dan den inmiddels naar het 
Zuidwesten loop,:nden Vrouwenpolderschen 
straatweg in een richting loodrecht op de as 
daarvan tot het midden van de Vrouwen
polder- Veersche waterleiding en volgt dan, 
eerst noordoostwaarts en daarna oostwaarts 
het midden dier waterleiding, welke aldaar 
aan de zuidzijde loopt van den Liebertsweg tot 
aan het punt bij de scheidingslijn tusschen de 
perceelen 210 en 211 van Sectie B, gemeente 
Serooskerke (W.), alwaar de grenslijn weer aan 
de tegenwoordige aansluit. 

2. Het grondgebied, dat aan de gemeente 
Vrouwenpolder wordt toegevoegd, gaat op 
1 Januari 1926 tot die gemeente over. 

3. De bezittingen der gemeente Serooskerke 
(W.), gelegen in het toe te voegen gebied, gaan 
op de gemeente Vrouwenpolder over, zonder 
dat daarvoor eene nadere akte wordt gevorderd. 

Zulks geschiedt eveneens ten aanzien van 
uit de wet of uit overeenkomst voortspruitende 
lasten, rechten en verplichtingen der gemeente 
Serooskerke (W.), betrekking hebbende op het 
naar de gemeente Vrouwenpolder overgaand 
gebied en de daarin gelegen gemeente-eigen
dommen. 

Voor. zooveel overschrijving in de openbare 
registers noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

4. De kosten van behoeftige krankzinnigen 
in gestichten of woningen, bedoeld in artikel 
35a der wet van 27 April 1884 (Staatsblad n°. 96), 
komen, voor zoover zij tijdens de opneming 
daarin woonplaats hadden op het ingevolge 
artikel l naar de gemeente Vrouwenpolder 
overgaande gebied, van l Januari 1926 af voor 
rekening dier gemeente. 

5. De burgemeester, de secretaris en de 
ambtenaar van den burgerlijken stand der 
gemeente Serooskerke (W.), die op 1 Januari 
1926 in dienst zijn, ontvangen, zoolang zij die 
betrekking bekleeden, telken jare eene ver
goeding ten bedrage van hetgeen hunne jaar
wedde minder beloopt dan zij krachtens de 
op gemeld tijdstip geldende of later gewijzigde 
regeling bij ongewijzigd voortbestaan van 
hunne gemeente zouden hebben gekregen. 

Die vergoedingen komen ten Jaste van de 
gemeente Serooskerke (W.), doch worden aan 
deze door de gemeente Vrouwenpolder terug
gegeven. 

Voor de toepassing van de Burgerlijke Pen. 
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sioenwet worden deze vergoedingen als deel 
der jaarwedden beschouwd. 

6. De gemeente Vrouwenpolder doet aan 
de gemeente Serooskerke ( W.) eene uitkeering 
van f 2200, loopende over 10 jaren, in dier 
voege, dat voor 1 Mei 1926 f 400 wordt uitge
keerd, voor l Mei 1927 f 360, voor l Mei 1928 
f 320 en zoo vervolgend telken jare f 40 minder, 
totdat het laatste voor 1 Mei 1935 wordt uit
gekeerd f 40. 

7. Alle kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op hetgeen vol 
gens artikel 1 tot de gemeente Vrouwenpolder 
overgaat, worden aan die gemeente afgegeven. 

Het bestuur der gemeente Vrouwenpolder 
heeft het recht te allen tijde kosteloos inzage 
te nemen van de archieven der gemeente 
Serooskerke (W.) eu van de zich in die ar~hieveu 
bevindende stukken, afschriften of uittreksels 
op kosten zijner gemeente te vorderen, eveneens 
zoover deze, betrekkmg hebben op hetgeen 
vólgens artikel 1 tot de gemeente Vrouwen
polder overgaat. 

8. Het gemeentebestuur van Serooskerke (W.) 
zendt op 15 Januari 1926 aan dat van Vrouwen
polder een uittreksel uit het bevolkingsregister 
ten aanzien van de in dat register ingeschreven 
personen, gevestigd op het grondgebied, dat 
ingevolge artikel 1 naar Vrouwenpolder over
gaat. 

Dit uittreksel vermeldt de voor de inschrij
ving van het bevolkingsregister van laatstge
noemde gemeente benoodigde gegevens. 

De ingezetenen van Serooskerke (W.), ge
vestigd op het grondgebied, dat ingevolge 
artikel 1 tot Vrouwenpolder overgaat, worden 
voor het opmaken der kiezerslijsten en voor 
de verkiesbaarheid tot leden van den gemeente
raad reeds met ingang van 1 Januari 1926 
beschouwd als ingezetenen der gemeente 
Vrouwenpolder. 

V oorzoover de personen, gevestigd op het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de 
voor het loopende jaar vastgestelde kiezerslijst, 
zendt het bestuur der gemeente Serooskerke ( W.) 
vóór 8 Januari 1926 een uittreksel uit die 
kiezerslijst aan het bestuur der gemeente 
Vrouwenpolder. 

9. Waar in wetten of wettebjke voorschrif
ten de benaming Vrouwenpolder of Serooskerke 
(W.) voorkomt, zullen met ingang van 1 Januari 
1926 daaronder verstaan worden de gemeenten, 
zooals zij bij deze wet zijn gewijzigd. 

10. De gemeente Vrouwenpolder vergoedt 
aan de gemeente Serooskerke (W.) de kosten, 
welke ten laste dezer gemeente komen, uit
sluitend en alleen als gevolg van den overgang 
van het in artikel 1 bedoelde grondgebied naar 
de gemeente Vrouwenpolder ; deze kosten 
worden vastgesteld op of zoo spoedig mogelijk 
na l Januari 1926, doch in elk geval vóór 
1 Mei 1926. 

11. De onderhoudsplicht van den Zoek
weg II, n°. 19, van den legger der wegen en 
voetpaden in Serooskerke (W.), gaat, voor 
zoover die op de genoemde gemeente rust, ten 
aanzien van het i;edeelte van den weg, dat ten 
gevolge van den m artikel 1 bedoelden gebieds
overgang binnen de grenzen der gemeente 
Vrouwenpolder komt te liggen, met ingang 
van l Januari 1926 op laatstgenoemde gemeente 
over ; ditzelfde geschiedt ten aanzien van den 

LiebertswEJg, n°. 20, van genoemden legger, 
eveneens voor zoover de onderhoudsplicht 
van dezen weg voor dien bij de gemeente 
Serooskerke (W.) berustte . . 
- 12. ·De gemeente Vrouwenpolder betaalt 
aan de gemeente Serooskerke (W.) aan het einde 
van den bij de inwerkingtreding dezer wet 
loopenden driejarigen termijn, bedoeld in ar
tikel 101, achtste lid, der Lager-onderwijswet 
1920, een evenredig deel van de eventueel door 
het bestuur der bijzondere school op het ge
bied der gemeente Serooskerke (W.), hetwelk 
naar de gemeente V r01iwenpolder overgaat, 
over bovengenoemden termijn te veel genoten, 
overeenkomstig het zevende lid van genoemd 
artikel berekende vergoeding. 

13. Geschillen, welke omtrent de toepassing 
van de bepalingen dezer wet tusschen de twee 
gemeenten mochten ontstaan, worden beslecht 
:loor Ged. Staten van Zeeland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELJ\HNA. 

De 1l1inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1925.) 

24 December 1925. WET tot verhooging van 
de begroo~ing van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Algemeene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1925. S. 492. 

24 December 1925. Wet tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
eigendommen, erfdienstbaarhed!)n of andere 
zakebjke rechten, noodig voor de uit
breiding van het openbaar slachthuis te 
(honingen en voor het stichten van eene 
bebouwing met straataanleg tusschen het 
slachthuis en de ter plaatse reeds aan
wezige woningen der gemeente in ver
binding door een aan te leggen toegangs
weg met den weg langs het Damsterdiep. 
s. 493. 

24 December 1925. WET tot aanvulling en 
wijziging van de begrooting van uitgaven 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
voor het dienstjaar 1924. S. 494. 

24 Decembet· 1925. WET, tot wijziging van de 
grenzen der gemeenten Rotterdam en 
Schiedam. S. 41!5. 

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

dat het wenschelijk is een deel van de gemeente 
Schiedam bij de gemeente Rotterdam te voegen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Aan de gemeente Rotterdam wordt 

een gedeelte van de gemeente Schiedam toege
voegd in dien zin, dat de grens tusschen deze 
beide gemeenten zal loopen als volgt : 

Aanvangende in het punt waar de grenzen 
der gemeenten Rotterdam, Schiedam en Pernis 
in de Nieuwe Maas te zamen komen, volgt zij 
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in min of meer noordwestelijke richting in 
rechte lijn de grens tusschen het pe1·ceel van 
de kadastrale sectie L der gemeente Schie
dam, n°. 2507 eenerzijds en het perceel n°. 2508 
anderzijds tot in de normaallijn. 

Alsdan gaat zij in min of meer noordooste
lijke richting in rechte lijn op 40 M. afstand 
uit den noordoever der Oosterhaven langs de 
grens van de perceelen v:1n voormelde sectie L, 
uos. 2503 en 2500 eenerzijds en 2502 en 2501 
anderzijds. 

Daarna volgt zij eerst in min of meer noord
oostelijke, vervolgens in min of meer noord
westelijke, dan in min of meer znidwestelijke 
en ten slotte in min of meer noordwestelijke 
richting de oostgrens van voormelde kadastrale 
sectie L tot aan de noordgrens van het perceel 
11°. 2491 dierzelfde sectie. 

Van dat punt af volgt zij, min of meer in 
een boog loopende, in noordoostelijke richting 
met aan het einde een afwijkins. in rechte lijn 
in min of meer noo -dnoordoostehjke richting de 
grens tusschen de perceelen van de kadastrale 
sectie K der gemeen te Schiedam, nos. 263, 259, 
261, 256, 255, 253, 251 en 249 eenerzijds en nos. 
264, 258, 260, 257, 254, 252, 250, 248, 247 en 
246 anderzijds. 

Daarna snijdt zij in vrijwel noordelijke rich
ting in rechte lijn Schielands Hoogen Zeedijk, 
de grens volgende tusschen de perceelen van 
de kadastrale sectie I der gemeente Schiedam, 
nos. 2369, 2368, 2365, 2364 en 2361 eenerzijds 
en 2370, 2367, 2366, 2363 en 2362 anderzijds. 

Alsdan buigt zij in min of meer oostelijke 
richting, volgende in rechte lijn de grens tus
schen de perceelen dier sectie I, nos. 2358 en 
2360 eenerzijds en 2362 anderzijds, gaat daarna 
in min of meer noordelijke richting langs de 
grens tusschen de perceelen I, nos. 2358 eener
zijds en 2359 en 2357 anderzijds en loopt ten
slotte in rechte lijn tusschen de perceelen I, 
nos. 2355, 2354, 2351, 2350, 2347, 2346, 2345, 
2342, 2341, 2338, 2337, 2334, 2333, 2330, 
2329 en 2326 eenerzjjds en 2366, 2353, 2352, 
2349, 2348, 2344, 2343, 2340, 2339, 2336, 
2335, 2332, 2331, 2328 en 2327 anderzijds tot 
het punt van samenkomst van de bestaande 
grenzen van de gemeenten Rotterdam, Schie
dam en Overschie nabij de spoorbaan van 
's-Gravenhage naar Rotterdam. 

2. H et grondgebied, dat aan de gemeente 
Rotterdam wordt toegevoegd, gaat op 1 J anuari 
1926 op die gemeente over. 

3. De gemeente Schiedam draagt aan de 
gemeente Rotterdam in eigendom over de 
onderstaande perceelen : 

1°. gelegen in den polder Oud-Mathenesse: 
Schiedam, ectie I, nos. 2357, groot 0,03,00 

H.A. ; 2356, groot 0,22,00 H .A. ; 2352, groot 
0,22,20 H .A. ; 2349, groot 2,12,50 HA. ; 1148, 
groot 0,06, 10 H.A. ; 1149, groot 0,21,00 H.A. ; 

2°. deel uitmakende van de Oosterhaven : 
Schiedam, Sectie L, n°. 2501, groot 0,69,00 

H.A.; ' 
3°. gelegen ten zuiden van Schielands 

Hoogen Zeedijk ; 
Schiedam, Sectie K, nos. 234, groot 1,13,20 

H.A. ; 271, groot 1,59,30 H.A. ; 272, groot 
2,10,90 H.A. ; 

Schiedam, Sectie L, n°. 1907, groot 1,37,60 
H.A.; 

Schiedam, sectie K, nos. 65, groot 1,95,00 

H.A.; 69, groot 2,08,80 H .A. ; 275, groot 
0,24 87 H.A. ; 276, groot 0,06,65 H .A. ; 277, 
groot 3,21 ,41 H.A. ; 244. groot 1,44,97 H.A. ; 
242, groot 0,56,75 H.A.; 239, groot û,00,68 
H.A. ; 238, groot 0,00,49 H.A. ; 237, groot 
0,00,50 H.A. ; 240, groot 0,23,64 H .A. ; 30, 
groot 0,06,43 H.A. ; 72, groot 0,06,00 H .A. ; 
75, groot 0,24,65 H.A. ; 76, groot 0,14,35 H.A. ; 
77, groot 0,14,30 H .A. ; 78, groot 0,14,30 H.A.; 
79, groot 0,83,90 H.A.; 81, groot 0,14,35 H.A. ; 
82, groot 0,14,20 H.A. ; 83, groot J,18,70 H.A. ; 
84, groot 0,18,40 H .A. ; 85, groot 0,17,95 H . A. ; 
86, groot 0,18,16 H.A. ; 87, groot 0,42,10 H.A. ; 
88, groot 1,82,20 H.A. ; 265, groot 0,01,40 H.A. 

De gemeente Schiedam draagt aan de ge
meente Rotterdam over haar erfpachtsrechten 
ten aanzien van de onderstaande perceelen : 

1 °. een oppervlakte Staatseigendom, ter 
grootte van 1,99,00 H.A., gelegen aan den 
rechteroever van de rivier de Nieuwe Maas, 
kadaster Sectie L, n°. 2502, uitmakende een 
gedeelte van de aan den Staat behoorende 
wateroppervlakte der Oosterhaven, welke in 
zijn geheel ter grootte van 2,51,80 H.A. bij 
onderhandsche akte van 17 Januari 1920 
( overgeschreven ten ' hypotheekkantore te Rot
terdam zes en twintig Januari 1920, deel 1774, 
n°. 91) aan de gemeente Schiedam in erfpacht 
is uitgegeven ; 

2°. een oppervlakte Staatseigendom ter 
grootte van 0,37,75 H.A., gelegen aan den 
rechteroever van de rivier de Nieuwe Maas, 
kadastraal bekend gemeente Schiedam, Sectie 
K, n°. 273, zijnde een wateroppervlakte der 
rivier de Nieuwe Maas, gelegen ten oosten en 
ten zuiden van het kadastrale perceel Schie
dam, Sectie K, n°. 244, welke wateropper
vlakte bij onderhandsche akte van 17 Januari 
1920 (overgeschreven ten hypotheekkantore 
te Rotterdam zes en twintig Januari 1920, 
deel 1774, n°. 91) aan de gemeente Schiedam 
in erfpacht is uitgegeven. 

Da gemeente Rotterdam draagt aan de ge
meente Schiedam in eigendom over de onder
staande perceelen : 

1 °. gelegen in den polder Oud-Mathenesse : 
Schiedam, Sectie I, nos. 2329, groot 0,19,40 

H.A. ; 2330, groot 0,26,80 H.A- ; 2337, groot 
1,50,50 H.A- ; 2341, groot 0,20,40 H.A. ; 1193, 
groot 1,21,00 H.A. ; 66, groot 1,00,80 H.A. ; 
2345, groot 1,16,20 H.A. ; 2346, groot 0,48,80 
H.A. ; 2347, groot 0,96,60 H.A. ; 2354, groot 
0,84,40 H.A.; 2374, groot 0,12,72 H.A. ; 2426, 
groot 0,11,61 H.A.; 2427, groot 0,08,78 H.A. ; 
2464, groot 1,66,20 H.A., en een gedeelte ter 
grootte van 0,19,49 H .A. van n°. 2463 (geheel 
groot 0,23,56 H.A.) ; 

2°. deel uitmakende van Schielands Hoogen 
Zeedijk: 

Schiedam, Sectie I , nos. 2360, groot 0,00,35 
H.A. ; 2361 , groot 0,67,90 H.A. ; 2364, groot 
0,18,60 H.A. ; 2365, groot 0,19,10 H.A. ; 2368, 
~root 0,19,50 H.A. ; 2369, groot 0,19,00 H.A. ; 

209, groot 0,10,90 H.A. ; 2211, groot 0,03,10 
H.A. ; 2213, groot O,00,88 H.A. ; 2215, groot 
0,02,60 H.A.; 2217, groot 0,02,74 H.A.; 

3°. gelegen in den polder Nieuw Mathenesse : 
Schiedam, Sectie K, nos. 249, groot 0,22,48 

H.A. ; 251, groot 0,92,40 H.A. ; 253, groot 
1,08,40 H .A. ; 255, groot 1,84,70 H.A. ; 256, 
groot 0,42,80 H.A. ; 259, groot 0,49,20 H.A. ; 
263, groot 0,21,40 H.A. ; 1, groot 1,83,60 H.A. 
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261, groot 0,73,70 H.A. ; 143, groot 0,38,60 
H.A. ; 144, groot 0,24,20 H.A. ; 

Schiedam, Sectie L, nos. 2491, groot 0,50,95 
H .A. ; 2490, groot 0,14,90 H.A. ; 2492, groot 
0,02,75 H.A. ; 2495, groot 0,11,65 H.A. ; 2496, 
groot 0,39,50 H.A. ; 2497, groot 0,12,70 H .A. 

De wederzijdsche overdracht van de be
zittingen en rechten in dit art.ikel bedoeld, 
geschiedt krachtens deze wet, zonder dat daar
voor een nadere akte wordt gevorderd. 

Zulks geschiedt eveneens ten aanzien van 
andere uit de wet of uit overeenkomst voort
spruitende lasten, rechten en verplichtingen 
der gemeente Schiedam, betrekking hebbende 
op het naar de gemeente Rotterdam overgaand 
gebied, alsmede op ten aanzien van andere uit 
de wet of uit overeenkomst voortspruitende 
lasten, rechten en verplichtingen der gemeenten 
Rotterdam en Schiedam, betrekking hebbende 
op de wederkeerig bij deze wet aan die ge
meenten overgaande bezittingen en rechten. 

Voor zooveel overschrijving in de openbare 
registers noodig mocht zijn, zal die geschieden 
krachtens deze wet. 

4. De kosten van behoeftige krankzinnigen 
in gestichten of woningen, bedoeld in artikel 
35a der wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), komen, voor zoover zij tijdens de op
neming daarin woonplaats hadden op het inge
volge artikel 1 naar de gemeente Rotterdam 
overgaande gebied van 1 Januari 1926 af voor 
rekening dier gemeente. 

5. Alle kadastrale en andere stukken, uit
sluitend betrekking hebbende op hetgeen 
volgens artikel 1 tot de gemeente Rotterdam 
overgaat, worden aan die gemeente afgegeven. 

Het bestuur der gemeente Rotterdam heeft 
het recht te alle tijde kosteloos inzage te nemen 
van de archieven der gemeente Schiedam, en 
van de zich in die archieven bevindende stuk
ken, afschriften of uittreksels op kosten zijner 
gemeente te vorderen, eveneens zoover deze 
betrekking hebben op hetgeen volgens artikel 1 
tot de gemeente Rotterdam overgaat. 

6. Het gemeentebestuur van Schiedam 
zendt op 1 Januari 1926 aan dat van Rotter
dam een uittreksel uit het bevolkingsregister, 
ten aanzien van de in dat register ingeschreven 
personen, gevestigd op het grondgebied, dat 
ingevolge artikel 1 naar Rotterdam overgaat. 

Dit uittreksel vermeldt de voor de inschrij
ving in het bevolkingsregister van laatstge
noemde gemeente benoodigde gegevens. 

De ingezetenen van Schiedam, gevestigd op 
het grondgebied, dat ingevolge artikel 1 tot 
Rotterdam overgaat, worden voor het opmaken 
der kiezerslijst en voor de verkiesbaarheid tot 
leden van den gemeenteraad, reeds met ingang 
van 1 Januari 1926, beschouwd als ingezetenen 
der gemeente Rotterdam. 

Voor zoover de personen, gevestigd op het 
overgaand grondgebied, geplaatst zijn op de 
voor het loopende jaar vastgestelde kiezers
lijst, zendt het bestuur der gemeente Schiedam 
vóór 8 Januari 1926 een uittreksel uit die 
kiezerslijst aan het Bestuur der gemeente 
Rotterdam. 

Het in het voorgaande lid bedoelde uit
treksel wordt toegevoegd aan de voor het· 
loopende jaar vastgestelde kiezerslijst der ~e
meente Rotterdam en vormt daarmede eén 
geheel. 

7. Waar in wetten of wettelijke voorschrif
ten de benaming Rotterdam of Schiedam voor
komt, zullen met ingang van 1 Januari 1926 
daaronder verstaan worden de gemeenten, 
zooals zij bij deze wet zijn gewijzigd. 

8. Deze wet treedt in werking met den 
datum harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24.sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De M inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 30 De,e. 1925.) 

24 De.cember 1925. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van omlegging van den Rijksweg Utrecht
de Grebbe onder Amerongen en Leersum. 
s. 496. 

24 De.cember 1925. WET tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van verlenging van de wisselplaats van 
den tramweg Zeist--Rhenen ten noord
westen van den Staatsspoorweg Utrecht
Arnhem na.bij station Driebergen. S. 497. 

24 December 1925. WET tot verklaring van 
het a.lgemeen nut der onteigening ten 
behoeve va.n uitbreiding van het sta.tions
emplacement Valkenburg. S. 498. 

24 December 1925. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening ten 
behoeve va.n aanleg van een tramweg v:J,n 
Zutphen naar Deventer. S. 499. 

24 De.cember 1925. WET tot het overbrengen 
van een bij het Rijk in beheer en onderhoud 
zijnd gedeelte van den Amstel in beheer 
en onderhoud bij de gemeente Am,Sterdam. 
s. 501 .. 

24 De,eember .1925. WET tot ontiinning van het 
steenkolenmijnveld bij Vloarop. . 501. 

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

dat het wenschelijk is om m het algemeen 
belang het recht tot ontginning van steenkolen 
in het mijnveld bij Vlodrop toe te kennen aa.n 
derden; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van Sta.te, enz. 
Art. 1. 1. In afwijking van het bepaalde 

bij artikel 1 va.n de wet van 27 September 1920 
(Staatsblad n°. 752) kan door Ons het recht tot 
ontginning van steenkolen in het terrein, in 
artikel 2 van die wet omschreven, worden 
toegekend aan derden. 

2. Dit recht zal worden toegekend door het 
verleenen van concessie a.ls m de wet van 
21 April 1810 (Bulletin des Lois n°. 285) be
paald, en met alle gevolgen, daaraan door de 
wet verbonden, met dien verstande, dat de 
formaliteiten , welke ingevolge die wet aan het 
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verleenen va.n concessie behooren vooraf te 
gaan, niet behoeven te worden vervuld. 

3. De concessionarissen zullen voor hetgeen 
zij krachtens deze wet verkrijgen, ten behoeve 
van het Staa.tsmijnbedrijf in Limburg, eene 
vergoeding aa.n 's Rijks schatkist uitkeeren, 
groot f 400,000. 

2. 1. Door de verleening van de in het 
vorige artikel bedoelde concessie vervallen alle 
rechten en verplichtingen, welke de Staat ten 
aanzien van de ontginning van steenkolen in 
het in dat artikel vermelde terrein heeft. 

2. De onderhandsche overdracht van de 
terreinen met opstal, gelegen in de gemeente 
Melick-Herkenbosch, en eigendom van den Sta.at 
der Nederlanden (Staatsmijnen in Limburg) , 
wordt goedgekeurd. 

3. Voor de ontginning van het in artikel 1 
vermelde terrein moet ten minste één ontgin
ningszetel op Neder!andsch gebied worden 
aangelegd, welke voldoet aan de bij de concessie
akte te stellen eischen. 

4. Door de betaling van het in het derde lid 
van artikel 1 genoemde bedrag worden de 
ontginners geacht voldaan te hebben aa.n de 
in de artikelen 6, 16 en 46 van de wet van 21 
April 1810 (Bulletin des Lois n°. 285) vermelde 
verplichtingen. 

5. Deze wet vervalt, indien niet binnen een 
jaar en zes maanden na haar in werking treden 
eene concessie, als bedoeld in het tweede lid 
van artikel 1, is verleend. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 

(Uitgeg. 18 Jan. 1926.) 

24 December 1925. WET tot goedkeuring van 
het op 8 Januari 1925 te 's-Gravenhage 
gesloten voorloopig luchtvaartverdrag tus
schen N&lerland en Noorwegen. S. 502. 

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

dat het op 8 Januari 1925 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en Noorwegen gesloten 
voorloopig luchtvaartverdrag ingevolge artikel 
58 der Grondwet de goedkeuring der Staten-
Generaal behoeft ; . 

Zoo is het, da.t Wij, den Ra.ad van State, enz. 
Art. 1. Het nevens deze wet in afdruk 

gevoegd op 8 Januari 1925 te 's-Gravenhage 
tusschen N&lerland en Noorwwen gesloten 
voorloopig • luchtvaartverdrag wordt goedge
keurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag volgende op clien harer 
afkondiging. 

La.sten .en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Waterstaat, M. BONGAERTS. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

( Uitgeg. 19 Jan. 1926.) 

ÜONVENTION PROVISOIRE CONCERNANT LA ~A
VIGATION AÉRIEN~E ENTRE LES PAYS-BAS ET 

LA NORVÈGE. 

Sa. Majesté la Reine des Pa.ys-Bas 
et 

Sa Majesté Ie Roi de Norvège, 
également animés du désir de régler Ia navi

ga.tion aérienne entre les Pa.ys-Bas et la Nor
vège, ont résolu de conclure à eet effet une 
convention provisoire et ont nommé pour Leurs 
Plénipotentiaires, savoir : 

Sa Majesté la Reine des Pa.ys-Bas : Son 
Excellence Ie Jonkheer H. A. van Karnebeek, 
Son Ministre des Affaires Etrangères ; 

Sa Majesté Ie Roi de Norvège: Son Excel
lence Monsieur Emil Huitfeldt, Son Envoyé 
extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas; 

lesquels, dûment autorisés. sont convenus 
des a.rticles suiva.nts : 

Article 1. Chacun des Etats contractants 
accordera en temps de paix aux aéronefs, 
dûment enregistrés dans l 'autre Etat contrac
tant, la liberté de passage inoffensif au-dessus 
de son territoire, pourvu que les conditions 
établies dans la. présente convention soient · 
observées. 

Au sens de cette convention Ie "territoire 
des Etats contractants" sera entendu comme 
comprenant les eaux territoria.les ; Ie mot 
"aéronef" ne désignera. que les aéronefs privés . 
et les aéronefs d'Etat commercia.ux. 

Art. 2. Jusqu'à nouvel or!fre il sera permis 
de survoler les frontières des deux Etats con
tractants à n 'importe que! point. 

Art. 3. Chacun des Etats contractants aura 
Ie droit d 'interdire Ie survol de certaines zones 
de leur territoire, sous réserve qu'il ne sera 
fait aucune distinction à eet égard entre Ie 
aéronefs des deux Eta.ts. 

En outre cha.que Etat aura. Ie droit en càs 
de circonsta.nces exceptionnelles de restreindre 
ou interdire Ie survol de son territoire ou de 
parties de son territoire. Da.ns ce cas la 
réserve mentionnée ci-dessus ne sera pas ap
plica.ble. 

Les interdiotions et restrictions de eet article 
devront être notifiées à 1 'a.utre Etat contrac
tant. 

Art. 4. Chaque a.éronef s'enga.geant au-des
sus d'une zone interdite devra donner Ie signa.! 
de détresse, prescrit par l'Etat survolé, et 
a.tterrira. immédiatement sur l'un des aérodro
mes ou aéroports de eet Etat et en dehors de 
la zone interdite. 

Art. 5. J;,es aérodromes et aéroports, ouverts 
à l'usage public, seront ouverts aux aéronefs 
des deux Etats. 

Après l'entrée dans et avant la. sortie de l'un 
des deux pays Ie premier atterrissage et Ie 
dernier départ ne devront avoir lieu que sur 
ou de l 'un des a.érodromes ou aéroports ouverts 
à l'usage public, ou les formalités doua.nières 
pourront être remplies, tout atterrissage entre 
la frontière et l'aérodrome ou l'aéroport étant 
interdit. 

Dans des cas except-ionnels et avec la per
mission de l'autori té compét-ente, i: sera permis 
d 'effectuer Ie premier atterrissage et Ie dernier 
départ sur un autre terrain ou d 'un a.utre 
terrain, ou les formalités doua.ni ères pourront_ 
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~tre remplies, l'a.tterrissage entre la frontière 
et Ie terrain susvisé étant é~alement interdit. 

Chacun des Etats contractants communiquera 
à l'autre une liste des aérodromes ou aéroports, 
,ouvert à l'usage public, avant la mise en 
vigueur de cette convention. Cette liste dési~
nera en plus des endroits ou les formalites 
-douanières pourront être effectuées. 

'l'oute modification de cette liste et toute 
-restriction, même tem,Poraire, dans l'usage des 
aérodromes et des aeroports indiqués seront 
notifiées immécliatement à l 'autre Etat con
tractant. 

Art. 6. Les aéronefs devront porter des mar
ques distinctives apparentes, permettant de 
les identifier en plem vol. 

Les aéronefs devront être pourvus des certi
ficats et des documents prescrits pour la circu
lation aérienne dans leur pays. 

Autant qu'elles remplissent dans l'aéronef 
<les fonctions pour Iesquelles une licence spéciale 
e t exigée dans leur pays, les personnes com
posant l'équipage - c. à d. toutes les personnes 
se trouvant à bord de l'aéronef à l 'exception 
des passagers - devront être munis des certi
ficats prescrits pour la circulation aérienne dans 
leur pays; les autres membres de l'équipage 
devront être pourvus de documents d 'ou appa
raîtra leur fonction à bord de l 'aéronef, leur 
métier, leur identité et leur nationalité. 

Les documents délivrés ou reconnus valables 
pour les aéronefs et lèur équipage par l 'un des 
deux Etats contractants auront dans l'autre . 
Etat lamêmevalidité que les documents corres
pondants délivrés ou reconnus valables par 
ce derruer. 

Chacun des Etats contractants se réserve Ie 
droit de ne ras reconnaître valables pour la 
circuJation aerienne dans les limites de son 
tenitoire les brevets d 'aptitude, conférés à ses 
re sortissants par l'autre Etat contractant. 

Art. 7. Faute de prescri_Ptions spéciales et 
sauf les prescriptions de l'art1cle 6, les personnes 
composant l 'équipage et les passagers devront 
être pourvus des documents exigés par les 
règlements généraux concernant Ie trafic entre 
les deux pays. 

Art. 8. Il sera interclit à 1 'aéronef de porter 
un appareil radio-éleetrique que! qu 'il soit sans 
une licenee spéciale délivrée par l'Etat, <lont 
l'aéronef possède Ia nationahté. L'usage de 
ee appareils e t soumis au-dessus du territoire 
de chaeun des Etats eontractants aux pres
eriptions édietées à eet effet par l'autorité 
compétente de eet Etat. En outre ces appa
rei ls ne pourront être employés que par des 
membres de l 'équipage munis d 'une Iicence 
spéciale délinée à eet effet par Ie Gouvernement 
de leur pays. 

Les deux Eta ts contractants se réservent de 
conclure pour des raisons de sécurité des arrnn
gements relatifs à l 'installation obligatoire d'ap
pareils raclio-électriq ues dans les aéronefs. 

Art. 9. Il sera interclit aux aéronefs, à leur 
équipage et aux passagers de transporter 
comme cargaison ou d 'autre manière des 
armes, des munitions, des gaz asphyxiants ou 
des explosifs. Le transport de pigeons voya
geurs dans les Iimites du territoire de l 'Etat 
contractant, dont l'aéronef ne possède pas la 
nationalité, ne s'effectuera pas sans une per
mission de l 'autorité eompétente de eet Etat. 

Chaeun des Etats contractants sera libre 
d 'interdire Ie transport ou l'emploi des appareils 
photographiques et cinématographiques à bord 
des aéronefs ou pourra donner des règles con
cernant un tel transport ou emploi. 

Art. 10. Les aéronefs transportant des per
sonnes et des marchandises devront être munis 
d 'une liste nominative de passagers, d 'un mani
feste incliquant la nature et la quantité des 
marchandises, ainsi que des déclarations de 
douane hécessaires. 

Si à l 'arrivée de l'aéronef il est constaté une 
différence entre Ie manifeste et les marchan
clises transportées, l'autorit-é douanière de l 'aé, 
rodrome ou de l'aéroport d 'arrivée pourra se 
mettre en rapport avec l 'autorité douanière 
compétente dans l'autre Etat contractant. 

Le transport du courrier postal pourra être 
réglé directement par des accords spéciaux 
entre les administrations postales des deux 
Etats contractants. 

Art. ll. Au départ et à l'atterrissage les 
autorités compétentes de chacun des Etats 
contractants auront Ie droit dans tous Jes cas 
de visiter les aéronefs de l'autre Etat et de 
vérifier les certificats et les documents préscrits. 

Art." 12. Chacun des Etats contractants 
aura Ie droit de soumettre à des réglementations 
spéciales Ie transport commercial de personnes 
et de marchandises de son territoire et à son 
territoire, ainsi que dans les limites de son 
territoire. 

Le transport commercial de personnes et de 
marchandises entre deux points dans l'intérieur 
du territoire de l 'Etat pourra être réservé aux 
aéronefs nationaux. 

L 'étab!issement de voies aériennes jalonnées, 
ainsi que l'exploitation d 'un service aérien 
régnlier au- dessus du territoire de l'un des 
deux Etats contractants pourront être soumis 
à une autorisation spéciale. 

Art. 13. Des aéronefs en vol ne sera lancé 
d'autre lest que du sa.bie fin ou de !'eau. 

Art. 14. Les déchargements ou les jets en 
cours de route autres que ceux du lest n 'auront 
lieu qu 'avec une autorisation spéciale de l 'Etat, 
sur Ie territoire duquel a lieu Ie déchargement 
ou Ie jet. 

Art. 15. Les aéronefs appartenant à l'un 
des Etats contractants, leurs équipages et 
passagers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire 
de l'autre Etat, seront soumis aux obligations 
résultant des clispositions en vigueur dans l 'Etat 
en question relativement à la navigation aé
rienne en général, aux droits de douane et 
autres droits, interclictions d'exportation et 
d ' importation, transport de personnes et de 
marchanclises, à la sécurité et 1' ordre pu blies, 
à moins qu' il n'en ait été prévu autrement 
dans eet accord. Ils y seront soumis encore 
aux autres obligations résultant de la législation 
générale en vigueur. 

Les deux Etats contractants se communique
ront mutuellement tous les lois et règlements 
ré~issant la navigation aérienne sur leur terri
to1re. 

Art. 16. Chacun des Etats contractants 
pourra dénoncer cette convention en tout temps . 
avec préavis de trois mois. 

En outre, chacun des Etats contractants se 
réserve Ie droit de dénoncer cette convention 
avec effet immécliat de cette dénonciation dès 
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que les deux Etats auront ratifié la convention 
internationale relative à la naviga.tion aérienrie 
signée à Paris Ie 13 octobre 1919. 

Art. 17. La présente convention sera rati
fiée et l 'échan~e des instruments de ratification 
devra avoir heu aussitöt que possible. Elle 
entrera en vigueur Ie jour . ot\ les ra.tifications 
auront été échangées. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs 
ont signé la présente convention provisoire et 
y ont apposé ieurs sceaux. 

Fait en double exemplaire à La Haye, Ie 
8 janvier 1925. 

(L.S.) v. KARNEBEEK. 
(L. S.) E~OL HUITFELDT. 

Behoort bij de wet van 24 December 1925 
(Staatsblad n°. 502). 

Ons bekend: 
De JJfinister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 

De .iJJ inister van Bititenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

24 December 1925. WET, houdende kwijt
schelding aan de N aam!ooze Vennootscha.p 
"Machinefabriek Braat" te Soerabaia van 
twee den Lande aankomende vorderingen. 
s. 50~-

24 December 1925. WET, houdende gedeelte
lijke kwijtschelding aan Tjhin Kong Thian 
en Lie Men Kon van eene den Lande aan
komende vordering. S. 504. 

24 Dec-,mber 1925. WET, houdende goedkeu
ring van het op 9 Maart 1925 te '•.-Graven
hage tus chen Nederland en Finland ge
sloten verdrag, tot regeling van de toelating, 
alsmede de rechten, verplichtingen en 
immuniteiten van consulaire ambtenaren 
der Republiek in Nederlandsch-Indië, Su
riname en Curaçao. S. 505. 

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

dat het O[l 9 Maart 1925 te 's-Gra11enhage tus
schen Nederland en Finland gesloten verdrag 
tot regeling van de toelating, a.ismede de rechten, 
verplichtingen en immuniteiten van consulaire 
ambtenaren der R epubliek in Nederlandsch
Indië, Suriname en Citraçao, ingevolge art. 58 
der Grondwet, de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het nevens deze wet in afdruk 

gevoegd verdrag tusschen Nederland en Finland, 
den !lden Maart 1925 te 's-Gravenhage gesloten, 
wordt goedgekeurd. 

Art. IL Deze wet treedt in werking met 
inga.ng van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De -~1 inister van Bititenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Koloniën, CH. WELTER. 
(Uitgeg. 14 Jan. 1926.) 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, désirant 
resserrer les liens d 'amitié exista.nt entre ie 
Royaume des Pays-Bas et la République de 
Finlande et assurer aux relations de commerce 
établies entre les deux nations Ie développement 
Ie plus ample, et vouiant satisfaire au désir 
exprimé par Ie Gouvernement Finlandais, a 
consenti à admettre des fonctionnaires consu
laires finlandais dans les principaux ports des 
lndes néeriandaises, du Surinam et du Curaçao, 
sous la réserve toutefois de faire de cette con
ces.ion l'objet d'une convention S,Péciale, déter
minant d'unc m,i,nière ciaire et precise les droits, 
devoirs et immunités de ces fonctionnaires 
consulaires dans lesdit8 territoires. 

A cette fin Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
a nommé comme plénipotententiaire : 

Son Excellence Ie Jonkheer H.A. van Karne
beek, Son Ministre des Affaires Etrangères, 

et Ie Président de la République de Finlande : 
M. Yrjö Sa.a.stamoinen, Chargé d 'Affaires de 

Finlande à La Haye, 
lesquels, dûment autorisés à eet effet, sont 

convenus des articles suivants : 
Article 1. Des Consuls-Généraux, Consuls, 

Vice-Consuls et Agents Consulaires de la Répu
blique de Finlande seront admis dans tous les 
ports des Indes néeriandaises, du Surinam et du 
Cura çao, qui sont ouverts aux navires de toutes 
les nations. 

Art. 2. Les Consuls-Généra.ux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires de Ia 
République de Finlande seront considérés 
comme des protecteurs du commerce de leurs 
nationaux dans leur arrondissement consulaire. 
IJs résideront dans Je port indiqué dans leur 
commission et seront soumis aux lois, ta.nt 
civiles que pénales, qui y sont en vigueur, sauf 
Jes exceptions que la présente convention établit 
en leur favenr. 

Art. 3. Avant d'être admis à l'exercice de 
leurs fonctions et de jouir des immunités qui y 
sont attachées, les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et A$ents Consula.ires doivent 
présenter, par la v01e indiquée dans Ie second 
alinéa de l'article 6, au Gouvernement de Sa 
Majesté la Reine des Pays-Bas une commission, 
indiquant leur arrondissement consulaire et ie 
lieu de leur résidence. 

Du moment que l'exéquatur sera contresigné 
par Ie Gouverneur-Généra.l des Indes néerla.n
daises, par Ie Gouverneur du Surinam ou par Ie 
Gouverneur du Curaçao lesdits fonctionnaires 
consulaires de -tout grade auront droit à la 
protection du Gouvernement Néerlandais et à 
l'assistance des autorités locales pour assurer 
Ie libre exercice de Jeurs fonctions. 

Le Gouvernement de Ja Reine se réserve la 
faculté de retirer l'exéq uatur ou de Ie faire 
retirer par Ie Gouverneur-Général ou par les 
Gouverneurs susvisés, en indiquant Jes motifs de 
cette mesure. 

Art. 4. Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consula.ires sont a.uto
risés à placer au-dessus de ia. porte extérieure 
de leur demeure ou celie de la maison dans 
laquelle ils ont établi leur chancelierie un 
écusson aux armes de leur pays, avec la légende : 
Consulat-Général, Consula.t, Vice-Consulat ou 
Agence Consulaire de Ja République 'de Fin- · 
lande. 

11 est bien entendn que cette marque exté-
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rieure ne pourra jamais être considérée comme 
donnant droit d'asile, ni comme pouvant sous
traire Ja maison et ceux q_ui J'habitent aux 
poursuites de la justice terntoriale. 

Art. 5. Il est néanmoins entendu que les 
archives et documents relatifs aux affaires .con
sulaires seront protégés contre toute recherche, 
et qu 'a.ucune autorité ni aucun magistrat ne 
pourra les visiter, les saisir ou s'en enquérir 
d'nne manière quelconque et sous aucun pré
texte. 

Art. 0. Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires ne s<Înt 
investis d'aucun caractère diplomatique. 

Aucune demande ne pourra être adressée 
au Gouvernement Néer!andais que par I'entre
mise du représentant diplomatique de la Ré
publique de Finlande accrédité à La Ha:i-e. 

En cas d'urgence les Consuls-Généraux, 
Con~uls, Vice-Consuls ou Agents Consulaires 
pourront recourir clirectement au Gouverneur
Général ou aux Gouverneurs susvisés, prouvant 
l'urgence et exposant Jes motifs pour lesquels 
la <lemande ne saurait être adressée aux autori
tés su bal ternes ; ou en démontra.nt que les 
dema.ndes, a.ntérieurement adressées à ces auto
rités, seraient restées sans effet. 

Art. 7. Le passeport, délivré ou visé par Jes 
fonctionnaires consulaires, ne clispense nulle
ment Ie porteur de l'obligation de se munir de 
tous les actes requis par les Jois ou règlements 
locaux pour voyager ou s'établir dans les Indes 
néerlandaises, ou dans Je Surinam ou dans Je 
Curaçao et ne porte aucun préjudice à J'exercice 
du droit que possède le Gouvernement du terri
toire en question d 'y interdire Ie séjour ou 
d'ordonner I'éloignement de tout individu muni 
d'un passeport. 

Art. 8. Toutes les opérations relatives au 
sauvetage des navires finlanda.is, =ufragés sur 
Jes cötes des Indes néer!andaises, du Surina-m 
ou du Curaçao, seront dirigées par les Consuls
Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents 
Consulaires de Ja République de Finlande. 

L'intervention des autorités locales aura 
seulement lieu pour maintenir I'ordre, garantir 
les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers 
aux équipages naufragés et assurer l 'exécution 
des dispositions à observer pour l'entrée et la 
sortie des marchanclises sauvées. 

En !'absence et jusqu'à l'arrivée des Consuls
Généraux, Consuls, Vice-Consuls ou Agents 
Consulaires, les autorités loca!es devront d'ail
leurs prendre toutes Jes mesures nécessaires 
pour la protection des individus et la conser
vation des effets naufragés. 

Il est de plus convenu que les marchandises 
sauvées ne seront tenues à aucun droit de 
douane à moins qu'elles ne soient admises à la. 
consomma.tion intérieure. 

Art. 9. Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires finlandais 
peuvent requérir l'assistance des autorités 
locales pour l'arrestation, la détention et l 'em
prisonnement des déserteurs des navires fin. 
landais, ma.rchands ou de guerre, pour autant 
que I'extradition des déserteurs de ces navires 
a été stipulée par traité. 

A eet effet, ils s'adresseront par écrit aux 
fonctionnaires compétents et si Ja preuve est 
rapportée par les registres du navire, Jes röles 
d'équipage ou par tout autre document authen-

tique, que les hommes réclamés faisaient partie 
de l'équipage, l'extradition sera accordée à 
moins que l'inclividu <lont il s'agit ne soit sujet 
néer!andais. 

Les autorités locales seront tenues d'exercer 
toute leur autorité pour faire arrêter les déser
teurs. Après leur arrestation, ceux-ci seront 
mis à Ja clisposition desdits fonctionnaires 
consulaires et pourront être détenus à Ia 
réquisition et aux frais de ceux qui les réclament, 
pour être ensuite renvoyés à bord des navires 
auxquels ils appartiennent, ou d 'un autre navire 
de la même nation. Néanmoins si ces déser
teurs ne sont pas renvoyés dans les trois mois, 
à partit· du jour de leur arrestation, ils seront 
mis en liberté et ne pourront plus être arrêtés 
du même chef. 

Il est entendu toutefois que l 'extradition du 
déserteur qui aurait commis quelque crime, 
délit ou contravention, sera remise jusqu'à ce 
que Ie tribunal néerlandais (territoria! ou 
métropolitain) saisi de !'affaira, ait rendu une 
sentence et que celle-ci ait été exécutée. 

Art. 10. Lorsqu'un sujet de la Ré:publique 
de Finlande vient à décéder sans héntiers ou 
exécuteurs testamentaires connus, les autorités 
néerlandaises, chargées, d'après les lois locales, 
de l'administration de la succession, en donne
ront avis aux fonctionnaires consulaires finlan
dais, afin de transmettre aux intéressés les 
iuformations nécessaires. 

Art. ll. Les Consuls-Générau.,_x, Consuls, 
Vice-Consuls ou Agents Consulaires finlandais 
seront, à la requête du caJ?itaine ou de !'officier 
qui Je rempla.ce, exclus1vement chargés de 
l'ordre intérieur à bord des navires de commerce 
de leur nation. 

Ils connaîtront seuls de tous Jes diffé'rends, 
qui se seront élevés en mer ou qui s'élèveront 
dans les ports entre Ie capitaine, les officiers 
et les membres de l'équipage, y compris ceux 
qui concèrnent Je règlement des salaires et 
l'exécution des engagements réciproquement 
consentis. 

Les tribunaux ou les autres autorités néer
landais ne pourront à aucun titre s'immiscer 
dans ces différends à moins que ceux-ci ne soient 
de nature à troubler Ja tranquillité et l'ordre 
public à terre ou dans Ie port, ou que des 
personnes étrangères à. l'éqmpage ne s'y trou
vent mêlées. 

Art. 12. Pour autant qu'en Finlande les 
mêmes faveurs sont accordées réciproquement 
aux Consuls-Généraux, Consuls, Vice-Consuls 
et A~ents Consulaires des Pays-Bas, les Consuls
Géneraux, Consuls, Vice-Consuls et Agents 
Consulaires finlandais qui n'exercent pas Ie 
commerce ni aucune fonction ou profession 
autre que Jeurs fonctions consulaires, seront 
exempts du logement militaire, de l'impöt 
personnel et de toute imposition générale ou 
municipale ayant un caractère personnel, à 
moins qu'ils ne soient sujets néerlandais ou 
qu'ils n'habitent déjà Ie Royaume des Pays-Bas 
ou ses territoires d'outre-mer lors de leur 
nomination. Cette exemption ne peut jama.is 
s'étendre aux droits de douane ou autres impöts 
indirects ou réels. 

Art. 13. Les Consuls-Généraux, Consuls, 
Vice-Consuls et Agents Consulaires finlandais 
jouiront de tous les autres privilè~es, exemp
tions et immunités dans Jes Indes neerlandaises, 
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Ie Surinam et Ie Curaçao, qui pourraient être 
accordés par la suite aux a~ents du même rang 
de la nation la plus fa vorisée. 

Art. 14. La présente convention est conclue 
pour un terme de cinq ans, à partir du 90ième 
jour après !'échange des ratifications. 

A moins qu'une des Hautes Parties Contrac
tantes n'ait notifié à l'autre, au moins un an 
avant ce terme, sou intention d'en faire cesser 
les effets, la convention restera en vigueur 
jusqu'à l'expiration d'une année après la dé
nonciation faite par l'une des Hautes Parties 
Contractantes. 

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifa 
ont signé la présente convention et y ont apposé 
Ie sceau de leurs armes. 

Fait en double exemplaire à La Haye, Ie 
9 mars 1925. 

(L.S.) VAN KARNEBEEK. 
(L.S.) YRJÖ SAASTAM:OINEN. 

24 December 1925. WET, houdende goedkeuring 
van het op 9 December 1924 te 's-Graven
hage tusschen Nederland en Hongarije 
gesloten handelsverdrag met daarbij be
hoorend protocol. S. 506. 

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

dat het op 9 December 1924 te 's-Gravenhage 
tusschen Nederland en H ongarije gesloten han
delsverdrag, met daarbijbehoorend protocol, 
ingevolge art. 58 der Grondwet de goedkeuring 
der Staten-Generaal behoeft; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde verdrv,g tusschen Nederland en Hon
garije, met daarbij behoorend protocol, op 
9 December 1924 te 's-Gravenhage gesloten, 
wordt goedgekeurd. 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van den dag, volgende op dien van hare 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
. VAN KARNEBEEK, 

De Minister van Justitie, J. ScHOKKING 
De Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

DE GEER. 
De Minister van Financien, H. COLIJN. 
De Minister van Watersf,aat, M. BoNGAERTS. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

KooLEN. 
De Minister van Kolonien, CH. WELTER. 

( Uitgeg. 18 Jan. 1926.) 

CONVENTION. 
Sa Majesté la R eine des Pays-Bas et Son 

Altesse Sérénissime Ie Gouverneur de Hongrie, 
désireux de favoriser les relations économiques 
entre les deux Pays, out résolu de conclure une 
Convention de Commerce et out nommé à eet 
effet pour Leurs Plénipotentiaires respectifs, 
savoir : Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : 

Son Excellence Jonkheer H . A. VAN KARNE
BEEK, Son Ministre des Affaires Etrangères, 

Son Altesse Sérénissime le Gouverneur de 
Hongrie: 

Ie Baron PAUL FoRsTER, Son Chargé d'Af-

faires à La H aye, lesquels, dûment autorisés 
à eet effet, sont convenus des dispositions sui
vantes: · 

I. 1. Les ressortissants de chacune des 
Hautes Parties Contractantes seront traités sur 
Ie territoire de l'autre Partie sous tous les 
rapports et notamment en ce qui concerne 
l 'établissement et l'exercice du commerce, de 
!'industrie et de la navigation, leurs biens 
mobiliers et immobiliers, leurs droits et in
térêts au moins au.;,si avantageusement que les 
·ressortissants de la nation Ia· plus favorisée. 

2. Ils seront libres de régler leurs affaires 
sur Ie territoire de l'autre Partie, soit person
nellement, soit par un intermédiaire de leur 
propre choix, sans être soumis à eet égard à 
d'autres restrictions que celles prévues par les 
lois et r èglements en vigueur dans Ie territoire 
respectif. Ils auront, en se conformant aux 
lois du pays, Ie droit d 'ester en justice et libre 
accès auprèa des autorités. 

3. Ils n'auront à payer pour l'exercice de 
leur commerce, de leur industrie et de leur 
navigation sur Ie territoire de l'autre Partie 
aucun impöt, taxe ou droit autres ou plus élevéa 
que ceux qui sont ou seront perçus des na
tionaux. 

II. 1. Les sociétés anonymes et autres 
sociétés commerciales, industrielles ou finan• 
cières, y compris les compagnies de navigation, 
qui on t leur aiége sur Ie territoire de l 'une des 
Hautes Partiea Contractantes et qui d 'après 
les lois de cette Partie y sont légalement con
stituées, seront autorisées é~alement sur Ie 
territoire de l'autre Partie à defendre tous Ieurs 
droits et spécialement à ester en justice, en se 
soumettant aux lois et ordonnances y relatives, 
en vigueur sur Ie territoire de cette autre partie. 

2. L'admission des sociétés énoncées ci
desaus, Iégalement constituées sur Ie territoire 
de l'une des Hautes Parties Contractantes, sur 
Ie territoire de l 'autre Partie, sera régie par 
les lois et ordonnances en vigueur sur Ie terri-
toire de l'Etat respectif. , 

3. Toutes les sociétés, une fois Iégalement 
établies, jouiront à tout égard du traitement 
sur Ie pied de la n1J,tion la plus favorisée. 

III. 1. Chacune des Hautes Parties Con
tractantes s'engage à accorder à l'autre Ie traite
ment Ie plus favorable qu'elle accorde ou pour
rait accorder à l 'avenir à un Etat tiers quel
conque en ce qui concerne l'exportation, l'im
portation, l'entrel?osage et Ie transit des mar
chandises, l'acqlllttement des droits ou des 
taxes et l'accomplissement des formalités 
douanières. 

2. Les produits naturels ou fabriqués, ori
ginaires des Pays-Bas et des Indes Néerlan
daises, du Suriname et du Curaçao sont admis 
en Hon~rie, et les produits naturels ou fabri
qués originaires de Hongrie sont admis aux 
Pays-Bas et aux Indes Néerlandaises, au 
Suriname et au Curaçao au bénéfice du tarif 
Ie plus favorable que chacune des Hautes 
Parties Contractantes accorde ou accordera à 
un Etat tiers quelconque, tant en ce qui con
cerne tous les droits et taxes qu'en ce qui 
concerne tous les coefficients, surtaxes ou 
majorations dont ces droits et taxes sont ou 
pourront être l'objet. 

IV. 1. Les objets passibles de droits et 
servant d 'échantillons, à l'exception des mar-
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chandises prohi bées, seront ad.mis de part 
et d 'autre en franchise temporaire, sous réserve 
de l'observation des formalités douanières 
nécessaires pour en assurer la réexportation 
intégrale. 

2. Les marques de reconnaissance apposées 
aux échantillons par les autorités de l'une des 
Hautes Parties Contractantes seront pour 
l'établissement de leur indentité. reconnues 
par les autorités de l'autre Partie, bien entendu 
que celles-ci auront la faculté, dans tous les 
cas ou cela leur paraîtra nécessaire, d 'y apposer 
à cóté les marques de reconnaissance nationales. 

3. Le bénéfice de cette franchise peut êt.re 
retiré anx voyageurs et aux maisons de com
merce, qui ne se conforment pas aux con
ditions établies. 

V. Aussi ponr les cas non prévus par Jes 
articles précédents les H autes Parties Contrac
tantes s'accordent-elles réciproquement Ie traite
ment sur Ie pied de la nation la plus favorisée 
pour tout · ce qui concerne Ie commerce, !'in
dustrie, la navii:iation et Ie service consula-ire. 

VI. Tout d1fférend sur l 'interprétation, 
l'application ou l 'exécution de la présente con
vention qui n'a pu être résolu entre les Hautes 
Parties Contractan tes par la voie diplomatiq_ue 
sera soumis à Ja Conr !Permanente du ,Tustwe 
Internationale. 

VII. Les dispositions de la présento Con
vention sont applicables aux P ays-Bas et aux 
In des N éerlandaises, au Suriname et au Curaçao. 

VIII. La 1;>résente Convention sera ratifiée 
et les ratificat1ons seront ëchangées à Budape:ot 
aussitót que faire se pourra. Elle entrera en 
vigueur quinze jours après !'échange des rati
fications et demeurera obligatoire pendant une 
année à partir du jour de son entrée en vi~ueur 
avec tacite réconduction pour une même periode 
chaque fois ou elle ne ser.i. pas dénoncée par une 
des Hautes Parties Contractantes au moins 
six mois avant )'échéance. 

En foi de quoi Jes Plénipotentiaires ont signé 
Ja présente Convention. 

Faite en double à La H aye, Ie 9 décembre 1924. 
(signé) v. KIBNEBEEK. (signé) FoRSTER. 

PROTOCOLE. 
Au moment de procéder à la signat ure de la 

Convention de Commerce conclue à Ja date 
de ce jour, les Plénipotentiaires somsignés ont 
fait Ja déclaration suivante : · 

Il est entendu que la présente Convention 
ne déroge en rien aux avantages réservé9 ex
clusivement aux Puissances associées et alliées 
en vertu de certaines dispositions du Traité 
de Trianon. 

La Heye, -lc 9 décembre 1924. 
(signé) v. KARNEBEEK. (signl) FoRSTER. 

24 Dece,nber 1925. W ET, houdende naturali
satie van B. Baruch en 19 anderen. S. 507. 

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

dat Bernhard Baruch en 19 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (St,aats. 
blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (St,aau:blad no. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Bernhard Baruch, geboren te Weener 

(Pruisen) den 30 November 1893, koopman, 
wonende te Berlijn (Pruisen); 

2°. Louisa Maria Ghisla ine Ida .BriegJeb, 
geboren te Villers-la-Ville (Belgie) den 23 De
cember 1892, bibliothecaresse, wonende te 
Meppel, provincie Drenthe; 

3°. Joannes Brosens, geboren te M eir 
(België) den 31 October 1869. landbouwer, 
wonende te Zundert, provincie Noordbrabant; 

4°. Victor Cornelius Brosens, geboren te 
Meir (België) den 15 J anuari 1872, landbouwer, 
wonende te Zundert, provincie ·Noordbrabant ; 

5°. Heinrich Theodor van CoUI·, geboren 
te Gassel (P,uisen) den 5 Juni 1879, koopman, 
wonende te Keulen (Pruisen); 

6°. Ludwig Hans Max Rhebisch Grimm, 
geboren te Antwerpen (België) den 27 November 
1898, woltaxateur, wonende te Rotterda,n, 
provincie Zuid7wlland ; 

7°. Bruno Franciscus Maria va.n Haaren, 
geboren te Antwerpen (België) den 21 Februari 
·1891, industrieel, wonende te B erche,n (België); 

8°. Eugen Hamel, geboren te · Berlijn 
(Pruisen) den 9 Februari 1879, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland ; 

9°. Oskar Wilhelm Erich Holtze, geboren 
te B erlijn (Pruisen) den 7 Januari 1883, koop
man, wonende te Bu,'/su,n, provincie Noord-
7wlland; 

10°. Hu bert Köppen, geboren te T iischen, 
gemeente Velbert (Pruisen), den 28 Juni 1884, 
fabrieksarbeider, wonende te Ecka,np (Pruisen) ; 

ll0. K arl Friedrich Wilhelm Lenz, geboren 
te Antwerpen (België) den 19 Juli 1894, koo1;>
man, wonende te 's -Gravenhage, provinme 
Zuid7wlland ; 

12°. SieJj!!fried Nathan London, geboren te 
Ha,nburg ( uitschland) den 25 Februari 1888, 
koopman, wonende te A,nsterda,n, provincie 
Noord7wlland; 

13°. Richard Carl Emil Mechel, geboren te 
Maagdenburg (Pruisen) den 25 Februari 1886, 
koopman, wonende te Bussum, provincie 
Noordholland; 

14°. Willi Hans l\1iersemann, geboren te 
Schkeuditz (Saksen) den 14 Februari 1895, 
bontwerker, wonende te A,nsterda,n, provincie 
Noordholland; 

15°. Walter Eduard l\fingramm, geboren te 
Ha,nburg (Duitschland) den 21 September 1882, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuid7wlland ; 

]60. Heimericus van Schadewijk, geboren 
te Ruhrort (Pruisen) den 12 Januari 1887, koop
man, wonende te Rheinberg (Pruisen) ; 

170_ Mossek Schmuklertschik (Morris Lewis), 
geboren te Zielu,n (Polen) den 10/23 September 
1877, kleermaker, wonende te Rotterdarn, pro
vincie Zuid7wlland ; 

18°. Hubert Schepen, geboren te Bitsbach 
(Pr·uisen) den 9 Juli 1885, koopman, wonende 
te Eschweiler (Pruisen) ; 

19°. Moses Hersch Schulster, geboren te 
Bobrlca (Polen) den 22 Augustus 1893, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid-
7wlland; 

20°. Edwin Stöhr, geboren te S treckenwa/,d 
(Tsjec7w-Slowakije) den 16 April 1893, kantoor-
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bediende, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhollmul. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De .ilfinister van J ustitie, J. ScHOKKING. 
(Uitgeg. 6 Jan. 1926.) 

24 De,eember 1925. WET, houdende naturali
satie van A. Aronsohn en 20 anderen. 
R 508. 

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

dat Arthur Aronsohn en 20 anderen aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging van de bewijsstukken, bedoeld 
in art. 3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad n°. 268) op het Nederlanderschap en het 
mgezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920 (Staatsblad n°. 955) ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Arthur Aronsohn, geboren t eAmsterdam 

(Noordholland) den 29 Augustus 1896, civiel 
ingenieur, wonende te Vught, provincie Noord-
brabant; , 

2°. Gerharda Elisabeth van den Berg, 
weduwe van Gerhardus Kolenbrander, geboren 
te Em1nerik (Pruisen) den 4 Maart 1872, 
zonder beroep, wonende te Emmerik (Pruisen); 

3°. Meyer Birmann, geboren te Sniatij1i 
(Polen) den Il Februari 1880, koopman, wonen
de te 's-Gravenliage, provincie Zuidholland ; 

4°. Hans Friedrich Hermann Heinrich Dahl, 
geboren te Schwerin (Duitschland) den 20 Juli 
1885, winkelier, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland ; 

5°. Theodor J ohann J acob Damen, geboren 
te Speelberg, gemeente Emmerik (Pruisen) den 
2 April 1886, kleermaker, wonende te Speelberg, 
gemeente Emmerik (Pruisen); 

6°. OLto Roberto Erhardt, geboren te Bilbao 
(Spanie ) den 8 Januari 1889, koopman, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidho/land ; 

7°. Menasche Freund, geboren te Neu 
Sandez (Polen) den 9 Augustus 1887, fabrieks
chef, wonende te Arnhem, provincie Gelilerland ; 

8°. Julie Ida Marie Leonie van Gheluwe, 
weduwe van Henr.icus Hermanus Eugenius 
Schoenfeld, geboren te Brugge (België) den 
12 April 1879, zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland ; 

9°. August Ferdinand Gronvaldt genaamd 
Muller, geboren te Arnhem (Gelderland) den 
20 April 1879, secretaris der Nederlandsche 
Vereeniging van Fabrieksarbeiders, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholla1w; 

10°. J a.kol> Ha.rtogsohn, geboren te Emden 
(Pruisen) den 21 Ma.art 1887, koopman, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

II0. Eelkje Hottinga, weduwe van Lam
bertus van Olst, geboren te Oosterzee, gemeente 
Lemsterland (Friesland), den 25 Ma.art 1868, 
zonder beroep, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

12°. Herbert Noa Kruskal, geboren te 
Frank/ort aan den Main (Pruisen ) den 14 Oc-

tober 1900, wijnreiziger. wonende te 's -Graven
hage, provincie Zuidholla1w ; 

13°. Joseph Karl Maçoureck, geboren te
Wachau (Saksen) den 7 April 1875, isoleerder, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ,-

140. Carl Rudolph Manntz, geboren te
Rheydt (Pruisen) den 23 Augustus 1887, koop
man, wonende te 's-Gravenhage, provincie
Zuidholland ; 

15°. Bernard Heinrich Menke, geboren te 
Molbergen (Oldenburg) den 16 Mei 1870, koop-· 
man, wonende te Haarlem, provincie Noord-
holland. 

16°. 'Theodora Gerda. Elisabeth Schenck, 
geboren te Luxemburg (Luxemburg) den 15 Juli 
1896, leera.res, wonende te Warmond, provincie
Zuidholland ; 

17°. Abel Schwarz, geboren te St. Petersburg 
(Rusland) den 13/25 Juni 1863, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie JYoordholland ,-

180. Judocus Franciscus Verle\jsen, geboren 
te Wouw (Noordbrabant) den 17 September 
1899, landbouwer, wonende te Wouw, provincie
Noordbrabant; 

19°. Willem Adriaan De Vreese, geboren te
Gent (België) den 16 September 1903, student , 
wonende te Leiden, provincie · Zuidholland ; 

20°. Friedrich Heinrich Weller, geboren te
Frank/ort a/Main (Pruisen) den 16 Februari. 
1881, handelsagent, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. 

2. Met aanvulling van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschal} 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij . deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Maria Agnes Menke, 
geboren te Krommenie (Noordlwlland) den 
8 Maart 1904, zonder beroep, wonende te 
Haa,·lem, provincie Noordholland. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. ScHOKKING .. 
(Uitgeg. 6 J an. 1926.) 

24 December 1925. WET, houdende naturali
satie van L. D. Aliotti, weduwe van 
E. · 0 . Keun en 19 anderen. S. 509. 

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

dat Leontina Dominica Aliotti, weduwe van. 
Edward Otho Keun, en 19 anderen, aan Ons 
een verzoek om naturalisatie hebben inge
diend, met overlegging van de bewijsstukken, 
bedoeld in art. 3 der wet van 12 December 
1892 (Staatsblad n°. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 31 December 1920· 
(Staatsblad n°. 955) ; . 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1 °. Leontina Dominica Aliotti, weduwe van 

Edward Otho Keun, geboren te Smyrna. 
(Smyrna) den 18 December 1854, zonder beroep,. 
wo '.lende te Oannes (Frankrijk) ; 
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2°. Marguerite Antoinette Barreau dit 
Taurel, geboren te Schaerbeek (België) den 14 
October 1875, kamerverhuurster, wonende t e 
A rnsterdam, provincie N oordholland ; 

3°. Leopold De By, geboren te Norstum, 
gemeente Barden.berg (Pruisen) den 31 J anuari 
1893, zonder beroep, wonende te Niederbarden
,berg (Pruisen); 

4°. Maria Josepha Dauven, weduwe van 
,Jan Martin Notermans, geboren te Aken 
·(Pruisen) den 28 Maart 1866, zonder beroep, 
wonende te Aken (Pruisen) ; 

5°. Theodor Engels, geboren te Grefel,d 
{Pruisen) den 1 November 1891, zadelmakers
knecht, wonende te Grefel,d (Pruisen); 

6°. J ean Hubert Ernest Geelen, geboren te 
Pepinster (België) den 1 April 1887, magazijn
meester, wonende te Aken (Pruisen) ; 

7°. Amélie Carlowna Grünberg, weduwe 
van Pieter Meeter, geboren te Libau (Letland) 
,den 24 Juni 6 Juli/1848, zonder beroèp, wonende 
te Glarens bij .Montreux (Zwitserland; 

8°. Bernhard Joseph liaanraets, geboren te 
Aken (Pruisen) den 21 Maart 1892, werkman, 
wonende te Aken (Pruisen); 

9°. Johann Heinrich Michael R ekke, ge
boren te Nordlwrn (Pruisen) den 3 September 
1891, arbeider, wonende te Schuttorf (Pruisen); 

I0°. Elbert J acques Pierre graaf de Hoche
pied, geboren te Smyrna (Smyrna) den 12 
Augustus 1872, publicist, wonende te Parijs 
{Frankrijk ) ; 

ll0• Henrioa de J onge, geboren te Ant
werpen (België) den 27 October 1876, dienst
bode, wonende te Antwerpen (België); 

12°. Hermann Kamphuis, geboren te 
Schü ttorf (Pruisen) den 14 Maart 1892, fabrieks
.arbeider, wonende te Schüttorf (Pruisen); 

13°. Auguste Keller, weduwe van Frede
rikus Hendrikus H azelhof, geboren te Ohligs 
{Pruisen) den 27 Augustus 1856, zonder beroep, 
wonende te Wal,d b/Solingen (Pruisen); 
• 14°. Mathias Joseph Rocks, geboren te 

Lontzen (Pruisen) den 4 Mei 1885, landbouwer, 
wonende te Eilendorf (Pruisen); 

l 5°. Samuel Scialom, geboren te ·Saloniki 
{Griekenland) den 25 December 1864, zonder 
beroep, wonende te Lausanne (Zwitserland); 

16°. Maria Christine Siemes, weduwe van 
Johannes Hubertus de Bije, geboren te Beckrath 
{Pruisen) den 8 Mei 1852, zonder beroep, 
wonende te Niederbardenberg (Pruisen); 

17°. Wilhelm J oseph Syben, geboren te 
Aken (Pruisen) den 15 December 1883, met
selaar, wonende te Aken (Pruisen ) ; 

18°. Peter Gerhard Ubaghs, geboren te 
.Stolberg (Pruisen) den 18 September 1889, 
kantoorbediende, wonende te Stolberg (Pruisen); 

19°. Alexander Herman Verloop, geboren 
:te Port Said (Egypte) den 9 October 1883, 
-fabrieksdirecteur, wonende te Schönau-Lindau 
•(Beieren); 

20°. Roger Henri Wijers, geboren te Parijs 
(Frankrijk) den 16 Januari 1893, bankbediende, 
wonende te Parijs (Frankrijk). 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. ScHOKKING. 
( Uitgeg. 6 J an. 1926.) 

24 December 1925. WET, houdende naturali
satie van A. C. D. Andreoli en 20 anderen. 
S. 5IO. 

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

dat Antonio Carlo Domeniko Andreoli en 
20 anderen aan Ons een verzoek om nat,urali
satie hebben ingediend, met overlegging van 
de bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den R aad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Antonio Carlo Domeniko Andreoli, 

geboren te Haarlem (Noordholland), den 15 
Juli 1898, R. K. priester, wonende te Warmond, 
provincie Zuidlwlland ; 

2°. Hermann Carl Otto Düfer, geboren te 
Brunswijk (Duitschland) den 4 Augustus 1871, 
bankdirecteur, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordlwlland; 

3°. Rudolph Johannes Elsmann, geboren 
te Schwerte (Pruisen) den 5 Augustus 1880, 
musicus, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidlwlland ; 

4°. Eva.line van Gelder, weduwe van Sylvain 
Kahn, gebpren te Amsterdam (Noordlwlland) 
den 31 Mei 1874, zonder beroep, wonende te 
Brussel ( België) ; 

5°. Johannes Jozef Hanrath, geboren te 
Johannesburg (Transvaal) den ll J anuari 1900, 
assistent aan de Nederlandsche Handels Hooge. 
school, wonende te Hillegersberg, provincie 
Zuidlwll.and ; 

6°. Louis August Lerooij, geboren te Vlis
singen (Zeeland) den 11 Januari 1902, stuur
man, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
Jwlland .' 

7°. Paul Georg Heinrich von Lübbe
Christoph, geboren te Osterode a/Harz (Pruisen ) 
den 13 Juli 1872, koopman, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Z~idlwlland ; 

8°. Awroum Malamoud, geboren te Kamenetz 
Podolsk (Rusland) den 2/15 Januari 1893, 
correspondent, wonende te 's -Gravenhage, pro
vincie Zuidlwlland ; 

9°. Agathon Malten. geboren te Berlijn 
(Pruisen) den 15 Juli 1881, koopman, wonende 
te Bussum, provincie Noordlwlland; 

10°. Ignatz Anton l'lfüller, geboren te 
Karlsbad (Tsjeclw Slowakije) den 22 October 
1871, porceleinschilder, wonende te Maastricht, 
provincie Limburg ; 
ll 0 • Cornelis van Opstal, geboren te Zundert 

(Noordbrabant) den 26 Maart 1895, landbouwer, 
wonende te Zundert, provincie Noordbrabant; 

12°. Adrien Joseph Marie Lionel Victor 
Philbert, geboren te Avranches (Frankrijk) den 
27 December 1863, zonder beroep, wonende 
te Apeldoorn, provincie GeWerland ; 

13°. Josef Reinhard, geboren te Gham 
(Beieren) den 21 September 1884, procuratie
houder, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidlwlland ; 

14° Julius Roos, geboren te Ghemnitz 
(Saksen) den 20 Januari 1893, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

15°. Chaim Lewie Schulster, geboren te 
Bobrka (Polen) den 20 Augustus 1899, koopman, 
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wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

16°. Johann Streithoven, geboren te Neersen 
(Pruisen) den 8 Maart 1883, R. K. priester, 
.wonende te Grave, provincie Noordbrabant; 
. 17°. Pierre Marie Polydore Verbiest, ge
boren te I xelles (Belgie) den 1 Februari 1894, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie N oordholland ; 

18°. Theophile Verschaeve, geboren te Sint
Laureyns (Belgie) den 18April 1882, landbouwer, 
wonende te Aardenburg, provincie Zeeland ; 

19°. Charles August Adolph Wong, ~eboren 
te Paramaribo (Suriname) den 30 April 1897, 
machinist, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordhollarul ; 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid onder 3°. van art. 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 

.1920 (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Johann Wilhelm Jeuken, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) den 27 Juni 1898, bankwerker, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 

3. Met aanvulling van het bepaalde bij 
artikel 6 van de wet van 12 December 1892 
{Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 31 December 1920 (Staatsblad 
n°. 955), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Matthias Müller, 
geboren te Bonn (Pruisen) den 22 Augustus 
1902, seminarist, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. . 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. SCHOKKING. 
(Uitgeg. 6 Jan. 1926) 

24 December 1925. WET, houdende naturali
satie van J . L. Bak en 19 anderen. S. 511. 

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

dat Josef Leo Bak en 19 anderen aan Ons een 
verzoek om naturalisatie hebben ingediend, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemden voor zooveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
1920 (Staatsblad n°. 955); 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan : 
1°. Josef Leo Bak, geboren te Weenen 

(Oostenrijk) den 27 October 1884, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

2°. Chaim Barsam, geboren te Stryj (Polen) 
den 3 Augustus 1894, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

3°. Dr. Wolfgang Henrij Richard Behrens, 
geboren te Herne (Pruisen) den 9 October 1891, 
koopman, wonende te Rotterdam, provincie 
zuidholland ; 

19:16. 

4°. Josef Boddenberg, gel;>oren te Mülheim 
aan den Rijn (Pruisen) den 11 Juli 1902, bak
kersknecht, wonende te Zaandam, provincie 
N oordholland ; 

5°. Gustav Johann Griedrich Bortfeldt, 
geboren te Hamburg (Duitschland) den 24 April 
1878, koopman, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland ; 

6°. Onno Bruns, geboren te Backem-0or (Pruisen) 
den 14 December 1898, magazijnbediende, 
wonende te Winschóten, provincie Groningen; 

7°. Honoré Cleemput, geboren te Evergem 
(Belgie) den 15 Februari 1874, broodbakker, 
wonende te Sas van Gent, _provinc;e Zeeland; 

8°. Petrus Aloysius Goris, geboren te 
Arendonck (Bel,gie) den 16 December 1880, 
sigarenmaker, wonende te Valkenswaard, pro
vincie Noordbrabant; 

9°. Jacob Renrich, geboren te Kreuznaä1, 
(Pruisen) den 5 Juni 1885, koopman, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland ; 

10°. Goswin Heussen, geboren te Straelen 
(Pruisen) den 18 Augustus 1879, fabrikant, 
wonende te Arnhem, provincie Gelderland; 

11°. Mathias Heussen, geboren te Straelen 
(Pruisen) den 23 December 1880, glasblazer, 
wonende te Arnhem, provincie Gelderland; 

12°. Pauline Levi, geboren • te Bergen bij 
Frank/ort a/M (Pruisen) den 21 November 
1872, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidlwlland ; 

13°. Adolf Limberger, geboren te Eber
fingen (Baden) den 7 Maart 1887, arbeider, 
wonende te Groningen, provincie Groningen ; 

14°. Ihiel Linhard, geboren te Jassy (Ru
menie) den 8 Juni 1893, kleermaker, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

15°. Richard Paul Mosenthal, geboren te 
Breslau (Pruisen) den 14 Mei 1881, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

16°. Nathan Nutkiewietz, geboren te Pul-
tusk (Polen ) den 16129 Januari 1886, koopman, 
wonende t.e Amsterdam, provincie N oordholland , 

17°. Rrnst Gottlich Riedel, geboren te Hamburg 
( Duitschland) den 12 Septem her 1896, electricien, 
wonende te Amersfoort, provincie Utrecht; 

18°. Annette Swannette Wilkens, weduwe 
van Georg Thaler, geboren te Bunde (Pruisen) 
den 16 Mei 1878, zonder beroep, wonende te 
Olst, provincie Overijssel. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij het 
vierde lid, onder 3°. van art. 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 31 December 
192U (Staatsblad n°. 955), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Hermann Eilers, geboren te Grijpskerk 
(Groningen) den 15 Juni 1898, manufacturier, 
wonende te Noordhorn, gemeente Zuidhorn, 
provincie Groningen ; 

2°. Georges Auguste Charles Tenue, geboren 
te Brussel (Belgie) den 1 Januari 1899, bureau
beambte, wonende te Heerlen, provincie Limburg. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, den 24sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van J ustitie, J. SCHOKKING. 
( Uitgeg. 6 Jan. 1926.) 
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24 December 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 22 October 1923 
(Staatsb/.ad n°. 489) tot. rangschikking onder 
het buitengewoon lager onderwijs van de 
scholen voor doofstomme, blinde, zwakzin. 
nige en slechthoorende kinderen rnomede 
van de scholen voor imbeoillen en va.n de 
scholen, verbonden A.an· gestichten, bedoeld 
in artikel 7 der wet van 27 April JS84 
\Staatsblad 11°. 96) voor zwakzinnigcn 
(idioten en imbecfüen). S. 512. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
· Op de voordracht van Onzen Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschap:ren · van 
18 Juli 1925, n°. 5116m, afdecling Lager
Onderwiis-AJgeme.en ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is Ons 
beeluit van 22 Octoher 1!!23 (Staatsblad n°. ·489) 
tot rangschikking onder het buitengewoon 
,ager ondMwijs van eenige soorten van onder
wijsinrichtingen, te wijûgen en aan te vullen; 

Den Raad van State gehoord, advies van g 
September 1925, n°. 13; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 18 December 192,,, 
n°. 78fi2, afdeeJing Lager-Onderwijs-Algemeen; 

Hebben goedgevonden on versta.an : 
te bepalen: 

· Art. I. Ons besluit van 22 October 1923 
(Staatsblad n°. ,189) wordt aldus gewijzigd : 
· 1. De aanhef van art,ikel 13 wordt gelezen 
als volgt: · 

"De hezoldiging van de vast aangestelde 
hoofden, onderwijzers en fr~'helonderwijzers en 
van de onderwijzers, die voor een hepa,a,l_den 
tijd of voor een proeftijd zijn aanp;esteld, ge
schiedt v01gens de voor de leerkrachten bij het 
gewoon lager onderwijs vastgestelde rege,en, 
hedoeirl in het eers•,e en tweede lid van artikel 
30 der Wet., met dien verstande dat". 

2. In artikel 13 onder b. worden tusschen 
de woorden "der" en "onderwijz(clrs" ingevoegd 
de woorden : ,,hoofden en der" en tuss0hon de 
woorden "aangestelde" en "onderwijzers" de 
woClrden : ,,hoofden en". 

3. Aan artikel 13 wordt e11n nieuw lid d. 
toegevoegd, luidende : 

"d. in afwijking van de regeling voor het 
gewoon lager onderwijH, de verhooging der 
jaarwedde van de hoofden der s~holen als 
zoods.nig bedraagt f 500." 

Art. Jl. Dit besluit treedt in wPrking op 
den tweeden dag na dien der dagteekening van 
het Staatsb ,ad en van de Staatscourant, waann 
het geplaat~t is. 

Ome Minister van Onderwiis, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de· uitvoering van 
dit beP.rnit, hetwelk gelijktijdig in het Btaats
blad en in de St,aatscourant za, worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aa.n 
den Raad van State. 

Het Loo, den 24st,en December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Weten.~cl,ap ,:en, 

RUTGERS. 
(Uilgeg. 5 Jan. 1926.) 

24 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Ten onre<'hte hebben Geel. Staten hun 

goedkeuring onthouden/aan een gemeente
begrooting op grond dat. daarop door den 
Raad is gehandhaafd een post voor vacan
tie-toelagen A.an gemeentepersoneel, waar 
het besluit van Ged. Staten niet is geno
men op gronden, aan den financieelen 
toestand der gemeente ontleend. 

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

den Raad der gemeente Haarlem tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland van 13 Mei 1925, n°. 6, waarbij goed
keuring is onthouden aan de begrooting dier 
gemeente voor het dienstjaar 1925 ; 

Den Raad van State, enz. ; 
0. dat Gedeputeerde Staten van Noord

Holland bij voormeld besluit aan de begrooting 
der gemeente Haarlem de goedkeuring hebben 
onthouden uit overweging dat in de begrooting 
uitgaven zijn geraamd voor het uitkeeren van . 
vaca.ntiegelden aan ambtenaren en we rklieden 
in dienst der gemeente ; dat bij Gedeputeerde 
Staten tegen het geven van een vacantiebijslag 
aan ani'btenaren en werklieden in overheids
dien.st in· beginsel geen bezwaar bestaat ; dat 
tot nu toe dan ook tegen het ramen van gelden 
voor dat doel op de begrooting der gemeente 
Haarlem geen bezwaar is gema/J,kt·; dat evenwel 
reeds ten vorigen jare in hun midden · de vraag 
is gerezen of het verantwoord kan worden 
geacht dat, nu allerwe!):e naar bezuiniging en 
verlichting van belastmgdruk moet worden 
gestreefd, thans nog voor dit doel een gedeel
te der door de belastingplichtigen met zoo 
groote moeite en bezwaren opgebrachte gelden 
wordt besteed; dat zij die vraag in ontken
nenden zin meenen te moeten beantwoorden ; 
dat zij dan ook bij hun brief van 4 Juni 1924, 
n°. 144, onder de aandacht van het gemeente
bestuur hebben gebracht, dat de goedkeuring 
van de begrooting voor het dienstjaar 1925 niet 
in uitzicht kan worden gesteld, indien daarop 
posten voor het uitkeeren van vacantiebijslagen 
zouden worden geraamd ; dat bij hun brief van 
l · April 1925, n°. 1, aan het gemeentebestuur 
werd verzocht te bevorderen, dat de ten aanzien 
op de begrooting voor het dienstjaar 1925 voor
komende bedragen daarvan zouden worden 
afgevoerd ; dat Burgemeester en Wethouders 
bij hun brief van 18 April 1925, 3° afd. n°. 1/15, 
de begrootin!): vergezeld van de bijlagen, weder 
ter goedkeurmg hebben aangeboden en daarbij 
o. a . hebben medegedeeld, dat de Raad geene 
aanleiding heeft gevonden de bedragen, geraamd 
voor vacantiebijslagen, van de begrooting af 
te voeren ; dat onder die omstandigheden aan 
de begrooting de goedkeuring niet kan worden 
verleend; 

dat de gemeenteraad in beroep aanvoert dat 
hij ontkent, dat er in verband met den finan
cieelen toestand en met den belastingdruk aan
leiding zou zijn tot . het niet-goedkeuren der 
begrooting ter oorzake van de uitgaven, waaruit 
de vacantietoeslag wordt bestreden ; 

dat hij ten bewijze daarvan verwijst naar het 
besluit van den Raad van 22 April 1925, waarin 
het percentage der heffing der plaatselijke 
inkomstenbelasting over 1924/25 3 % bedra
gende, voor 1925/26 op 2 % kon worden bepaald; 
dat de Raad in dezen bijsiag een mitiu": ;::::;~ 
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tot het bevorderen van een juist gebruik van de 
vacantie, waardoor niet slechts het persoonlijk 
belang van a mbtenaren en werklieden, maar 
evenzeer het gemeentebelang wordt gediend; 
dat handhaving van den vacantiebijslag aan het 
~emeente-personeel voorts onmiddellijk verband 
noudt met een compromis, waartoe de behan
deling van de arbeidsvoorwaarden van het 
gemeent{\•personee! vóór de vaststelling der 
begrooting in het Georganiseerd Overleg heeft 
geleid, toen n.l. door het personeel werd aan
vaard de 48-urige werkweek voor rle werk
lieden en de verl engde arbeidstijd voor de 
ambtenaren, waar tegenover <le vacantie
toeslag, zij het dan ook tot een sterk verminderd 
bedrag, door den Raad werd gehandhaafd ; 

0. dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 13 Mei 1925, n°. 6, 
waarbij goedkeuring is ont houden aan de voor
melde begrooting. de strekking heeft om te 
beletten dat verder door het gemeentebestuur 
van Haarlem uitvoering wordt gegeven aan de 
in die gemeente geldende verordening tot toe
kenning van vaca.ntietoeslag ; 

dat "het door Gedeputeerde Rtat-en aan ge
wende middel om de uitvoering van de ver
ordening voor het vervolg te verhinderen, slecht,s 
toelaatbaar kan worden geacht in geval- een 
beroep kan worden gedaan op zeer dringende 
redi-nen · 

<lat d~ aanwezigheid van zoodanige redenen 
niet is aannemelijk gem takt ; 

dat met name niet als zooctan1g kan geiden de 
omstandigheid dat <1edeputeerde Staten, na 
overwogen te hebben of vacantie-toeslagen in 
dit t ijdsgewricht in het algemeen nog verant
woord kunnen worden geacht, bij hunnen brief 
van 4 Juni 1924, no. 144, onder dr. aandacht 
van het· gemeentebestuur hebben gebracht, dat 
de goedkeuring van de begrooting voor het 
dienstjaar 1925 niet in uitzicht kan worden 
gesteld, indien daarop posten voor het uit
keeren van vacantiz-bijslagen zouden worden 
geraamd; 

dat immers niet is beweerd, veelmin aan
nemelijk gemaakt, dat op grond van na de tot
standkoming van bovenbedoelde verordening 
opgekomen feiten of omstandigheden de be
stendiging van den vacantie-toeslag in de ge
meente H oarlem niet zoude kunnen worden 
gedoogd, en het bestreden besluit van Gede
puteerde taten dan ook niet is genomen op 
gronden, aan den financieelen toestand der ge
meente ontleend ; 

dat onder deze omstandigheden moet worden 
aa-ngenomen, dat Gedeputeerde Staten niet op 
afdoende gronden de goedkeuring aan de be
grootin g hebben onthouden ; 

Gezien de Gemeentewi-t ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

m0t vernietiging van het bestred"tm besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
van 13 Mei 1925, n °. 6, alsnog goedkeuring te 
verleenen Mn de begrooting r!er gemeente 
Haarlem V')GT het dienst,jaar 1925. (A.B.) 

24 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Waar vaststaat dat de betrokken school

besturen hebben verzuimd, de beschikking 
van den Minister van 0., K . en W ., tot 
vaststelling van de Rijksvergoeding, be-

doeld in art. 97, binnen een maand .na hare 
ontvangst in afschrift aan het gemeente
bestuur in te zenden, heeft de gemeenteraad 
terecht op de aanvragen der schoolbesturen 
om vergoeding ingevolge art. 100 der L. 0 .
wet 1920 afwijzend beschikt. 

Zie in tegengestelden zin K. B. 15 Juli 1925, 
A. B . 1925, blz. 270. 

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

het gemeentebestuur van Maastricht tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van •Limburg 
van 14 Augustus 1925, La. 7958/4A, 4° Afdeeling, 
waarbij met vernietiging van het besluit van 
den Raad van Maastricht van 8 Juni 1925, is 
bepaald, dat de ~emeente krachtens art. lOJ) 
der Lager-Onderwijswet 1920 over het jaar 1922 
aan het bestnur de~ Roomsch-Katholieke Bij
zondere Meisjesschool St. Servaasklooster 18 
en aan het bestuur der Roomsch-Katholieke 
Bijzondere Memjesscholen St. Servaasklooster 14 
en Kruisheerengang 10, aldaar, moet vergoeden 
de jaarwedde van een aan elk dier scholen ver 
bonden boventallige leerkracht, ten · bedrage 
onderscheidenlijk van f 1072.50, f 1640 en 
f 1220.- ,; 

Den Raad van State, enz. ; 
0 . dat de Raad van Maastricht in zijne ver

gadering van 8 Juni 1925 afwijzend heeft be
schikt op de aanvrage van het Parochiaal 
Armbestuur van St. Servaas en het Bestuur 
van de Vereeniging van Ziekenzusters, gevestigd 
~e Maastricht, om uitkeering der vergoeding 
mgevolge art. 100 der Lager-Onderwijswet 1920 
voor het jaar 1922 voor de onder hun bestuur 
staande scholen St. Servaasklooster 14, Kruis
heerengang 10 en St. Servaasklooster 18, uit 
overweging, dat deze besturen verzuimd hebben 
de beschikkingen van Onzen Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen, houdende 
vaststelling der Rijksbijdragen in de jaarwedden 
van de onderwijzers over 1922, bim1en den vast
gestelden termijn van een maand na ontvangst 
dier beschikking in afschrift in t e zenden ; 

dat dit college, nadat de evengemelde be
sturen van dit besluit bij Gedeputeerde Staten 
van Limburg in beroep waren gekomen, bij 
besl?Jt van 14 Augustus 1925, 4° afd., La. 
7958/4A, met vermetiging van het bestreden 
raadsbesluit heeft bepaald dat over het jaar 1922 
aan het bestuur van de Roomsch-Katholieke 
Bijzondere Meisjesschool St. Servaasklooster 
n°. 18 te Maastricht, uit de gemeentekas zal. 
worden vergoed de wedde van de boventallige 
onderwijzeres Ma. Aa. Naden.au ten bedrage 
van f 1072.50 ; aan het bestuur van de Roomsch
Katholieke Bijzondere Meisjesschool St. Ser
vaasklooster 14 te Maastricht de wedde van 
de boventall ige onderwijzeres Eth. Ma. Caster
mans ten beloopen van f 1640.- en aan het 
bestuur van de Roomsch-Katholieke Bijzondere 
Meisjesschool Kruisheerengang n°. 10 te Maas
tricht de wedde der boventall ige onderwijzeres 
Ga. Aa. Westen ten bedrage van f 1220; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen dat het voorschrift, vervat in art. 17 
van Ons besluit van 31 December 1920, S. 952, 
thans a rt. 12 van Ons besluit van 4 September 
1923, S. 432, betreffende de termijnen van 
inzending der gegevens genoemd in gemeld 
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artikel, te teschouwen is als een maatregel van 
orde, waarvan de niet-naleving op zich zelve 
niet kan leiden tot afwijzing der gedane aanvrage 
om vergoeding, vermits art. 88 der Lager
Onderwijswet 1920 bepaalt, dat de vergoeding 
o. a. bedoeld in art. 100 dier wet, uit de openbare 
kassen wordt bekostigd, wanneer voldaan is 
aan de voorschrüten der artt. 89 tot en met 96 
der wet ; dat van niet-naleving dier wettelijke 
eubsidiebepalingen door appellanten niets is 
gebleken; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
Burgemeester en Wethouders van Maastricht 
namens den Raad dezer gemeente bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerentl.e dat de door 
Gedeputeerde Staten gevolgde redeneering er 
-toe zou kunnen leiden, om aan alle algemeene 
maatregelen van bestuur, bestuursrecht te 
ontzeggen, omdat die volgens Gedeputeerde 
Staten enkel te beschouwen zijn als maat
regelen van orde, waarvan de niet-naleving 
niet kan leiden tot afwijzing van een gedaan 
verzoek ; dat de consequente doorvoering van 
het besluit van Gedeputeerde Staten zoude mede
brengen, da t voor het inzenden van het afschrüt 
van de beslissing van Onzen Minister geen 
termijn bestaat, en dus inzending na een groot 
aantal jaren (stel 25) alsnog recht zou kunnen 
geven op de vergoeding, bedoeld in art. 100 der 
Lager-Onderwijswet, weshalve zij hebben ver
zocht, het besluit te vernietigen ; 

0. dat art. 88 der Lager -Onderwijswet 1920 
inhoudt, dat de kosten van bijzondere scholen 
volgens de bepalingen der artt. 97 tot en met 105 
uit de openbare kassen aan de besturen dier 
scholen worden vergoed, mits voldaan wordt 
aan de voorschrüten der artt. 89 t /m. 96 ; 

dat hieruit vol~t dat naast het vereischte, dat 
aan de voorschrüten der artt. 89 t /m. 96 der 
wet wordt voldaan, voor de toekenning van de 
hierbedoelde vergoeding o. m. ook de bepa
lingen van de algemeene maatregelen van 
bestuur, in art. 105 der wet bedoeld, tot uit
voering van de artt. 88 t /m. 104 der wet in acht 
moeten zijn genomen ; 

dat aangezien vaststaat, dat de betrokken 
schoolbesturen hebben verzuimd, de beschik
king van Onzen Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen houdende vast
stelling van de Rijksvergoeding bedoaold in 
art. 97 der wet over 1922, binnen een maand 
na hare ontvangst in afschrüt aan het gemeente
bestuur van Maastricht t e zenden, en derhalve 
het voorschrüt van art. 17, 2• lid van Ons 

· besluit van 31 December 1920 tot vaststelling 
van den evengenoemden algemeenen maat
regel van bestuur, niet hebben nageleefd, de 
Raad van Maastricht terecht op de aanvragen 
der genoemde schoolbesturen afwijzend heeft 
beschikt en Gedeputeerde Staten dit besluit ten 
onrechte hebben vernietigd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

met vernietiging van het bestreden besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
14 Augustus 1925, 4° afd. La. 7958/4A, het 
beroep van het bestuur van de Roomsch
Katholieke Bijzondere Meisjesschool St. Ser
vaasklooster n°. 18 te Maastricht en van het 
Bestuur van de Roomsch-Katholieke Bijzondere 
Meisjesscholen St. Servaasklooster n°. 14 en 
Kruisheerengang n°. 10 aldaar, tegen het besluit 

van den Raad der gemeente Maastricht van 
8 Juni 1925, waarbij op hun verzoek om ver
goeding als bedoeld in art. 100 der Lager
Onderwijswet 1920 afwijzend is beschikt, on-
gegrond te verklaren . (A. B.) 

24 D ece,nher 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Vrijstelling dienstplicht wegens aanwe

zigheid van een bijzonder geval. 
De omstandigheid, dat de dienstplichtige 

in Zuid-Afrika woonachtig is, en het 
financieel voor hem bezwaarlijk is naar 
Nederland over te komen om zijn dienst
plicht te vervullen, alsmede dat hij hier 
te lande verbonden is geweest aan het 
corps "Vrijwillige Landstorm" en het 
bewijs van mdividueel geoefend man heeft 
verworven, kan er niet toe leiden om aan 
te nemen, dat aanwezig is een bijzonder 
geval, als bedoeld in art. 15 l e lid / der 
Dienstplichtwet, hetwelk grond zou ople
veren om vrijstelling te verleenen. 

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

S. de Jong te H amanskraal (Transvaal) tegen 
de beslissing van Onzen Minister van Oorlog 
van 28 Maart 1925, VIIe Afdeeling n°. 172 V., 
waarbij aan zijn zoon J. R. de Jong vrijstelling 
van den dienstplicht wegens aanwezigheid van 
een bijzonder geval is geweigerd ; 

Den Raad van State, Afdeeling voor de 
Geschillen van Bestuur gehoord, advies van 
11 November 1925, n°. 755 ; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Oorlog van 15 December 1925, VIJe Afd. n°. 
181 v. ; 

Overwegende, dat de beslissing van Onzen 
Minister steunt op de overweging, dat noch 
de omstandigheid, dat er voor ,T. R . de Jong 
bezwaren aan verbonden zijn, hier te lande zijn 
dienstplic-ht te vervullen, noch die, dat hij bij 
den vrij willigen landstorm het bewijs van indivi
dueel geoefend man heeft verworven, aan
leiding geeft, hem wegens aanwezigheid van 
een zoodanig geval vrijstelling van den dienst
plicht te verleenen ; 

dat de appelJant in beroep aanvoert, dat 
zijn zoon in Zuid-Afrika is geboren, en gedu
rende de jaren 1921 tot September 1924 in 
Nederland was voor tuinbouwstudie, gedurende 
welken tijd hij verbonden geweest is aan het 
corps "vrijwillige landstorm" en als geoefend 
man daarvan is ontheven, zoodat hij de be
kwaamheid van een gewoon soldaat bezit ; 
dat een teruggaan naar Neder!and groote on
kosten vergt, die door hem zeer bezwaarlijk 
kunnen worden betaald ; 

Overwegende dat de Olljstandigheden, waarop 
appellant zich beroept, met name, dat zijn zoon 
in Zuid-Afrika woonachtig is, en het financieel 
voor hem bezwaarlijk is, naar Nederland over 
te komen, om zijn dienstplicht te vervullen, 
alsmede dat hij hier te lande verbonden is ge
weest a.an het corps " vrijwillige l{l,ndstorm" en 
het bewijs van individueel geoefend man heeft 
verworven, er niet toe kunnen leiden, om aan 
te nemen, dat hier aanwezig is een bijzonder 
geval, als is bedoeld in art. 15, eerste lid /, 
der Dienstplichtwet, hetwelk grond zou op
leveren om vrijste.Hing te verleenen; 
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dat ook overigens niet is gebleken van de 
aanwezigheid van zoodanig bijzonder geval ; 

Gezien de Dien tplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast, enz. 
Het Loo, den 24 December 1925. 

"WILHELMINA. 
De 1lfinisler van Oorlog, LAllIBOOY. 

(B. S.) 

28 De.cember 1925. BESUTIT houdend e wijziging 
van het Rijkstelegraafreglement 1916, vast
gesteld bij Koninklijk besluit, van 29 No 
vember 1916 (Staatsblad n°. 51 ) en ge
wij1.igd bij de Koninklijke besluiten van : 
31 Mei 1918 (Staatsblad n°. 304), 

9 December 1918 (Staatsblad n°. ï96). 
14 April 19lfl (Staatsbladn°. 177), 
29 April Hll9 (Staatsblad n°. 24!!), 
11 December J!)l!) (Staatsblad n°. 806), 
24 April 1920 (Staatsblad 11°. 213), 

3 December 1920 (Staatsblad n°. 837), 
!) December 1921 (Staatsblad n°. 1349), 

28 September 1922 (Staatsblad n°. 539), 
18 November 1922(Staatsbladn°.601), 
2 Februari 1923 (Staatsblad n°. 32), 

28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 385) en 
16 Mei 1925 (Staatsblad n°. 195). 
s. 513. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
Gezien de Telegraaf- en Telefoonwet 1904 

(StaaJsblad n°. 7) ; 
Op de voordracht van Onzen llfinister van 

Waterstaat van 2 December 1925, n°. 4, afdee
ling Posterijen en Telegrafie ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1925, n°. 21); 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1925, 
n°. 11, afdeeling Posterijen en Telegrafie ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 

' Art. 1. In het zevende lid van artikel 16 
van het "Rijkstele~raafreglement 1916" wordt 
,,zestig" gewijzigd m "dertig", 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1926. 

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

Het Loo, den 28sten December 1925. 
WfLHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
(Uitgeg. 31 D e.c. 1925.) 

28 December 1925. BESLUIT tot nadere wijzi: 
ging van het Koninklijk besluit van 17 
Februari 1914 (Staatsblad n°. 33), houdende 
bepalingen omtrent de uitgifte, opzegging, 
aflossing en rentebetaling van schatkist
biljetten, zooals dat besluit is gewijzigd 
bij Koninklijke besluiten van 25 April 
1914 (Staatsblad n°. 187) en van 25 Novem
ber 1914 (Staatsblad n°. 545). S. 514. 

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

Financiën van 17 December 1925, n°. 143, 
Generale Thesaurie ; 

Den Raad van State gehoord (advies va.n 
den 22 December 1925, n°. 19); 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van den 23 December 1925, 
n°. 166, Generale Thesaurie; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In artikel 2 van Ons besluit van 

17 Februari 1914 (Staatsblad n°. 33), zooals dat 
is gewijzigd bij Onze besluiten van 25 April 
1914 (Staatsblad n°. 187) en van 25 November 
1914 (Staatsblad n°. 545), wordt het woord 
• betaalmeesters" vervangen door de woorden: 
,,kantoren der Nederlandsche Bank." 

2. Het eerste lid van artikel 7 van Ons voren
gemeld besluit wordt gelezen als volgt : 

"Het bedrag, dat de schatkistbiljetten meer 
opbrengen, dan hunne nominale waarde, wordt 
door de Nederlandsche Bank afzonderlijk ver
antwoord. De deswege ontvangen kwitantiën 
worden door den Agent van net Ministerie 
van Financiën aan Onzen Minister van Finan
ciën gezonden. 

3. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1926. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
S taatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 28sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van F inanciën, H. CoLIJ ' . 
( Uitgeg. 29 Dec. 1925.) 

28 Decernbe1· 1925. BESLUIT, houdende WIJZI· 
ging van het Arbeidsreglement voor werk
lieden in 's Rijksdienst (Staatablad 1920# 
no. 75). S. 515. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid, van Justitie,, 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw, van: 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Marine a. i., van Financiën, van Oorlog, van 
Waterstaat en van Koloniën van 3 December 
1925, n°. 4080, Afdeeling Arbeid ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1925, n°. 22) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 December 1925, 
n°. 4338, A.fdeeling Arbeid ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is gebleken 
het Arbeidsreglement voor werklieden in 's Rijks 
dienst (Staatsblad 1920, n°. 75) opnieuw te 
herzien; · 

Hebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
In Ons besluit van 14 Februari 1920 (Staats

blad n°. 75), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 30 October 1925 (Staatsblad n°. 431), 
worden te rekenen van 1 Januari 1926 de na.
volgende wijzigingen aan~ebracht : 

A. Artikel 35, derde hd, wordt gelezen als 
volgt: 

,,3. Voor het genot van woning wordt, be
halve in de gevallen dat dit genot in het bij
zonder is of wordt toegekend als belooning 
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·voor het vervullen eener p.evenbetrekking of 
wel als belooning voor het gedurig verrichten 
·van, door ee1.1 daartoe bevoegde autoriteit, 
<opgedragen werkzaamheden buiten den nor
malen diensttijd, een aftrek toegepast van 15 
ten honderd van het tijdloon. Heeft de be
woning ten doel de bewaring of bewaking van 
Rijksé1gendommen, van een gebouw of van 
hetgeen daarin voor 's Rijks dienst aanwezig is, 
dan bedraagt de aftrek 10 ten honderd. Indien 
de Rijkswerkman aantoont, dat de huurwaarde 
der woning, bepaald naar artike). 10 der wet 
op de personeele belasting 1896, minder be
-O"raagt dan de aftrek, wordt deze op het be
,drag van die huurwaarde gesteld, met dien 
·verstande, dat, tenzij Wij in bijzondere gevallen 
.anders bepalen, de aftrek voor bewoning wegens 
-0ewaring of bewaking nimmer daalt beneden 
-een bedrag, overeenkomenèl met 5 ten honderd, 
,en voor bewoning; die niet met bewaring of 
bewaking gepaard gaat, beneden een bedrag, 
overeenkomend met 7 ten honderd van het 
tijdloon." 

B. In artikel 35, vierde lid, wordt in plaats 
van "3 ten honderd" gelezen : ,,onderscheiden
lijk 2 en 1 ten honderd. " 

Art. II. Dit besluit treedt in werhlng met 
ingang van den tweeden dag na dien der da~
teekening van het Staatsbl,a,d, waarin het 1s 
geplaatst. . .. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en N1Jver
heid, van Justitie, van Binnenlandsche Zaken 
van Landbouw, van Onderwijs, Kunsten en 
WetenRchappen, van Marine, van Financiën, 
van Oorlog, van Waterstaat en van Koloniën 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsbl,a,d zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State en aan de Algemeene 
Rekenkamer. 
· Het Loo, den 28sten December 1925. 

WILHELMINA. 
De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 

KOOLEN. 
De Minister van Justitie, J. ScHOKKING. 
De Minister van Binnen!. Zaken en Landbouw, 

DE GEER. 
De Min. v. Onderwijs, J( unsten en Wetenschappen, 

RUTGERS. 
De Minister van Marine a.i ., LAMBOOY. 
De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Oorlog, LAMB0OY. 
De Minister van Waterstaat, M. BoNGAERTS. 
De Minister van Koloniën, CH. WELTER. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1925.) 

28 December 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 26 Januari 1925 
(Staatsblad n°. 23), houdende bezoldigings
regeling voor het personeel der Verzeke
ringskamer. S. 516. 

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

Justitie van 17 December 1925, Afdeelmg 
A.S./1 C, n°. 901 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 22 
December 1925, n°. 15); 
· Gezien het nadei; rapport van Onzen voor

noemden Minister van 24 December 1925, 
A.fdeeling A.S./1 C, n°. 9ï0 ; 

1174: 

. Hebben goedgevonden en versta.an_: 
Art. I. Ons besluit van 26 Januari 1925 

(St.aat"bl,a,d n°. 23) te wijzigen als volgt: 
a. Artikel 1 wordt gelezen als volgt : 
"Voor het personeel der Verzekeringskamer 

worden de navolgende jaarwedden vastgesteld : 
Voorzitter f 11,500 ; 
Lid f 9500; 
Secretaris f 4900-f 5800, 3 tweejaarlijksche 

verhoogingen van f 300 ; 
Inspecteur rler Verzekeringskamer f 4000-

f 6400, 6 t.weejaarlijksche verhoogingen van 
f 300 en 3 tweejaarlijksche v·erhoogingen van 
f 200; 

Referendaris f 46QO- f 5600, 5 jaarlijksche 
verhoogingen van f 200 ; 

Hoofdcommie~ f 3500-f 4500, 5 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 200 ; 

Commies f 2500-f 3400, 3 twi>ejaarlijksohe 
;verhoogingen van f 200 en 3 tweejaarlijlroche 
verhoogingen van f 100 ; 

Adjunct-Co=ies f 1700-f 2700, 3 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 200 en 4 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 100 ; 

Klerk f 1100--f 2000, 4 jaarlijksche verhoo
gingen van f 100 en 5 tweejaarlijksche verhoo
gingen van f 100; 

Schrijver le klasse f 1600-f 2100, 5 twee
jaarlijksche verhoogingen van f 100 ; 

Schrijver 2e klasse f 1000-f 1700, 4 jaar
lijksche verhoogingen van f 100, 2 tweejaarlijk
sche verhoogingen van f 100 en 2 tweejaar-
lijksche verhoogingen van f 50 ; . .. 

MachineschrJJver f 500--f 900, 4 Jaa rlIJksche 
verhoogingen van f 100 : . 

Concierge-bode f 1400-f 1700, 2 tweeiaar
lijksche verhoogingen van f 100 en 2 tweejaar
lijksche verhoogingen van f 50." 

b. Artikel 4 wordt gelezen als volgt : 
"Het. bepaalde bij de artikelen 1, 2e, 3e en 

6e lirl, 2, 6, 2e, 3e en 6e lid, 7, 8, l e, 3e en 4e 
lid, 9 tot en met 16, 19, le en 2e lid, 20, 21, 22, 
le lid, 23, le lid, 26 tot en roet 29, 31 en 37 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1925 vindt overeenkomstige toe-
pa.ssing. . 

Ech,er blijft het bepafl.lde in artikel l, tweede 
lid en artikel 8, derde lid, van genoemd Bezol
digingsb~sluit buit-en toepassing. ten a'.1:nzie~ 
van de Jaarwedde van den machmeschnJver. 

c. Artikel 5 vervalt. 
Art. II. Ten aanzien van ambtenaren en 

gewezen ambtenaren van de Verzekerings
kamer vindt het bepaalde bij artikel Iff van 
Ons besluit van 9 December 1925 (Staatsblad 
no. 467) overeenkomstige to~passing . . 

Art. lII. Artikel I, sub a en b, oenevens 
anikel II van dit besluit treden in werking met 
ingang van 1 Januari 1926. . 

Artikel I, s11 b c treedt m werhlng op een 
nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoerinlY van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsbl,a,d zal wordeIJ geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan den Raad 
van State. 

Het Loo, den 28sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Ju,stitie, J. ScmoKKING. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1925:) 

~ .. ) 
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28 December 1925. BE~rUIT houdende nadere 
WlJZtgmg van het l{;oninklijk besluit van 
6 Augustus 1920 (Staatsblad n~. 687), tot 
vaststelling van bepalingen omtrent de 
jaarwedden van de leden en den gri.ffier 
van en de substituut-griffiers bij den 
centralen raad van beroep, en van de 
voorzitters en griffiers van de raden 
van beroep, laatstelijk gewijzigd bij het 
Koninklijk besluit van 17 Januari 1923 
(Staatsblad n·'. l!l) . S. 51 7. 

Wr> WILHELMINA, PN1. . 

Op qe voordracht van Onzen Minister van 
J'ustit.ie'van 17 December 1925, Afdeeling A.S., 
n°. 903; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
22 December 1925, n°. 16 ) ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 24 December 1925, 
Afdeeling A.S., n°. 971 ; 

Overwegende, dat het wenschelijk is, de 
jaarwedde van de leden en den griffier van en 
de subsituut-griffiers bij den Centralen Raad 
van beroep en van de voorzitters en griffiers 
van de raden van beroep te herzien ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. I. Artikel 1 van Ons besluit van 6 Au

gustus 1920 (Staatsblad n°. 687), gelijk dit 
laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
17 Januari 1923 (Staatsblad n°. 19), wordt 
gelezen als volgt : 

"De jaarwedden van de leden en den griffier 
van en de substituut-griffiers bij den centralen 
raad van beroep en van de voorzitters en de 
griffiers van de raden van beroep worden vast
gesteld als volgt : 

Centrale raad van -beroep : 
Voorzitter . . f 9500 
Ondervoorzitter . . 8500 
Lid . . . . . . . 7500 
Griffier . . . . . · . 6000 
Substituut-griffier . 3200 

Raden van beroep te Amsterdam en te 
Rotterdam: 

Voorzitter . . . . . .. f 7500 
Griffier . . . . . . . 5500 

Overige raden van beroep : 
Voorzitter . . . . . . . f 6500 
Griffier . . . • . . . . 3200." 

Art. II. De eerste twee leden van artikel 2 
van Ons besluit van 6 Augustus 1920 (Staats- . 
blad n°. 687), gelijk dit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 17 Januari 1923 (Staatsblad 
n°. 19) worden gelezen als volgt : 

"De in artikel 1 ~enoemde wedde van de 
substituut-griffiers biJ den centralen raad van 
beroep wordt iedere 2 jaren, gedurende welke 
zij in een of meer der in dat artikel bedoelde 
of rechterlijke betrekkingen werkzaam zijn of 
geweest zijn met f 180 verhoogd. De verhooging 
bedraagt in het geheel f 900. 

De in artikel 1 genoemde wedde van de grif
fiers van de raden van beroep, met uitzondering 
van. die te Amsterdani en Rotterdam, wordt na 
1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 en 14 jaren, gedm·ende 
welke zij in een of meer der in dat artikel be
doelde of rechterlijke betrekkingen werkzaam 
zijn of geweest zijn, verhoogd met f 200." 

Art. III. Voor zooveel en voor zoolang de 
wedde van een ambtenaar, bedoeld in artikel 
1 van Ons besluit van 6 Augustus 1920 (Staats-

blad n°. 687r), gelijk dit laatstelijk is gewijzigd 
bij Ons besluit van 17 Januari 1923 (Staatsblad 
n°. 19), minder bedraagt dan de wedde, welke 
hem op 3J December 1925 toekwam volgens 
de op dezen dag geldende salarisregeling, wordt 
zijne wedde op dit hoogere bedrag bepaald. 

Het bepaalde in het vorige lid geldt niet, 
voor zooveel het n»deelig verschil een , gevolg 
mocht zijn van het aanvaard!)n van een lager 
bezoldigd ambt. , 
· Art. IV. Aan hem, die op 1 Juli 1925 als 
a mbtenaar. be doeld in artikel 1 van Ons b esluit 
van 6 Augustus 1920 (Staatsblad n°. 687), gelijk 
dit laatstelijk is gewijzigd bij Ons besluit van 
17 Januari 1923 (Staatsblad n°. 19), in functie 
was, of zijne rechtverkrijgenden, wordt voor 
eenmaal uitgekeerd een bedra~ gelijk aan het
geen de ambtenaar _aan weade meer zoude 
hebben genoten, indien dit besluit met ingang 
van 1 Januari 1925 in werking was getreden. 

Art. V. Ons besluit van 24 April 1924 (Staats
blad no. 206) is ingetrokken. 
_ Art. VI. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1926. 

Onze Minister :van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afochrift zal worden gezonden -aan den Raad 
van State en aan de Al~meene Rekenkamer. 

Het Loo, den 28sten JJecember 1925. 
WILHELMINA. 

De JJ1inister van Justiti'.e, J. ScHOKKCNG. 
(Uitgeg. 30 Dec. 1925.) , 

28 December 1925. BESLUIT tot wijziging en 
aanvulling van de voorschrüten betrek
kelijk de scheepsboekhouding naar aan-. 
leiding van de Wet van 22 December 1924 
(Staatsblad n°. 573), houdende herziening 
van verschillende titels van het Tweede 
Boek van het Wetboek van Koophandel 
en wijziging van daarmede samenhan~ende 
artikelen in andere wetboeken en m de 
Faillissementswet. S. 518. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 
. Overwegende, dat de bij Koninklijk besluit 
van 21 Juni 1836 (Staatsblad n°. 41), laatstelijk 
gewijzigd bij Ons besluit van 21 Augustus 1919. 
(Staatsblad n°. 541), geregelde uitvoering van 
de voorschrüten, vervat in den eersten en laat
sten titel van het Tweede Boek van het Wet
boek v&n Koophandel, in verband met de her
ziening van dat Tweede Boek bij de wet van 
22 December 1924 (Staatsblad n°. 573), her
ziening behoeft ; 

Gelet op artikel 314 van het Wetboek van 
Koophandel ; 

Gelet op het rapport van Onzen Minister 
van Financiën van· 12 November 1925, n°. 189, 
afd. Reg., Hyp. en Verm., en van Onzen Mi
nister van Justitie van 12 November 1925, 
lste afdeeling C, n°. 922 ; 

Den Raad van State gehoord (advies van 
8 December 1925, n°. 13) ; 

Gelet op het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 17 December 1925, 
n°. 129, en van 22 December 1925, 1° Afdeeling 
C, no. 951; 

H ebben goedgevonden en verstaan te 
bepalen: 
Art. 1. 1. Overeenkomstig de bepalingen 
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van het Wetboek van Koophandel, zooals dit 
is gewijzigd door de wet van 22 December 1924 
(Staat8blad n°. 573), worden in dit besluit drie 
rubrieken va.n schepen onderscheiden, te weten: 

a. Nederlandsche zeéschepen, · 
b. schepen, welke voor zeevisscherij of 

kustvisscherij worden gebezigd, 
c. schepen, welke de rivieren en binnen

wateren bevaren. 
2. Deze rubrieken worden in de boekhouding 

en bij de aanduiding van het schip steeds aan
gewezen met een hoofdletter, onderscheidenlijk 
Z., V. of B. 

3. Indien een schip door verandering van 
bestemming tot eene andere rubriek dan die, 
waarin het is teboekgesteld, ga.at behooren, 
moet eene nieuwe teboekstelling worden a.a.n
gevra.agd ten kantore, waar de bestaande teboek
stelling is geschied. In de verklaring van aan
vraag van nieuwe teboekstelling moet de be
staande teboekstelling worden vermeld. Bij 
de bestaande teboekstelling wordt de over
brenging naar de nieuwe teboekstelling aange
teekend. 

2. De overschrijving van alle akten van 
eigendom, van eigendomsoverdracht en van 
inbeslagneming, hetzij van het geheel, hetzij 
van een gedeelte van de in artikel 1 vermelde 
schepen, van de verklaringen van aanbouw 
betreffende die schepen, zoomede de inschrij
vingen, welke op die schepen volgens den eersten 
en laatsten t itel van het Tweede Boek van het 
Wetboek van Koophandel kunnen worden 
genomen, de aanteekening van de toestem
mingen tot doorhaling en de verdere aanteeke
ningen, zullen plaats hebben op de kantoren 
van bewaring van de hypotheken, het kadaster 
en de scheepsbewijzen, zooals die door Ons 
zijn of nader mochten worden aangewezen. 

3. Het kantoor van bewaring van de hY.JlO· 
theken, het kadaster en de scheepsbewijzen 
te 's-Gravenhage is tevens "Hoofdkantoor van 
bewaring der scheepsbewijzen" voor alle be
wijzen van eigendom of inbeslagneming van
en hypotheken op de schepen in artikel 1 be
doeld, en bestemd om het verband met de ge
zamenlijke kantoren in stand te houden en 
het vereischte toezicht ten aanzien van de 
overschrijvingen, inschrijvingen, toestemmingen 
tot doorhaling en aanteekeningen uit te oefenen. 

4. 1. Aan ieder kantoor zal worden ge
houden een dagregister, waarop de ter over
schrijving of inschrijving ingeleverde stukken 
dag voor dag in volgorde van hunne inlevering 
zullen worden geboekt, en hetwelk dagelijks 
zal worden afgesloten, benevens twee hulp
registers, een voor de inschrijving der borde
rellen, en een voor de overschrijvmg van alle 
overige ter overschrijving ingeleverde stukken. 
. 2. Voorts zal aan ieder kantoor worden 

gehouden een algemeen register, dienende voor 
de teboekstelling van schepen, welke ten minste 
twintig kubieke meters bruto-inhoud meten, 
en wel afzonderlijk voor Nederlandsche zee
schepen, voor schepen, welke voor zeevisscherij 
of kustvisscherij worden gebezigd en voor 
schepen, welke de rivieren en binnenwateren 
bevaren. 

3. Deze teboekstelling zal plaats hebben 
onmiddellijk na de boeking op het dagregister 
en in ieder geval op denzelfden dag, waarop 
de ingeleverde stukken op het dagregister zijn 
geboekt. 

4. Het algemeen register kan in kaartvorm 
worden aangehouden. 

5. Een letterlijk afschrift van de boekingen 
in het dagregister, aangehouden aan andere 
kantoren dan het Hoofdkantoor, zal aan het 
"Hoofdkantoor" worden ingezonden met eene 
opgaaf der gedane doorhalingen en ge.stelde 
aanteekeningen. Deze inzending geschiedt dage
lijks en omvat de boekingen, doorhalingen en 
aanteekeningen van den vorigen dag. 

6. De bepalingen ten aanzien van deze 
registers, opgenomen in het K oninklijk besluit 
van 1 Augustus 1828 (Staatsblad n°. 52), zooals 
het is gewijzigd en aangevuld bij latere be
sluiten, vinden overeenkomstige toepassing, 
met dien verstande dat de boekingen in het 
register, bestemd voor de overschrijving v an 
de verklaringen van eigendom, zullen plaats 
hebben onder een per kantoor doorloopend 
volgnummer. 

5. Aan het "Hoofdkantoor" zal eeu alge
meen register al of niet in kaartvorm worden 
aangehouden, aanwijzende alle aan de ver
schillende hypotheekkantoren te boek gestelde 
schepen, ingedeeld naar de in artikel 1 onder
scheiden rubrieken. 

6. 1. Onze Minister van Financiën bepaalt 
de modellen, volgens welke de registers en de 
verklaringen, waarvan in dit besluit sprake is, 
zullen worden ingericht en welke verdere 
registers, hulpboeken en kaarten zullen worden 
aan~ehouden ten einde de nazoekingen gemak
kelijk te maken en misslagen te voorkomen. 

2. De hypotheekbewaarders mogen geene 
andere registers, hulpboeken of kaarten ge
bruiken dan die, welke hun van Rijkswege 
worden verstrekt. 

7. Degene, die hier te lande een schip in 
aanbouw heeft en daarvan de teboekstelling 
vraagt, zal ten hypotheekkantore, binnen 
welks kring de bouwplaats is gelegen, eene 
verklaring van aanbouw inleveren. 

8. 1. Zoodra een schip, dat hier te lande 
in aanbouw is, of een reeds bestaand schip, 
voor de eerste maal in de daarvoor bestemde 
rubriek zal zijn teboekgesteld, zal het jaartal, 
de naam van het kantoor, het nummer van het 
register van overschrijving, benevens de aan
wiJzing van de rubriek, in artikel I bedoeld, 
op het achterschip, op eene van buiten in het 
oog vallende plaats, en op onuitwischbare wijze 
door eenen beëedigden scheepsmeter in het 
schip worden ingebrand of daaraan worden 
aangebracht, en van deze inbranding of aan
brenging door diens getuigschrift moeten 
blijken, zonder welks overlegging de bewaarders 
de ter overschrijving of inschrijving ingeleverde 
stukken niet mogen afgeven, noch ten aanzien 
van het teboekgestelde schip eenigerlei andere 
verldaring afgeven. u 

2. Zoolang die aanbrengin~ niet aan het 
schip mogelijk is, geschiedt ziJ aan de bouw
plaats van het schip. 

3. Zijn de scheepsdeelen, waarop de in het 
eerste lid genoemde merken zijn gebrand, of 
waaraan zij zijn aangebracht, door nieuwe ver
vangen of zijn die merken geheel of gedeelte
lijk onleesbaar geworden, dan zal op het ver
zoek, daartoe gedaan aan een bevoegden 
scheepsmeter, nieuwe inbranding of aanbren
ging plaats vinden en daarvan door dien 
scheepsmeter een getuigschrift worden afge
geven. Bij het ver.wek moet eene verklaring 
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worden overgelegd van den bewaarder, te 
wiens kantore het schip is teboekgesteld, 
houdende opgaaf va.n de m te branden of a.an 
te brengen merken. 

4. Indien de bouw van een schip zoover is ' 
~evorderd, da.t de inbranding of aanbrenging 
m- of a.an het schip zelf kan geschieden, kan 
toepassing van het vorig lid worden gevraa~d. 

5. Indien bij herstelling of verbouwmg 
van een schip de in het eerste lid genoemde 
merken zijn verwijderd of beschadigd, zal de 
hersteller of verbouwer het schip met mogen 
afgeven, voordat deze merken weder volledig 
zijn aangebracht. 

9. Aa.n den Staat zal voor iedere inbranding 
of aanbrenging van de merken in het vorig 
artikel bedoeld, een recht verschuldigd zijn, 
waarvan het bedrag door Ons zal worden 
bepaald, en bovendien een bedrag voor ver
goeding van reis- en verblijfkosten van den 
met de inbranding belasten scheepsmeter over
eenkomstig de daarvoor geldende bepalingen. 

10. J. Degene, die van een schip, als in 
artikel 1 bedoeld, de teboekstelling vraagt, 
za.l verplicht zijn eene verklaring van eigendom 
in te leveren, welke verklaring in het register 
van schepen zal worden overgeschreven. 

2. Indien een schip aan meer dan één per
soon behoort, zal de voornoemde verklaring de 
opgave bevatten van den naam en van de aan
deelen van iederen mede-reeder of mede
eigenaar. 

11. 1. Hij, die de teboekstelling van een 
Nederlandsch zeeschip in het scheepsregister 
vraagt, zal daarbij overleggen eene schriftelijke, 
door den bevoegden rechter goedgekeurde, 
verklaring, dat het schip is een Nederlandsch 
schip, welke verklaring met de aanvraag van 
teboekstelling wordt overgeschreven. 

2. De verklaring moet onderteekend zijn 
door dengene, die de teboekstelling vraagt, of 
diens wettelijken vertegenwoordiger, of, wan
neer de aanvraag geschiedt door eene reederij, 
waarin een boekhouder is aangesteld, eene 
vennootschap onder eene firma., eene comman
ditaire vennootschap, of eene na.amlooze ven
nootschap, door den boekhouder, door een 
beheerenden · vennoot of door een bestuurder. 

3. Zij moet bevatten : 
a. den naam van het schip met vermelding 

van het ~ebruik, waartoe het is bestemd, en 
va.n zijn mhoud ; 

b. de aanduiding van de samenstelling en 
de inrichting van het schip en van de kracht 
~n de inrichting der werktuigen tot voortbe
weging, indien het wordt voortbewogen door 
mechanische kracht ; 

c. eene opgave va.n den tijd en de plaats 
VS\n bouw, tenzij deze niet bekend zijn, als
mede, wanneer het schip reeds als schip in àan
bouw is te boek gesteld of reeds vroeger was 
teboekgesteld, van den naam en het nummer 
van het kantoor, alwaar die teboekstelling is 
geschied. In geval de tijd en de plaats van 
bouw of eene vroegere teboekstelling niet 
bekend zijn, moet een en ander worden opge
geven. 

4. Teneinde de goedkeuring der verklaring 
te verkrijgen, levert de onderteekenaa.r bij de 
rechtbank, binnen welker gebied de teboek
stelling zal worden gevraagd, de goed te keuren 
verklaring in onder bijvoeging van : 

a. den meetbrief, afgegeven volgens de 
bestaande wettelijke voorschriften ; · 

b. den bijlbrief, den koopbrief dan wel 
eenig ander bewijsstuk van eigendom ; 

c. de bescheiden, welke bovendien ter be
oordeelin~ van de nationaliteit van het schip 
noodig zijn. 

5. Wanneer een of meer van deze stukken 
ontbreken, onvolledig zijn, of niet in overeen
stemming met elkander of met de aangeboden 
verklaring, of wel, wanneer daaruit niet blijkt, 
dat het schip is een Nederlandsch zeeschip, 
wordt de goedkeuring der verklaring geweigerd, 
ten blijke wa.a.rvan op de verklarmg de met 
reden omkleede weigering wordt gesteld. 

6. De goedkeuring wordt op de verklaring 
zelve aungeteekend. 

12. l. Hij, die de overschrijving vraagt 
v,in eene akte van eigendom of van eene akte. 
houdende een rechtstitel van eigendomsover
gang, van een teboekgesteld Nederlandsch_ 
zeeschip, zal daarbij overleggen eene schrifte
lijke door den bevoegden rechter goedgekeurde 
verklaring van den verkrijger, dat het schip 
na de overschrijving van de akte de hoedanig
heid van Nederlandsch schip zal behouden, 
welke verklaring met de daarop gestelde goed
keuring zal worden overgeschreven. Het 
tweede en derde lid van het vooq~aand artikel 
zijn op de verklaring van toepassmg. 

2. Teneinde de goedkeuring der verklaring 
te verkrijgen, levert de onderteekenaar bij de 
rechtbank, binnen welker gebied het schip is 
teboekgesteld, de goed te keuren verklaring in 
onder bijvoeging van: . 

a. de akte, bedoeld in lid 1, of een authen
tiek afschrift daarvan ; 

b. de bescheiden, welke bovendien ter be
oordeeling -van de uationaliteit van het schip 
noodig zijn. 

3. Wanneer een of meer van deze stukken 
ontbreken, onvolledig zijn, of niet in overeen
stemming met elkander of met de aangeboden 
verklaring, of wel, wanneer daaruit niet blijkt, 
dat het schip na de overschrijving der akte, 
onder a. genoemd, de hoedanigheid van Neder
landsch schip zal behouden, wordt de goed
keuring der verklaring geweigerd, ten blijke 
waarvan op de verklaring de met reden omkleede 
weigering wordt gesteld. 

4. De goedkeuring wordt op de verklaring 
zelve aangeteekend. 

13. 1. Elke akte van eigendom en elke 
akte, houdende een rechtstitel van eigendoms
overgang, een te boekgesteld schip betreffend, _ 
moet bevatten : 

a. den naam van het schip met vermelding 
van het gebruik, waartoe het is bestemd, en 
van zijn mhoud ; 

b. de aanduiding van de samenstelling en 
de inrichting van het schip en van de kracht 
en de inrichting der werktuigen tot voortbe
weging, indien het wordt voortbewogen door 
mechanische kracht ; 

c. den naam en het nummer van het kan
toor, alwaar die teboekstelling is geschied, met 
aanduiding van de rubriek, in artikel 1 bedoeld. 

2. In geval de over te ~chrijven akte deze 
opgaven niet volledig inhoudt, kan hierin 
worden voorzien door eene aan den voet dier 
akte gestelde aanvullende verklaring, door of 
na.mens de belanghebbenden onderteekend, 
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:Bij ~ebreke van die verklaring wordt de over
-schrtjving geweigerd. 

3. De bepalingen van dit artikel vinden voor 
de processen-verbaal van inbeslagneming van 
teb~kgestelde schepen overeenkomstige toe
passmg. 

14. Hij, die de teboekstelling in het scheeps
register vraagt van een schip, dat voor zee~ 
:visscherij of kustvisscherij wordt gebezigd, zal 
daarbij overleg~en het bewijs, dat het schip 
is ingeschreven m een van de registers, bedoeld 
in artikelen 8 en 11 der wet van 6 October 1908 
{Staatsblad n°. 311). 

15. 1. Zij, die voor de eerste maal de te
boekstelling van een schip in het schee1,0 re
gister vragen, zijn vrij in de keuze va.n het 
hypotheekkantoor, behoudens het bepaalde in 
artikel 7. 

2. De volgende overschrijvingen, hetzij voor 
het $ehecl, hetzij voor een aandeel, en de in
schriJVingen, dit schip betreffende, zullen alleen 
kunnen geschieden aan het hypotheekkantoor, 
alwaar de eerste teboekstelling heeft p laats 
gehad. 

3. Te dien einde zullen in de akten van 
eigendom, in de akten, houdende een rechts
titel van eigendomsovergang, in de processen
verbaal van inbeslagneming, in de stukken, 
waarbij aanteekening van de toestemming tot 
doorhaling of eene andere aanteekening wordt 
gevraagd, in de hypotheekakten en in de bor
derellen, de naam en het nummer worden 
vermeld van het hypotheekkantoor, alwaar de 
eerste teboekstelling heeft plaats gehad, be
nevens de rubriek, bedoeld in artikel 1. 

4. Ingeval zulks niet is geschied, zullen de 
belanghebbenden gehouden zijn, daarin door 
eene onderteekende aanvullende verklaring, 
aan den voet van het desbetreffend geschrift 
te voorzien, bij gebreke waarvan de gevraagde 
oversclnijving, inschrijving of aanteekening 
wordt geweigerd. 

16. 1. Degene, die de teboekstelling als 
afgebouwd schip vraagt ten aanzien van een 
schip, dat reed,s als schip in aanbouw in het 
register voorkomt, vermeldt daarbij den naam 
en het nommer van het kantoor, 'llwaar de 
teboekstelling als schip in aanbouw is geschied, 
met aanduiding van de rubriek, in artikel 1 
bedoeld. 

2. Nadat deze aanvraag is ingediend, 
machtigt de hypotheekbewaarder den scheeps
meter, dat schip definitief te merken. 

3. De in artikel 8, lid 1, genoemde merken, 
waarmede het schip , in aanbouw is aangeduid, 
zullen ook dienen ter aanduiding van het vol
tooide schip en daarop vóór het verlaten van 
de werf moeten worden aangebracht. Zoolang 
dit niet is geschied, mag het schip niet worden 
afgeleverd. 

17. 1. Om eene inschrijving op een schip 
of op een aandeel daarin te bewerkstelligen, 
stelt de schuldeischer, hetzij in persoon, hetzij 
door een derde, aan den bewaarder, te wiens 
kantore het schip is teboekgesteld, twee door 
den schuldeischer of den derde onderteekende 
borderellen ter hand, waarvan het eene op de 
uitgegeven expeditie van den titel kan gesteld 
worden. 

2. Deze borderellen bevatten : 
a. Eene bepaalde aanduiding van den 

i,chulde;ocher en van den schuldenaar met 

opgave der woonplaats, door eerstgenoemde 
binnen den kring van het kantoor gekozen. 
I s de eigenaar of aandeelhouder van het schip 
overleden, dan kan bij het nemen, van eene 

1 -inschrijving volstaan worden met de aanduiding 
J van den overledene; . 

b. De dagteekening en den aard van den 
rechtstitel, met opgave van den ambtenaar, 
door of ten overstaan van wien de akte is ver
leden of van den rechter, die het te bezwaren 

, schip heeft aangeduid ; 
c. Het beloop der inschuld of de begrooting 

der voorwaardelijke en onbepaalde rechten, 
welke verzekerd worden, zooals dezelve in de 
authentieke akte zijn opgegeven, mitsgaders 
den tijd, waarop de schuld opeischba.a.r is ; 

d. Den naam, den bruto-inhoud van het 
schip en de aanduiding van hetzelve op de wijze, 
bij het eerste lid van artikel 8 omschreven. 

e. De bedingen, bedoeld in artikel 1231, 
n°. 5, van het Burgerlijk Wetboek, in verband 
met artikel 318p, van het Wetboek van Koop
handel. 

3. Wanneer de inschrijving betrekking heeft 
op een schip in aanbouw, moet bij de borderellen 
worden gevoegd, de verklaring van een beëedi~
den scheepsmeter, dat de bouw van het schip 
nog niet IS voltooid. 

18. 1. De hypotheekbewaarder behoudt 
een der borderellen, teneinde dit in zijn dag
register in te schrijven onder de da.gteekening 
van de overgave. 

2. Hij ~eeft onmiddellijk aan dengene, die 
de mschriJving verzocht heeft, het andere 
borderel terug, aan den voet van hetwelk hij 
den dag der overgave vermeldt. 

3. Indien zulks gevorderd wordt, is hij ver
plicht om uiterlijk binnen vier en twintig uren 
op dat borderel het nummer bij te voegen, 
waaronder de inschrijving op ~ijne registers 
heeft plaats gehad. Beide verklaringen worden 
door hem gedagteekend en onderteekend. 

19. 1. Bijaldien uit de regis.ters blijkt, 
dat een en hetzelfde schip op verschillende 
hypotheekkantoren is teboekgesteld, zal de 
bewaarder van het Hoofdkantoor daarvan 
aan de hypotheekbewaarders, wien zulks aan
gaat, opgave moeten doen ; laatstgemelden zijn 
verplicht om die opgave terzijde van de teboek
stellingen te vermelden. 

2. De bewaarder van het Hoofdkantoor 
beslist, welke te hoeks telling gehandhaafd blijft. 
Hij draagt zorg, dat bij de gehandhaafde te
boekstelling alles wordt vermeld, wat bij de 
vervallen teboekstellingen is vermeld, en dat 
de vervallen teboekstellingen worden doorge
haald met verwijzing naar de door hem ge
nomen beslissing. Hij maakt van zijn be
vinding een proces-verba.al op en zendt dit aan 
het Openbaar Ministerie. 

20. 1. De aangifte, bedoeld in artikel 316, 
tweede lid, van het Wetboek van Koophandel, 
wordt ter overschrijving aangeboden aan het 
kantoor, waa.r het schip is teboekgesteld, met 
aanduiding van de rubriek, waartoe het schip 
behoorde en van de merken, waarmede het 
was gebrand. 
, 2. Voor die aangifte wordt eeµ. formulier 

gebezigd. . 
·3_ Indien een schip, hetwelk voor zee

visscherij of kustvisscherij wordt ge_bezigd, of 
hetwelk de rivieren en binnenwateren bevaart, 
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1 • is vergaan of door zeeroovers of vijanden 
genomen, 2• wordt gesloopt of 3• voor toe
passing van artikel 667 van het Wetboek van 
Koophandel is in aanmerking gekomen, zal 
daarvan aangifte moeten geschieden door een 
der in artikel 317 van het Wetboek van Koop
handel genoemde personen . op de wijze in het 
eerste hd voorgeschreven, waarna de teboek
stelling wordt doorgehaald. 
· 4. Wanneer den bewaarder blijkt, dat eenige 

omstandigheid de doorhaling van de teboek-
11telling van een schip wettigt, wendt hij zich 
tot de rechtbank, binnen welker kring zijn kan
toor is gelegen, met het verzoek hem tot ambts
halve doorhaling machtiging te verleenen. 

5. Bij het daartoe strekkende, door hem 
onderteekende, verzoekschrift voegt de be
waarder alle bescheiden, welke tot staving 
daarvan kunnen dienen en te zijner beschikking 
staan. 

6. De machtiging wordt op het verzoek
schrift gesteld. 

21. 1. Voor de verrichtingen, welke aan 
de bewa.a.rders krachtens de wet of krachtens 
dit Besluit zijn of zullen worden opgedragen, 
zijn verschuldigd de rechten, voorgeschreven 
bij de wet van 3 April l 922 (Staatsblad no. 166). 

2. Voor zoover die verrichtingen in deze 
wet niet zijn voorzien, bepalen Wü het bedrag 
der daarvoor verschuldigde rechten. 

22. 1. Indien een schip, verkregen door het 
Rijk of eenig openbaar lichaam, bestemd wordt 
tot den openbaren dienst, zal van die bestem
ming, indien daarvan niet uit de overgeschreven 
akte van verkrijging blijkt, schriftelijk mede
deeling worden gedaan door of vanwege den 
verkrûger aan den bewaarder van het kantoor, 
waar het schip is teboekgesteld. Deze mede
deeling wordt ten hypotheekkantore bewaard. 

2. In elk geval 1s de bewaarder zonder 
machtiging tot doorhaling van de teboek
stelling gehouden. 

23. 1. Het geschrift, waarbij een aan
teekening in het scheepsregister, welke krach
tens het Wetboek van Koophandel, zooals dit 
is gewijzigd door de Wet van 22 December 
1924 (Staatsblad n°. 573), kan plaats hebben, 
wordt gevraagd, behoort in het desbetreffend 
register te worden overgeschreven. 

2. De bepalingen van het Koninklijk Be
sluit van 11 Maart 1840 (Staatsblad n°. 6) 
vinden overeenkomstige toe:passing ten aanzien 
van de doorhaling van die aanteekeningen. 

3. Akten, houdende toestemming tot door
haling van overschrijvingen, inschnjvingen of 
aanteekeningen worden niet overgeschreven, doch 
ten hypotheekkantore genommerd en bewaard. 
· 24. Indien in de gevallen van de artikelen 
1, 20· en 22 de teboekstelling is doorgehaald, 
zullen niettemin de doorhalmgen van hypo
thecaire inschrijvingen, processen-verbaal van 
inbesl&gneming en a.anteekeningen in de 
vroegere teboekstellingen kunnen geschieden. 
. 25. Wanneer ing0;volge dit besluit ~e bruto
mhoud van een schip, dat bestemd is of ge
bezigd wordt voor zee- of kustvisscherij of voor 
de rivier- of binnenvaart, moet worden ver
meld, kan worden volstaan met opgave van 
het laadvermogen, bepaald overeenkomstig 
Ons besluit van 20 Juli 1899 (Staatsblad n°. 164), 
zooals- het door latere besluiten is gewijzigd. 

26, 1. Met ingang van den dag der in-

werkingtreding van artikel XII van de Over
gangsbepalingen der wet van 22 December 
Hl24 (Staatsblad n°. 573) overeenkomstig de 
Slotbepaling van die wet zullen de eigenaren 
van de schepen, in artikel 1 van dit besluit 
genoemd (metende ten minste 20 l\l3. bruto
mhoud), eene verklaring van eigendom betref
fende die schepen kunnen doen overschrijven 
ten hypotheekkantore, waar die schepen thans 
z\jn teboekgesteld. Die eigenaren zijn daartoe 
binnen twee jareo., na den hiervoor genoemden 
dag verplicht, indien op dien dag ten laste 
van het schio een pand- of-verbandbrief bestaat. 

2. De voorgaande artikelen van dit besluit 
- in het bijzonder de artikelen 11 en 14 - 
vinden ten aanzien van deze verklaring over
eenkomstige toepassing. 

27. 1. Zoodra ingevolge artikel 26 de 
teboekstelling overeenkomstig dit besluit is 
geschied, zal de bewaarder naast de teboek
stelling in het nieuwe scheepsregi~ter ten _aan
zien van het desbetreffende schip verw1Jzen 
naar alles, wat vermeld is in het oude scheeps
register. 

2. Gelijke verwijzing geschiedt naar hetgeen, 
in het tijdsverloop tusschen de in het eerste lid 
bedoelde teboekstelling en den dag van het in 
werking treden van de wet van 22 December 
1924 (Staatsbl.ad n°. 573) in haar geheel, ten 
aanzien van het schip nog in het oude scneeps
register mocht zijn vermeld. 

3. Deze verwijzingen hebben de kracht van 
boeking (wanneer de verwijzing een pand- of 
verbandbrief betreft, van boeking als hy'[X)theek) 
van datgene, waarnaar verwezen wordt, in de 
nieuwe registers . 
. 28. 1. Indien in het in het tweede lid van 

net vorig artikel bedoelde tijdsverloop een schip, 
als Nederlandsch zeeschip in het nieuwe scheeps
regieter ingeschreven, in het oude scheeps
register is gesteld ten name van een nieuwen
verkrijger, is hij , te wiens name het schip 
staat bij het einde va.n dit tijdsverloop, ver
plicht binnen drie maanden daarna eene 
verklaring te doen overschrijven; als bedoeld 
in artikel 12, eerste . lid. . 

2. Bij niet-naleving van deze verplichting 
handelt de bewaarder op de wijze voorge
schreven in artikel 20, vierde lid. Het be
paalde in het vijfde en zesde lid van dit artikel 
vindt overeenkomstige toepassing. 

29. Wanneer een schip, dat hier te lande 
in het daartoe bestemde scheepsregister is te 
boek gesteld, buitenslands aan een buitenlander 
is verkocht, zullen de na te noemen personen 
verplicht zijn om binnen twee maanden na. 
dien verkoop ten kantore van bewaring van de 
hypotheken, waar het schip is teboekgesteld, 
aangifte te doen van dien verkoop. 

Tot deze aangifte zijn gehouden de personen, 
genoemd in artikel 317 van het Wetboek van 
Koophandel, zoomede de kapitein, in het geval 
hij overeenkomstig het eerste lid van artikel 362 
van dat Wetboek het schip heeft verkocht. · 
. Van. het bewerkstelligen dezer aangifte zal 
de aangever van den bewaarder een bewijs 
kunnen vorderen. 
· 30, l. De bepalingen, voorkomende in de 

zesde afdeeling van den XXsten titel des Uden 
boeks van het Burgerlijk Wetboek, zijp. -ins
gelijks ten deze toepasselijk. 

2. De bewaarder is verplicht, van alle aan-
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teekeningen, de teboekstelling van een schip 
betreffende, dadelijk mededeelin~ te doen aan 
de schuldeischers van de op dit schip inge
schreven hypotheken. Deze mededeeling wordt 
gezonden naar de in het borderel gekozen 
woonplaats. Bij niet-naleving van deze ver
plichting is noch de Staat noch de bewaarder 
tot vergoeding van mogelijk nadeel gehouden. 

31. 1. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van den dag waarop de wet van 22 De
cember 1924 (Staatsblad n°. 573) in werking 
treedt. 

2. Op dat tijdstip vervalt het Koninklijk 
besluit van 21 Juni 1836 (Staatsblad n°. 41) met 
de daarin aangebrachte wijzigingen en wordt 
het oude register voor schepen gesloten. Niet
temin zullen doorhalingen van vóór dit tijdstip 
plaats gevonden over- of inschrijvingen nog in 
het pude register kunnen · geschieden. 

3. De artikelen 26 tot en met 28 treden 
evenals de overige artikelen van het onder
werpelijke besluit, voor zoover zij ter toepassing 
van deze artikelen 26 tot en met 28 m aan
merking komen, in werking gelijktijdig met 
Ons besluit, waarbij overeenkomstig de Slot
bepaling van de in het eerste lid vermelde wet 
artikel XII van hare Overgangsbepalingen in 
werking wordt gesteld. 

Onze Ministers van Financiën en van Justitie 
zijn belast met de uîtvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsbl,ad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

H et Loo, den 28sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De llfinister van Financiën, H. COLIJN. 
De Minister van Justitie, J. SoHOKKING. 

( Uitgeg. 2 Febr. 1926.) 

28 December 1925. BEst UIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 31 Juli 1880 
(Staatsblad n°. 121), van eenige rei:;lementen 
voor de scheepvaart ter beveiliging van 
beweegbare spoorwegbruggen en van het 
reglement, vastgesteld bij Koninklijk be
sluit van 29 October 1923 (Staatsbl,ad 
n°. 495). S. 519. 

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

Waterstaat van 28 November 1925, -La. F., 
afdeeling Spoorwegen ; 

Gelet op artikel 7 der wet van 23 April 1880 
(Staatsb/,ad n°. 67), op artikel 27 der Spoorweg
wet en op artikel 4 der Locaalspoor- en Tram-
wegwet; . 

.Den Raad van State gehoord (advies van 
15 December 1925, no. 13) ; 

Gezien het nader rapport van Onzen voor
noemden Minister van 23 December 1925, La. 
R., afdeeling Spoorwegen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
in het Koninklijk besluit van 31 Juli 1880 

(Staatsblad n°. 121), gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 13 Juni 1924 (Staatsblad n°. 290), 
in de hierna vermelde reglementen voor de 
scheepvaart ter beveiliging .van beweegbare 
spoorwegbruggen en in het reglement, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 29 October 
1923 (Staatsblad n°. 495), de volgende wijzi
gingen aan te brengen. 

A. I. In artikel 13 van het Koninklijk 1 

besluit van 31 Juli 1880 (Staatsblad n°. 121), 
houdende bepalin$en ter verzekering van de 
veiligheid der reiz1$ers met open bare middelen 
van vervoer. gewiJzigd bij Koninklijk besluit 
van 13 Juni 1924 (Staatsblad n°. 290), wordt 
in plaats van "artikel 8 (1) van het Wetboek 
van Strafvordering" gelezen, ,,artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering" . 

II. Artikel 14 van het bij Koninklijk besluit 
van 27 Januari 1912 (Staatsblad n°. 17) vast
gestelde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
over het kanaal van Gent naar Terneuzen in 
den spoorweg Gent- Terneuzen nabij Sluiskil 
wordt gelezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de SJ?OOrwegonder
neming het toezicht op de brug 1s opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van 
dit reglement belast." 

III. Artikel 13 van het bij Koninklijk be
sluit van 6 December 1871 (Staatsblad n°. 127) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart, ter beveiliging 
van de spoorwegbrug over het Hollandsch Diep 
in den Staatsspoorweg van Rotterdam naar 
Breda te doen lezen als volgt : 

,,Art. 13. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, _zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en dr beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de brug _is opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

IV. Artikel 13 van het bij Koninklijk besluit 
van 18 October 1872 (Staatsblad n°. lGl) vast
gestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart, ter beveiliging 
van de b!)'weegbare brug over het kanaal door 
de Oude Arne in den Staatsspoorweg van Goe.s 
naar Middelburg te doen lezen als volgt: 

,,Art. 13. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de brug is opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 
. V. Artikel 13 van het bij Koninklijk besluit 
van 12 J anuari 1873 (Staatsblad n°. 1) vast
gestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 1923 
(Staatsb/,ad n°. 179) gewijzigde reglement voor 
het gebruik van de spoorweghaven te Dordrecht 
en van de beweegbare brug in den grooten weg 
der l ste .klasse van Rotterdam naar Breda, over 
den mond van die haven te doen lezen als volgt: 
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,,Art. 13. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie door 
den Staat en de beëedigde beambten en be
dienden, aan wie door de spoorwegonderneming 
het toezicht op de bmg is opgedragen, met het 
opsporen van de overtredingen van dit regle
ment belast." 

VI. Artikel 14 van het bij Koninklijk besluit 
van 10 Augustus 1874 (Staatsblad n°. 119) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiligmg 
van de beweegbare brug over de Willemsvaart 
bij Zwolle in den spoorweg van Z wolle naar 
Kampen te doen lezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s:poorwegonder
neming het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

VII. .Artikel 16 van het bij Koninklijk 
besluit van 24 Januari 1910 (Staatsblad n°. 33) 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de Zuid- W illemsvaart te doen lezen 
als volgt: 

,,Art. 16. Aan de brugwachters is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ,mbtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachters en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de bruggen is opgedragen, 
met het opsporen van di, overtredingen van dit 
reglement belast. " 

VIII. Artikel 13 van het bij Koninklijk 
besluit van 8 September 1875 (Staatsblad n°. 
lb6) vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 
2 Mei 1923 (Staatsblad n°. 179) gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiligmg 
van de beweegbare spoorwegbruggen over de 
rivier de JJfark en DintP,l te doen lezen als 
volgt: 

,,Art. 13. A9,n den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezi0ht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

IX. Artikel 13 van het bij Koninklijk besluit 
van 12 Maart 1912 (Staatsblad n°. 103) vast
gestelde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
over de Gouwe bij Gouda in den Staatsspoorweg 
van Utrecht naar Rotterdam te doen lezen als 
volgt: 

,,Art . 13. .il.an den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de teëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s:poorwegonder
neming het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

X. Artikel 13 van het bij Koninklijk besluit 
van 11 September 1875 (Staatsblad n°. 169) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiligmg 
van de beweegbare spoorwegbruggen : 

10. in den Staatsspoorweg van Harlingen 
tot de Pruisische grenzen bij Nieuwe Schans ; 

2°. · over het kanaal van Apeldoorn naar 
Dieren, in den Staatsspoorweg van Arnhem 
naar Zutphen en in den Oosterspoorweg van 
Amersfoort naar Zutphen; 

30, over l1ffl; kanaal van Deventer naar 
Almelo in den Staatsspoorweg van Zutphen 
naar Deventer ; 

4°. in den Staatsspoorweg van Deventer 
naar Leeuwarden, met uitzondering van de 
kraanbrug over de Steenwijker Aa; 

5°. in den Staatsspoorweg va11 JJf eppel naar 
Groningen; 

te doen lezen als volgt : 
,,Art. 13. Aan den brugwachter is de hand

having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie door 
den Staat en de beëedigde beambten en be
dienden, aan wie door de spoorwegonderneming 
het toezicht op de brug is opgedragen, met het 
opsporen van de overtredingen van dit regle
ment belast." 

XI. Artikel 15 van het bij Koninklijk besluit 
van 11 November 1909 (Staatsblad n°. 360) 
vastgestelde reglement voor de scp.eepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare bruggen in 
de spoorwegen Amsterdam-Utrecht, Utrecht-
Amersfoort, Utrecht-Arnhem, en Utrecht-
Boxtel over de Keulsche vaart, van de rivier 
de Lek te Vreeswijk tot Amsterdam te doen 
lezen als volgt : 

,,Art. 15. Aan de brugwachters is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in a rtikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachters en de ambtenaren, aan wie door 
den Staat en de beëedigde bearr\l:>ten en bedien
den, aan wie door de spoorwegonderneming het 
toezicht op de bruggen is opgedragen, met het 
opsporen van de overtredingen van dit regle
ment belast. " 

XII. Artikel 12, vierde lid, van het bij 
Koninklijk besluit van 8 September 1916 
(Staatsblad n°. 439) vastgestelde reglement voor 
de scheepvaart ter beveiliging van het beweeg
bare gedeelte van de spoorwegbrug over den 
IJssel te Zutphen in den spoorweg van Arnhem 
naar Leeuwarden wordt gelezen als volgt: 

,,(4) Behalve de ambtenaren in artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering bedoeld, 
zijn de brugwachters en de ambtenaren, aan 
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wie door den Staat en de beëedigde beambten 
en bedienden, aan wie door de s.11oorwegonder
nem ing het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XIII. Artikel 12 van het bij Koninklijk 
besluit van 8 September 1916 (Staatsblad n°. 439) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 15 Mei 
1924 (Staatsblad n°. 246) gewijzigde reglement 
voor de scheepvaart ter beveiliging van het 
beweegbare gedeelte van de spoorwegbrug over 
den IJssel, bij het Katerveer in den spoorweg 
van Utrecht naar Zwolle te doen lezen als volgt: 

,,Art. 12. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Sta.at en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de brug is opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast. " 

XIV. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 11 October 1878 (Staa-tsblad.n°. 143) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiligmg 
van de beweegbare spoorwegbrug over de Gouwe 
tusschen Zwammerdam en Alphen en van die 
over den Rijn te Leiden, beide in den Staats
spoorweg van Leiden naar Woerden te doen 
lezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de brug is opgedr:1gen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XV. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 24 November 1878 (Staatsblad n°. 
169) vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 
22 Au~ustus 1924 (Staatsblad n°. 424) laatstelijk 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbruggen 
binnen de gemeente Amsterdam en gelegen in 
den Staatsspoorweg van Nieuwediep naar 
Am<1terdam te doen lezen als volgt: 

. ,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachtèr en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s.11oorwegonder
neming het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XVI. Artikel 14 van het bij Korunklijk 
besluit van 22 Mei 1883 (Staatsblad n°. 47) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart, ter beveiligmg 
van de beweegbare spoorwegbrug over de 
Franekervaart, in den Staatsspoorweg van 

Sneek naar Leeuwarden te doen lezen als volgt : 
,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand

having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

· Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, z.ijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie door 
den Staat en de beëedigde beambten en be
dienden, aan wie door de. spoorwegonderneming 
het toezicht op de brug is opgedragen, met het 
opsporen van de overtredingen val) dit regle
ment belast." · 

XVII. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 10 Mei 1884 (Staatsblad n°. 105} 
vastgestelde en bij Korunkhjk besluit van 2·Mei 
1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk gewijz.igde 
reglement voor de scheepvaart ter beveiligmg 
van de beweegbare spoorwegbruggen over het 
Hoen-, het Reit- en het Boterdiep, m den 8taat.s
spoorweg van Groningen na.ar Delfzijl te doen 
lezen als volgt : ·. 

,,Art. 14. Aan deu brugwachter is de band~ 
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen_ 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter ·en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door . de s.11oorwegonder
neming het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast. " 

XVIII. Artikel 16 van het bij Koninklijk 
besluit van 11 September 1885 (Staatsblad n°. 
180) vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 
2 Mei 1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk ge
wijzigde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbruggen 
over het Noordh<Jllandsch kanaal nabij het 
Koegras en nabij Alkmaar in den Staatsspoorweg 
van Zaandam naar het Nieuwediep, en nabij 
Purmerend in den Staatsspoorweg van de 
Zaanstreek naar Enkhuizen te doen lezen als 
volgt: 

,.Art. 16. Aan de brugwachters is de hand
having van de bepalingen van uit reglement 
opgedragen. , 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachters en de ambtenaren, aan wie 
door den Sta.at en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de bruggen is opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van 
dit reglement belast." 

XIX. Artikel 15 van het bij Koninklijk 
besluit van 11 September 1885 (Staatsblad n°. 
181) vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 
2 Mei 1923 (Staatsblad n°. 179) laatstelijk 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van eeruge beweegbare spoorweg
bruggen in den Hollandschen IJzeren Spoorweg 
van Am<1terdam tot Rotterdam, in den Staats
spoorweg van Am<1terdam naar Utrecht, in den 
Staatsspoorweg van Gouda naar 's-Grai·enhage, 
in den Noordhollandschen Staatsspoorweg en 
in den Oosterspoorweg van A m<1terdam naar 
A mers/oort te doen lezen als volgt : 

,.Art. 15. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
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het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan w;e door de s:poorwegonder
neming het toezicht op de brug 1s opgedragen, 
mét het opsporen van de overt redingen van dit 
reglement belast. " 

XX. Artikel 14 van het bij K oninklij k 
besluit van 8 November 1885 (S taatsblad n°. 191) 
vastgestelde en bij -Koninklijk besluit van 
2 Mei 1923 (S taat8blad n°. 179) laatstelijk 
gew \j zigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbruggen 
over de Oostervaart, het Klifrak en de Wijmcrt-'I. 
in den taatsspoorweg van Strivoren naar Sneek 
t e doen lezen als volgt : 

,,A rt. 14. Aan den brugwachter is de hand 
having .,.an de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. · 
· Behalve de ambtenaren in ar tikel 141. van 
het Wetboek van Strafvordering. bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Sta.at en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie do9r de spoorwegondet , 
neming het · toez-icht op de brug is opgedragen. 
met het.. OJ?sporen van de overt redingPn van ilit 
reglement belast. " • 

XXI. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 26 December ·1885 (Staatsblacl n°. 
257) vastgestelde en bij K oninklij k besiuit van 
2 Mei 1923 (S taatsblad n°. 179) laatstelijk ge
wijzigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
over het Zederikkanaal nabij Arkel in den 
spoorweg van Dordre;;ht naar Elst te doen lezen 
als volgt: 

" A rt. 14. Aan den Rijkshavenmeester van 
het Zederikkanaal en aan den brugwachter is 
de handhaving van de bepalingen va n dit 
reglement opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek va n Strafvordering bedoeld , zijn 
de brugwachter en de amht<-narPn. Ran wie 
door den Staat en de b?ëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het t oezicht op de brug is opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XXII. Artikel 14 van het bij K oninklijk 
besluit van 28 Juli 1886 (S taatsblad n°. 124) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1923 (S taatsblad n°. 179) laatstelijk gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart, ter beveiligmg 
van de spoorwegbrug over de Oude M aas, in 
den Staatsspoorweg va.'n Rotterdam naar Breda 
te doen lezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtena ren, aan wie door 
den Staat en de beëedigde beambten en be
dienden, aan wie door de spoorwegonderneming 
het t oezicht op de brug is opgedragen, met het 
opsporen van de overt redingen va n dit regle
ment belast. " 

XXIII. Artikel 15 van het bij K oninklijk 
besluit van 8 Juni 1888 (Staatsblad n°. 88) vast
gestelde en bij K oninklijk besluit van 2 Mei 1923 
(Staatsblad n°. 179) laatstelijk gewijzigde regle
ment voor de scheepvaa,rt, tP.r beveihging van 

de beweegbare spoorwegbrug over het Wantij~ 
in den spoorweg van Dordre.cht naar Elst te 
doen lezen als volgt : 

,,Art. 15. Aan den brugwacht.er is de hand
having van de bepalingen van dit reglemen t 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtena ren, aan wie
door den Staat en de beëedigde beambten 
en bedienden, aan wie door de s:poorwegonder
neming het toezicht op de brug 1s opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

X X IV. Artikel 15 van het bij Koninklijk 
besluit van 3 Juni 1892 (S taa sblad n°. 132) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 2 Mei 
1923 (Staatsb/tid n°. 179) gewijzigde reglement 
voor ile scheepvaart, ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbrug in den Staatsspoor
weg Schiedam-Hoek van Holland over de haven 
te Vlaardingen t e doen lezen als volgt : 

,,Art. 15. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in art ikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering bedoeld, 11:ij n de 
brugwachter en de ambtena ren , aan wie door 
den Staat en de beëedigde beambten en be
dienden, aan wie door de spoorwegonderneming 
het toezicht op den brug is opgedragen, met het
opsporen van de overtredingen van dit regle
ment belast. " 

X XV. Art ikel 15 van het bij Koninkljjk 
besluit van 26 Juli 1893 (Staatsblad n°. 130} 
vastgestelde en bjj K oninklijk besluit van 2 )/fei 
1923 (S taatsblad n°. 17'9) gewijzigde reglement 
voor de scheepvaart, ter beveiliging van de 
beweegbare spoorwegbrug in den Staatsspoor
weg Schiedam-Hoek van Holland over de 
haven te .Maassluis t e doen lezen als volgt: 

,,Art. 15. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in a rt ikel 141 van. 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de brug is opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van 
dit reglement belast." 

XX VI. Artikel 15 van het bij Koninklijk. 
besluit van 13 Juli 1896 (Staatsblad n°. 116)
vastgestelde en bij Konmklijk besluit van 
12 Augustus 1904 (Staatsblad n°. 210) gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart, ter beve1ligmg 
van de spoorwegbrua in den Staat sspoorweg 
Utre;;ht- Boxtel over de Dieze t e 's- Herlogenbosch 
te doen lezen als volgt : 

,,Art. 15. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen va n dit reglemen t. 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s:poorwegonder
neming het t,oezicht op de brug 1s opgedragen~ 
met het opsporen van de overtredingen van dit. 
reglement belast. " 

XXVII. Artikel 14 van het bij j_lKoninkl ijk. 
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besluit van 22 November 1911 (Staatsbl,ad 
· n°. 346) vastgestelde reglement voor de scheep

vaart ter. beveiliging van de beweegbare spoor
·wegbrug lil den Staatsspoorweg van Roosendaal 
naar Vlissingen over het kanaal door Zuid
B eveland te doen lezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
-opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
-door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s_poorwegonder
neming het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XXVIII. Artikel 11 van het bij Koninklijk 
besluit van 22 Maart 1905 (Staatsblad n°. 112) 
vastgestelde en bij Koinnk4jk besluit van 
11 December 1917 (Staatsbl,ad n°. 690) laatstelijk 
_gewijzigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de spoorwegbrug over het 
Noordzeelcanaal bij Velsen in den spoorweg 
van Haarlem naar Uitgeest te doen lezen als 
volgt: 

,,Art. ll. Aan den brugwachter is de hand
having van de. bepalingen van dit reglement 
-opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de SJ?OOrwegonder
neming het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XXIX. Artikel 11 van het b\j Koninklijk 
besluit van 8 Juli 1907 (Staatsblad n°. 178) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 
11 December 1917 (Staatsbl,ad n°. 689) laatstelijk 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de spoorwegbrug over het 
Noordzeelcanaal bij Zaandam in den spoorweg 
van Amsterdam naar Nieuwediep te doen lezen 
als volgt: 

,,Art. ll. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwaçhter en de ambtenaren, aan wie 
-door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s_poorwegonder
neming het toezicht op de brug 1s opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XXX. Artikel 16 van het bij Koninklijk 
besluit van 8 Maart 1910 (Staatsbl,ad n°. 81) 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug~en over de Harlingervaart bij Leeuwarden 
en bij Koetille in den Noord-Frieschen Locaal
spoorweg te doen lezen : 

,,Art. 16. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder-

neming het toezicht op de brug is opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XXXI. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 15 April 1910 (Staatsbl,ad n°. 113) 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbrug 
over den Ouden IJssel te Doetiru;hem, in den 
locaalspoorweg van Winterswijk naar Zevenaar 
te doen lezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren!, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s_poorwegonder
neming het toezicht op de brug 1s opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van 
dit reglement belast." · 

XXXII. Artikel 13 van het bij Koninklijk 
besluit van 22 December 1911 (Staatsblad n°. 
371) vastgestelde reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
brug in den Hollandschen IJzeren Spoorweg 
van Amaterdam naar Rotterdam over de Del/s
havensche Schie te doen lezen als volgt : 

,,Art. 13. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de S'(>OOrwegonder
neming het toezicht op de brug 1s opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XXXIII. Artikel 14 van het bij Koninkli.Jk 
besluit van 28 October 1911 (Staatsbl,ad n°. 324) 
vastgestelde en bij Koninklijk besluit van 
8 December 1924 !Staatsbl,ad n°. 549) gewijzi~de 
reglement voor dè scheepvaart, ter beveiligmg 
van de beweegbare spoorwegbrug in den Staats
spoorweg 's -Hertogenbo.ir,h,-.Lage Zwaluwe over 
de rivier de Donge nabij Geert"uidenberg te iloen 
lezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Stratvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s_poorwegonder
neming het toezicht op de brug 1s o:i,igedra.gen, 
met het opsporen van de overtredmgen van 
dit reglement belast." 

XXXIV. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 3 Januari 1911 (Staatsblad n°. 2) 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de beweegbare spoorweg
bruggen over de W esterbrugsloot bij U itwellin
gerga, over den Oudeweg bij Joure, over de 
St. Nicolaasgavaart bij St. Nicolaasga, over de 
Follegasloot bij Follega en over de Zijlroede bij 
Lemmer in den spoorweg Sneek-Joure-Lem
mer te doen lezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan de brugwachters is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 
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Behalve de ambtenaren in artikel 141 van het 
Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn de 
brugwachters en de ambtenaren, aan wie door 
den Staat en de beëedigde beambten en be
dienden, aan wie door de spoorwegonderneming 
het toezicht op de bruggen is opgedragen, met 
het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XXXV. Artikel 15 van het bij Koninklijk 
besluit van 17 Januari 1918 (Staatsblad n°. 100) 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging . van de beweegbare spoorwegbrug 
over den Hollandschen IJssel bij Gouda in den 
Staatsspoorweg van Gouda naar Schoonhoven 
te doen lezen als volgt : 

,,Art. 15. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren . in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie door 
den Staat en de beëedigde beambten en be
dienden, aan wie door de spoorwegonderneming 
het toezicht op de brug is opgedragen, met het 
opsporen van de overtredingen van dit regle
ment belast. " · 

XXXVI. Artikel 9, tweede lid, van het bij 
Koninklijk besluit van 18 Juli 19l'ï (Staatsblad 
n°. 490) vastgestelde reglement voor de scheep
vaart, ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbruggen der Zeeuwsch-Vlaamsche Tramweg
Maatschappij over den Oost- en JJfiddenkanaal
arm te Terneuzen en den JJfidden- en West
lcanaalarm te Sas van Gent van het kanaal van 
Gent naar Terneuzen te doen lezen als volgt : 

,,(2) Behalve de ambtenaren in artikel 141 
van het Wetboek van Strafvordering bedoeld, 
zijn het met de bediening belaste personeel en 
de ambtenaren, aan wie door den Staat en de 
beëedigde beambten en bedienden, aan wie 
door de spoorwegonderneming het toezicht op 
de bruggen is opgedragen, met het opsporen 
van de overtredingen van dit reglement belast." 

XXXVII. Artikel 15 van het bij Koninklijk 
besluit van 18 September 1914 (Staatsblad 
n°. 455) vastgestelde en bij Koninkl~k besluit 
van 24 April 1918 (Staatsblad n°. 264) gewijzigde 
reglement voor de scheepvaart, ter beveiligmg 
van de beweegbare spoorwegbruggen over de 
Ringvaart van den Haarlemmermeerpolder bij 
Vijfhuizen, Aalsmeer en Oude Wetering, over de 
Zijl bij Leiden, over den Amstel bij Uithoorn, 
over de Kromme JJfijdre,;;ht, over den Rijn bij 
Alphen-en over den Angstel bij N ieuwersluis in 
de Haarlemmermeerspoorwegen te doen lezen 
als volgt: 

,,Art. 15. Aan de brugwachters is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachters en de amb~enaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de bruggen is opge. 
dragen, met het opsporen van de overtredingen 
van dit reglement belast. " 

XXXVIII. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 21 Juli 1911 (Staatsblad n°. 258) 
onder A. vastgestelde en bij Koninklijk besluit 
van 11 Maart 1925 (Staatsblad n°. 69) laatstelijk 
gewijzigde reglement voor de scheepvaart, ter 
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beveiliging van de beweegbare spoorwegbruggen 
over het Stadskanaal bij Bareveld, over de 
Ommelanderwij k bij Veendam, over het JJf eede
merdiep bij Muntendam, over het Winschoterdiep 
bij Zuidbroek in den N oordoosterlocaalspoorweg 
en over het Overijsselsche kanaal bij Lemelerveld 
in den Overijsselschen locaalspoorweg Deven
ter-Ommen en bij Raalte in den Staatsspoorweg 
Zwolle-Almelo te doen lezen als volgt : 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XXXIX. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 21 Juli 1911 (Staatsblad n°. 258) 
onder B. vastgestelde reglerrftmt voor de scheep
vaart ter beveiliging van de beweegbare spoor
wegbrug over het Eemskanaal b\J Delfzijl in 
den Noordoosterlocaalspoorweg te doen lezen 
als volgt: 

,,Art. 14. Aan de brugwachters is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachters en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de bruggen is opge
dragen, met het opsporen van de overtredingen 
van dit reglement belast." 

XL. Artikel 10 van het bij Koninklijk 
besluit van 6 November 1917 (Staatsblad n°. 614) 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, 
ter beveiliging van de brug in den spoorweg 
Zwolle-Blokzijl over het Zwarte Water bij 
Hasselt te doen lezen als volgt: . 

,,Art. 10. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de spoorwegonder
neming het toezicht op de brug IS opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XLI. Artikel 13, tweede lid, van het bij 
Koninklijk besluit van 29 October 1923 (Staats
blad n°. 495) vastgestelde reglement van politie 
wegens het gebruik van de spoorwegbrug over 
den IJssel te Deventer voor gewoon verkeer 
vervalt. 

XLII. Artikel 14 van het bij Koninklijk 
besluit van 22 Augustus 1924 (Staatsblad n°. 424) 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbruggen 
over de S ingelgracht bij de W illemspoort (West
zijde) te Amsterdam in den spoorweg van 
N ieuwediep naar Amsterdam wordt gelezen als 
volgt: 

,,Art. 14. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

75 
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Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld. zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie 
door den Staat en de beëedigde beambten en 
bedienden, aan wie door de s:poorwegonder
neming het toezicht op de brug 1s opgedragen, 
met het opsporen van de overtredingen van dit 
reglement belast." 

XLIII. Artikel 12 van het bij Koninklijk 
besluit van 14 April 1924 (Staatsblad n°. 194) 
vast$estelde reglement voor de scheepvaart, ter 
beveiliging van de beweegbare spoorwegbruggen 
over het Rijn-Schiekanaal in den spoorweg 
Goudar-'s-Gravenhage te Voorburg . in den 
spoorweg Leiden--Woerden nabij Leiden en in 
den electrischen spoorweg 's -Gravenhage
Rotterdam bij Leidschendam te doen lezen als 
volgt: 

,,Art. 12. Aan den brugwachter is de hand
having van de bepalingen van dit reglement 
opgedragen. 

Behalve de ambtenaren in artikel 141 van 
het Wetboek van Strafvordering bedoeld, zijn 
de brugwachter en de ambtenaren, aan wie door 
den Staat en de beëedigde beambten en be
dienden, aan wie door de spoorwegonderneming 
het toezicht op de brug is opgedragen, met het 
opsporen van de overtredingen van dit regle
ment belast." 

B. Te bepalen, dat dit besluit in werking 
treedt op den dag, waarop de wet van 15 Januari 
1921 (Staatsblad n°. 14), houdende vast,stelling 
van een Wet boek van Strafvordering, in werking 
wordt gesteld. 

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

Het Loo, den 28sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De .Minister van Waterstaat, M. Bo~GAERTS. 
(Uitgeg. 15 Jan. 1926.) 

28 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Forensenaanslag. 
Een bollenschuur aangemerkt, a ls vaste 

inrichting, als bedoeld in art. 244a sub 3°. 
der Gemeentewet. 

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

P. van Til Lzn. te Hillegom tegen de uitspraak 
van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland 
van 28 Juli 1924, op zijn bezwaarschrift tegen 
den aanslag als forens in de gemeentelijke 
inkomstenbelasting en in de heffing van op
centen der Rijksinkomstenbelasting over het 
belastingjaar 1922/23 te Toordwijkerhout; 

Den Raad van State, Afdeeling coor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 14 
October 1925, n°. 905; 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Financiën van den 19 December 1925, n°. 76 
afdeeling Directe Belastingen ; 

Overwegende dat P. van Til Lz. te Hille~om 
over het belastingjaar 1922/23 bij aanslagbiljet 
van 25 Mei 1923 als werkforens in de gemeente 
Noordwijkerhout is aangeslagen; 

dat, nadat hij tegen dien aanslag bij Gede
puteerde Staten bezwaren had ingebracht, dit 
College bij besluit van 28 Juli/8 Augustus Hl24 
den aanslag heeft gehandhaafd, uit overweging 

dat de reclamant lid is der firma Stoutenheek 
en van Til, welke in de gemeente te roord
wijkerhout een bloembollenschuur bezit, waarin 
de bollen worden gedroogd, bewerkt en be
waard ; dat hij in het belastingjaar bedoelde 
chuur geregeld heeft bezocht tot het houden 

van toezicht op en het geven van leiding aan 
de aldaar plaats vindende bewerkingen, en er 
alzoo werkzaamheden heeft verricht, welke zijn 
bedrtif als zoodanig medebrengt; 

dat hij mitsdien t,ijdens het bela tingjaar 
in de gemeente Noordwijkerhout, zonder er 
hoofdverblijf te hebben, op meer dan 90 dagen 
de beschikking heeft gehad over een vaste 
inrichting tot persoonlijke uitoefening van een 
bed.rijf ; dat hij derhalve terecht is aangeslagen; 

dat de appellant in beroep aanvoert dat z. i . 
art. 244a der Gemeentewet door Gedeputeerde 
Staten verkeerd is toegepast, daar de door dit 
College bedoelde bollenschuur is eene vast:e 
inrichting, bestemd voor het deel van het bedr1Jf 
uitgeoefend in Noordwijkerhout waarin de 
bollen gedurende eenige maanden van het jaar 
worden bewaard en gedroogd, terwijl de daaraan 
verbonden werkzaamheden binnen die schuur 
geheel verricht worden door ondergeschikt 
personeel : dat de scb uur niet is eene vaste in
r ichting, bestemd en ingericht voor de persoon
lijke werkzaamheden en de leden der firma ; 

Overwegende dat blijkens de ambtsberichten 
P. van Til Lz. op meer dan 90 dagen van het 
belastingjaar 1922123 in de gemeente Noord
wijkerhout in eene bollenschuur, en derhalve in 
eene vaste inrichting, a ls bedoeld in art. 244a 
onder 3° der Gemeentewet, tot uitoefening van 
zijn bedrijf als bollenkweeker aanwezig is ge
weest; 

dat de bedoelde aanslag dus O\"ereenkomstig 
het voormelde wetsartikel is opgelegd. en Gede
puteerde taten terecht bij hun besluit den 
aanslag hebben gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan : · 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, waarvan afschrift 
zal worden gezonden aa.n den Raad van State, 
Aideeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Het Loo, den 28 December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(B. S.) 

30 December 1925. BESLUIT, houdende bepa
ling van het tijdstip, waarop in werking 
treedt artikel II van het Konmklijk besluit 
van 9 December 1925 (Staatsblad n°. 467). 
s. 520. 

Bepaald op l J anuari 1926. 

30 December 1925. BESLUIT, houdende vast
stelling van den dag van inwerkingtreding 
Yan artikel I , sub c, van het Koninklijk 
besluit van 28 December 1925 (Staatsblad 
no. 516), tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 26 J anuari 1925 (Staat.sblad 
no. 23), houdende bezoldigingsregeling 
voor het personeel der Verzekeringskamer. 
s. 521. 

Bepaald op 1 J anuari 1926. 
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30 December 1925. BESLUIT tot vernietiging 
van de verordening der gemeente Nieuwen
hagen van 23 Juli 1925 tot aanvulling der 
algemeene politieverordening voor de ge
meente Nieuwenhagen. S. 522. 

WIJ WILHELMINA, ENZ. 

Op de voordracht van Onzen Minister van 
Arbeid, H andel en Nijverheid van 4 November 
1925, n°. 827 D, Afdeeling Volksgezondheid, 
en van Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken en LaJ1dhouw van 12 November 1925, 
n°. 8804, Afdeeling Binnenlandsch Bestuur ; 

0. dat de Raad der gemeente Nieuwenhagen 
in zijn vergadering van 23 Juli 1925 een ver
ordening heeft vastgesteld tot aanvulling der 
algemeene politieverordening voor de gemeente 
Nieuwenltagen van den 26 Juni 1918, van welke 
wijzigingsverordening het eenig artikel aldus 
lwdt: . 

Achter artikel 73 der Algemeene Politiever
ordening wordt ingelascht een artikel 73bis 
luidende als volgt : 

" Het is verboden eieren te verkoopen, ten 
,,verkoop in voorraad te hebben, af te leveren , 
"uit te stallen, t e vervoeren, te koop of in ruil 
"aan te bieden, uit te deelen, aanwezig te 
"hebben op markten, in winkels, opslagplaatsen 
"enz. anders dan voorzien van een duidelijk 
" leesbaar gedrukt opschrift vermeldende de 
"soort der eieren, hierbij te onderscheiden in 
,,,,versche eieren " of "geconserveerde eieren" 
,,(onder geconserveerde eieren zijn zoowel te 
,,verstaan koelhuiseieren als kalk - en water
,,glaseieren enz.). 

,,Het opschrift mag slechts van een aan
"duiding voorzien zijn en moet bestaan uit 
" letters, welke niet door vegen zijn uit te 
"wisschen en eene hoogte hebben van minstens 
,,2 c.M. bij een lijndikte van minstens 3 m.M." 

Deze verordening treedt in werking op den 
derden dag na hare afkondiging. 

Overwegende, dat deze verordening in het 
belang van de eerlijkheid in den handel be
palingen inhoudt betreffende aanduidingen 
voor eieren en het aanbrengen van die aan
duidingen op eieren ; 

Overwegende, dat artikel 150 der gemeente
wet o. m. bepaalt, dat de plaatselijke verorde
ningen niet treden in hetgeen van algemeen 
Rijksbelang is; 

Overwegende, dat artikel 14 der Warenwet 
8taatsblad 1919 n°. 581 o. a. bepaalt, dat aan 
Ons is voorbehouden bij algemeenen maatregel 
van bestuur aanduidingen vast te stellen, welke 
in den handel voor waren , waaronder volgens 
artikel l, 1°. der Warenwet Staatsblad 1919 
n°. 581 ook eieren worden verstaan, moeten 
worden gebezigd, en voorschriften te geven 
omtren t het aanbrengen dezer aanduidingen 
op de waren zelf ; 

Overwegende, dat bovengenoemde verorde
ning van 23 Juli 1925 tot aanvulling der Alge
meene Politieverordening voor de gemeen te 
N ieuwenltagen in verband met het bepaalde 
in art. 14 der Warenwet Staatsblad 1919 n°. 581 
is getreden in hetgeen van Rijksbelang is ; 

Overwegende, dat derhalve genoemde ver
ordening van 23 Juli 1925 is in strijd met de . 
wet; 

Gelet op de artikelen 153 en 154 der Gemeen
tewet; 

Den Raad van St-ate gehoord (advies van 
1 December 1925, n°. 26 ; 

Gelet op het nader rapport van Onzen Mi
nister van Arbeid, H andel en Nijverheid van 
9 December 1925, n°. 1055D, Afdeeling Volks
gezondheid en van Onzen Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw van 23 December 
1925, n°. 9752, Afdeeling Binnenlandsch Be
stuur; 

H ebben ~oedgevonden en verstaan : 
de verordemng van 23 Juli 1925 der gemeente 

Nieuwenhagen tot aanvulling der algemeene 
politieverordening voor de gemeente Nieuwen
hagen te vernietigen wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van Stat e. 

's-<kavenhage, den 30sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De M inister van Arbeid, Hanrlel, en Nijverheid, 
. KooLEN. 

De M inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

( Uitgeg. 14 Jan. 1926.) 

30 December 1925. WE1' tot wijziging van de 
Lager-onderwijswet 19:!0. S. 523. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926, n°. 83; 1- 3. 
Hand. id. bladz. 256, 257. 
H emd. 1° Ifomer bladz. 49, 50, 62-64, 77. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is den in het eerste en in 
het tweede lid van artikel 193 der Lager-Onder
wijswet 1920 gestelden overgangstermijn met 
een jaar te verlen$.en; 

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

Eenig artikel. 
In het eerste en in het tweede lid van artikel 

193 der Lager-Onderwijswet 1920 wordt in 
plaa~s van het woord "vijf" gele7.en het woord 
,,zes . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 'e-Gravenhage, den 30sten De

cember 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Onderwijs, 
K un&ten en Wetenschappen, 

RurGER9. 
(U,"tgeg. 31 Dec; 1925.) 

30 December 1925. WET, tot wijziging van 
hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1924. S. 524. 

30 J)ecemher 1925. WET tot verhooging van 
het tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 525. 

30 December 1925. WET tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1924. 
s. 526. 

75* 
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30 December 1925. WET tot wijziging en ver
hooging van het vijlde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1924. 
s. 527. 

30 December 1925. WET tot wijziging van 
het twp,ede Hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1924. S. 528. 

30 December 1925. WET tot aanvulling en 
wijziging van het zevende hoofdstuk A der 
Staatshegrooting voor het dienstjaar 1924. 
s. 529. 

30 December 1925. WET, houdende goed
keuring van den onderhandschen verkoop 
aan de Gemeente Nijmegen van het 'terrein 
van het voormali~e fort Kraijenhoff onder 
Neerbosch. S. 53u. 

30 December 1925. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop aan 
de gemeente Bergen-op-Zoom van een 
gedeelte van het Coehoornpark c. a. te 
Bergen-op-Zoom. S. 531. 

30 December 1925. WET tot herziening der 
bepalingen nopens opsporingsbevoegdheid 
met betrekking tot den waarborg en de 
belasting der gouden en zilveren werken. 
s. 532. 

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

dat het wenschelijk is de bepalingen t e herzien 
nopens opsporingsbevoegdheid met betrekking 
tot den waarborg en de belasting der gouden 
en zilveren werken ; 

Zoo is het, dat Wij , den Raad van State, enz. 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 90 der 

wet van 18 September 1852 (Staatsb/,ad, n°. 178), 
laatste~jk gewijzigd b\i die van 20 Juni 1924 
(Staatsb/,ad, n°. 305) is ingetrokken. 

2. Art-ikel 94 der gemeld e wet van 18 Sep
tember 1852 wordt gelezen : 

Art. 94. Slechts dan, wanneer, buiten de ge
vallen vermeld in artil,el 91 , een ambtenaar 
van den waarborg aan de opmaking van het 
proces-verbaal heeft deelgenomen levert dit 
op zich zelf bewijs op. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 14 Jan. 1926.) 

30 December 1925. WET tot verlenging van 
den termijn, g:enoP.md in artikel 88a der 
Tabakswet (Sl.aatsblad 1921, nc. 712), zoo
als dat artikel is gewijzigd bij het eenig 
artikel der wet van ao December 1924 
(Staaf.•b/,ad, n°. 588). S. 533. 

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

dat het wenschelijk is den termijn, genoemd in 

artikel 88a der Tabak~wet (Staatsb/,ad, 1921, 
n°. 712), nogmaals t e verlengen; 

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

Eenig artikel. 

In artikel 88a der Tabakswet (Staatsb/,ad, 
1921, n°. 712), zooals dat artikel is gewijzigd 
bij het eenig a.rtikel der wet van 30 December 
1924 (Staatsb/,ad, n°. 588), wordt "1926" gewij
zigd in "1927". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30~ten De

cember 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financiën, H. COLIJN. 
(Uitgeg. 11 Jan. 1926.) 

30 December 1925. WET, houdende goedkeu
ring van den onderhandschen verkoop 
aan de Naa mlooze Vennootschap Kantoor
gebouw "Het scheepvaarthuis" te Amster
dam van het perceel Prins H endrikkade 
118 aldaar. S. 534. 

30 December 1925. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1924. 
(Diverse onderwerpen.) S. 535. 

30 December 1925. WET tot wijziging en aan
vulling van het zesde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1924. 
s. 536. 

30 December 1925. WET, houdende voor
ziening in de behoefte aan kasgeld voor 
den Indischen dienst hier te lande gedu 
rende het jaar 1926. S. 537. 

WIJ WILHELl'lil A, ENZ ... doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wijze behoort geregeld te worden, waarop, 
in afwijking van artikel 30, laatste lid, der 
Indische Comptabiliteitswet 1917 (Staatsb/,ad, 
n°. 275), voor het jaar 1926 zal moeten worden 
voorzien in de behoefte aan kasgeld voor den 
Indischen dienst hier te lande ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën wordt 

bevoegd verklaard om bij het openen van 
krediet en aan Onzen Minister van Koloniën 
gedurende het jaar 1926 het bedra~ der volgens 
artikel 33 der Indische Comptabiliteitswet in 
's Rijks schatkist gestorte gelden t e boven te 
gaan met eene som van f 50,000,000. 

Onze Minister van Financiën zal in dat 
voorschot aan de Indische kas mogen voorzien 
door uitgifte of beleening van bewijzen van 
vlottende schuld, met inachtneming van de 
daaromtrent bestaande en nog vast te stellen 
wettelijke bepalingen. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den l sten Januari 1926. 

Lasten en bevelen, enz 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 30sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, CH. WELTER. 
De Minister van Financiën, H. CoLIJN. 

(Uitgeg. 31 Dec. 1925.) 
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30 Decernber 1925. WET, houdende machti
ii;ing tot het aangaan van eene overeen
komst met de naamlooze vennootschap 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, ge
vestigd te Amsterdam, betreffende het 
onderhouden van scheepvaartverbindingen 
in Neder/,a,n<lsch-Indië gedurende de jaren 
1926 tot en met 1930. S. 538. 

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

dat de krachtens de Wet van 31 December 1915 
(Staatsblad n°. 541) gesloten overeenkomst voor 
het onderhouden van stoomvaartverbindingen 
in Nederlandsch-Indië zal eindigen op den 
3lsten December 1925 en dat het wenschelijk 
is eene nieuwe overeenkomst aan te gaan ; 

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

E enig artikel. 
De Gouverneur-Generaal van Neder/,a,ndsch

Indië wordt ·gemachtigd om, als vertegenwoor
digende Nederlandsch-lndië, met de naamlooze 
vennootschap Koninklijke Paketvaart Maat
schappij , gevestigd te Amsterdam, eene over
eenkomst aan te gaan betreffende het onder
houden van scheepvaartverbindingen in Neder
land.~ch-Indië, en zulks onder de_ navolgende 
voorwaarden : 

a. De overeenkomst wordt aangegaan voor 
een tijdv:!l,k van 5 jaren, aanvangende den 
lsten ,Januari 1926 en eindigende den 3lsten 
December 1930. 

b. Tijdens den duur van de overeenkomst 
moet de Konin~lijke Paketvaart M!1atscha~pij 
m Neder/,a,nd of m Neder/,a,ndsch-lndië gevestigd 
zijn en aldaar haar bestuur hebben. 

De bestuurders der vennootschap moeten 
allen Nederlandsche onderdanen zijn ; wanneer 
de zetel der vennootschap in Neder/,a,nd is ge
vestigd, moeten hare vertegenwoordigers in 
Neder/,a,n<lsch-lndië ederlandsche onderdanen 
zijn. 

Benoemingen van bestuurders zijn niet van 
kracht dan na goedkeuring door den Minister 
van Koloniën, als de vennootschap in Nederland 
of door den Gouverneur-Generaal, als zij in 
Nederlandsch-Indië gevestigd is. Benoemingen 
van vertegenwoordigers in Neder/,a,n<lsch-Indië 
behoeven de goedkeuring van den Gouverneur
Generaal. 

Als bestuurder of vertegenwoordiger wordt 
aangemerkt ieder, die onder welken naam of 
titel ook belast is met of deelneemt aan het 
bestufil, het beheer of de leiding van de zaken 
der vennootschap. 

Er wordt door Ons, als de vennootschap in 
Nederland, of door den Gouverneur-Generaal, 
als zij in Nederlandsch-lndië gevestigd is, bij 
de vennootschap een Regeeringscommissaris 
benoemd, die alle vergaderingen van aandeel
houders of commissarissen of van degenen die 
dergelijke werkzaamheden, als gewoonlijk door 
commissarissen worden verricht, uitoefenen, 
kan bijwonen, in die vergaderingen een raad
gevende stem heeft, toegang heeft tot de kan
toren en de archieven der vennootschap en 
van al hare boeken en schrifturen inzage en 
afschrift · kan nemen. ~ 

c . . De l\oninklijk~ Paketvaart Maa.tsc!iappij 
verbmdt zich om rn Nederlandsch-lndië e'en 
aantal, in de overeenkomst - wat de hoofd
punten en het aantal vaarbeurten betreft -

te omschrijven lijnen regelmatig te bevaren. 
Het aandoen van de kustplaatsen gelegen 

tusschen de hoofdpunten dezer lijnen, of ge
legen op de eilanden waarlangs de lijnen loopen, 
zal door haar zoodanig worden geregeld, dat 
aan deze plaatsen eene in verhouding tot hare 
belangrijkheid voldoende verbinding wordt 
verzekerd. 

De K oninklijke Paketvaart Maatschappij 
verbindt zich het geregeld aandoen der bij het 
sluiten der overeenkomst in deze lijnen regel
m atig bezochte haven s niet te s taken , zonder 
daaromtrent tot overeenstemming te zijn ge
komen met den Gouverneur-Generaal ; het
zelfde is van toepassing op havens die in eene 
verplichte lijn worden aangtidaan, bij het in
stellen daarvan. De Maatschappij zal van het 
voornemen om het geregeld aandoen van in 
vrije regelmatige lijnen bezochte havens te 
staken, den Gouverneur-Generaal zoo tijdig 
mogeljjk kennis geven. 

De Gouverneur-Generaal kan het aandoen 
in de verplichte lijnen van bepa-alde tusschen
plaatsen verplicht stellen, mits het geheele 
oponthoud dientengevolge niet van dien aard 
is, dat het verkeer tusschen de hoofdpunten 
der lijnen belangrijk wordt vertraagd. 

Bedraagt de voor het aandoen van zoodanige 
tusschenplaatsen te maken omweg meer dan 
25 zeemijlen (van zestig in een graad) , dan 
wordt, als niet anders wordt overeengekomen, 
voor het maken van dien omweg aan de Maat
schappij een bedrag uitbetaald, berekend naar 
den maatstaf aangegeven sub Te, eerste lid, 
van dit artikel, met dien verstande, dat de be
taling niet per etmaal, doch per uur zal ge
schieden ad 1/24 van den etmaalprijs. 

d. De K oninklijke Paketvaart Maatschappij 
zal jaarlijks op de Archipellijnen. waaronder 
in deze wet te verstaan de verplichte lijnen 
bedoeld onder punt c hiervoren en punt f 
hierna, en de vrije, regelmatig door ha ar 
bevaren wordende ljjnen tusschen plaatsen in 
N ederlmulsch-lndië en tusschen deze en Singa
pore, P inn,ng en T imor Dilly, ten minste 
1,500,000 zeemijlen (van zestig in een graad) 
doen bevaren. 

De Gouverneur-Generaal bepaalt welke lijnen 
als regelmatig bevaren moeten worden be
schouwd. 

De bepalingen der overeenkomst zullen in 
het algemeen mede op de hiervoren bedoelde 
vrije, regelmatig bevaren lijnen van toepassing 
zijn. 

e. Door het Land zal aan de Koninklijke 
Paketvaart Maatschappij voor iedere zeemijl, 
op de Archipellijnen afgelegd, wegens het ver
voer met hare schepen van de brievenpost 
worden betaald eene vergoeding van 29¼ cent, 
tot een bedrag van ten hoogste f 585,000 's jaars. 

f. De Gouverneur-Generaal kan aan de 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij het be
varen van nieuwe lijnen verplichtend stellen. 
De voor zoodanige lijnen toe te kennen ver
goeding zal in overleg met de Maatschappij door 
den Gouverneur-Generaal worden vastgesteld. 

Verplichte lijnen kunnen, behalve in gevallen 
en onder voorwaarden in de overeenkomst 
bepaaldelijk t e omschrijven, ook worden inge
steld, gewijzigd of opgeheven met wederzijdsch 
goedvinden op overeen te komen voorwaarden. 

g. Behalve in buite ngewone. gevallen, te r 
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beoordeeling van den Gouverneur-Generaal, 
moeten de gezagvoerders, tuurlieden en ma
chinisten van de op de Archipellijnen varende 
schepen Nederlandsche onderdanen zijn. 

Ten minste twee derden van de voor de 
hierbedoelde lijnen benoodigde schepen moeten 
gebouwd zijn op Nederlandsch-Indische of 
Nederlandsche werven. ter keuze van de Maat-
schappij. · . 

'1. Behoudens de in de overeenkomst- te 
vermelden uitzonderingen maakt de Re
geering voor het vervoer over zee van lands
reizigers, -goederen en -gelden tusschen plaatsen, 
gelegen aan de Archipellijnen, uitsluitend ge
bruik van de aan de Maatschappij toebe
hoorende schepen. 

De Maatschappij is verplicht. voor zoover in 
de overeenkomst, niet uitdrukkelijk anders is 
bepaald, alle landsreizigers en aangeboden 
landsgoederen en -gelden te vervo11ren tusschen 
alle pla.atsen in Neder/,anà.sch-lndië en t usschen 
deze en Pinang, Singapore en Tinwr Dilly. 

i. Behoudens de in de overeenkomst- te 
vermelden uitzonderingen, zal de Regeering 
tusschen plaatsen in Neder/,andsch-lndië en 
tusschen deze en Singapore, Pinang en Tinwr 
Dilly geen particuliere reizigers of goederen 
met eigen of ingehuurde vaartuigen vervoeren. 

j. Voor zoover bij of op grond van de over
eenkomst niet anders is of wordt bepaald, 
wordt aan de Maatschappij betaald : 

a. voor het vervoer van land reizigers en 
hun onderhoud gedurende de reis volgens 
onderstaand t arief (uitgedrukt in centen) per 
bevaren zeemij l : 

J lste \ 2de 1 3de 1 4de 
klasse. klasse. \klasse. : klasse. 

R eizigers van 12 1 

jaar of ouder . 26 13 5,2 2,6 
K ind beneden de 
3 jaar . . .. 

Kind van 3 tot 
niets niets niets niets 

12 jaar 1:l 6,~ 2,6 1,3 
Twee tot één ge-

zin behoorende 
kinderen be-
neden 3 jaar, 
tezamen fi ,5 3,25 1,3 0,6'\ 

Drie of meer tot 
één gezin be-
hoorende kin-
deren beneden 
de 3 jaar, t e 
zamen l'.1 6,5 2,6 1,3 

De overtocbtsprijzen worden steeds over 
minstens 50 zeemijlen berekend. 

b. voor het vervoer van landsgoederen en 
-gelden een vast recht per kojang van f 5 en 
bovendien een bedrag per kojang en per be
varen zeemijl, van 5,2 cent, behoudens, de beide 
bedragen samengevoegd, een minimum van 
f 2 per cognossement-factuur. 

/:. .Het Lan<l heeft, onverminderd bevoegd
heden, voortspruitende uit wettelijke voor
schriften, het recht om naar keuze een of meer 
schepen van de Koninklijke Paketvaart Maat
schappij , welke voor Archipellijnen worden 
gebezi&d, al dan niet met het personeel, in huur 

t e nemen t-gen betaling per schip, per etmaal 
en per netto registerton (van 2, 3 kubieken 
meter inhoud) : 

a. voor schepen van 300 ton of kleiner f 2 : 
b. voor schepen grooter dan 300 ton f 2 

voor de eerste 300 tonnen en f 0.50 voor het 
overige aantal tonnen ; 

a en b verminderd met 10 percent voor zoo
ver de schepen zonder personeel worden inge
huurd. 

Het in het vorig lid bedoelde recht is beperkt 
tot gevallen van oorlog, oorlogsgevaar, mili
taire expedities, algemeene rampen en voor 
speciale diensten . In het laatste geval mag 
het schip echter niet gebruikt worden voor 
vervoer van reizigers, goederen of gelden, 
waarvoor gevoegeliJk kan worden gebruik ge
maakt van de Archipellijnen der Maatschappij, 
terwijl, behoudens in tijden van oorlog of oor
lo(lsgevaar, de van de Maatschappij ingehuurde 
scnepen uitsluitend in den Indischen Archipel 
mooen worden gebezigd. 

Het in het eerste lid bedoelde recht blijft 
nog gedurende een vol jaar na beëindiging der 
overeenkomst bestaan in gevallen, dat door de 
Regeering voor eene ontwrichting van den 
vervoersdienst in den Archipel of in eenig deel 
daarvan wordt gevreesd. De uit dezen hoofde 
ingehuurde vaartuigen moeten uiterlijk één 
jaar na. beëindiging der overeenkomst weder 
t er beschikking der Maatschappij worden 
gesteld. 

Voorts beeft het Land het recht om in tijden 
van oorlog of oorlogsgevaar een of meer van 
de in het eerste lid bedoelde schepen van de 
Maatschappij in gebruik of in eigendom over 
te nemen tegen, zoo noodig door de kundigen, 
te bepalen waarde. 

Indien een door de Regeering ingehuurd 
schip in geval van oorlog met een buitenland
schen vijanct of bi.i militaire expedit ies en1,. ctien
sten ve,ricbt ten behoeve van de landsver
dediging of van cte troepen te velde en het 
personeel niet in militairen dienst is opgeroepen, 
worden, in geval van daard oor veroorzaakte 
ziekte, verwonding, dood, verlies van uit
rusting, gevangenschap of vermissing van 
personeel van dit schip, door het Land schade
loosst,ellingen uitgekeerd naar in de overe:!n
komst vast te , tellen regelen. 

l. lPdien t en gevolge va.n buitengewone 
omstandighed en, waarvan het ontstann niet 
kan worden geweten aan sch uld oE nalatigheid 
der Maatschappij, de prijzen van hPtgecn de 
K oninklijke Paketvaart Maatschappij voor de 
naleving van de overeenkomst 1.iehoeft, zoo
danig stijgen. dat de kosten der or>derneming. 
~erekend over een tijdsverloop van één jaar, 
cte normale uitgaven met 25 percent over
schrijden, wordt aan de Maatschappij, voor 
zoover die overschrijding aan éle bedoelde 
buitengewone omstandigheden is toe te schrij
ven, eene schadeloosstelling toegekend, waar
van de vorm, het bedrag en event,ueel de tijds
duur door den Gouverneur-Generaal worden 
bepaald. 

m. De Koninklijke Paketvaart Maatschappij 
verbindt zich der R egeering steeds alle ge
wenschte inlicht ingen .. te geven omtrent hare 
tarieven voor den overvoer van part,iculiere 
reizigers en goederen en verklaart zich bereid 
steeds met de Regeering in overleg t e treden 
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omtrent door Haar wenschelijk geachte WIJZJ· 
gingen van die tarieven en aan alle gerecht 
vaardigde bezwaren der Regeering tegemoet te 
komen. 

Voor het vervoer van particuliere reizigers 
der l ste klasse zullen geen hoogere overtochts
kosten in rekening worden gebracht 'dan 10 
percent boven hetgeen als overtochtskosten 
voor landsreizigers dier klasse verschuldigd is. 
Voor afstanden grooter dan 1200 zeeinijlen 
mogen de overtochtskosten voor particuliere 
reizigers der l ste klasse, behoudens dat deze 
niet 1ager behoeven te worden gesteld dan de 
overtochtskosten voor een afstand van 1200 
zeemjjlen, echter n iet meer bedragen dan die 
voor landsreizigers in dezelfde klasse. De 
overtochtskosten voor particuliere reizigers 
der 2de. 3dc en 4de klasse zullen niet meer aan 
onderscheidenlijk 60, 30 en 12 ½ percent van 
die der particuliere reizignrs dêr l ste kla8se 
mogen bedragen . 

Voor het vervoer van particuliere goederen 
en gelden zullen geen hoogere vrachtkosten 
in rekening worden gebracht dan 50 percent 
voor afstanden tot en met 600 zeemijlen en 
25 percent voor afstanden boven 600 tot en 
met 1200 zeemijlen, boven hetgeen als vracht 
kosteii voor landsgoederen en -gelden ver
schuldigd is, terwijl voor a fstanden ·grooter 
dan 1200 zeemijlen de vrachtkosten voor 
particuliere goederen en gelden niet meer 
mogen bedragen dan di e voor landsgoederen 
en -gelden, een en ander met dien verstande, 
dat het particuliere tarief voor vervoer over 
afstanden van meer dan 600 en meer dan 1200 
zeemijlen niet lager behoeft te worden gesteld 
dan het maximum part iculier tarief voor het 
vervoer over onderscheidenlijk 600 en 1200 
zeemijlen. 

De Gouverneur-Generaal kan afwijking toe
staan van het bepaalde bij het tweede en 
derde lid. 

n. \Vanneer de wtvoering van de overeen
komst tot geschillen aanl eiding mocht geven 
en voorts in de gevallen in de overeenkomst t e 
vermelden, wordt de beslissing van scheids
mannen ingeroepen. 

De overige voorwaarden worden door den 
Gouverneur-Generaal in overleg met de Konink 
lijke Paketvaart Maatschappij geregeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Graverihage, den 30sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De JJ1inister van Kowniën, CH. WELTER. 
( Uitgeg. 18 Jan. 1926.) 

30 December 1925. WET, houdende wijziging 
van het elfde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1924 . 8 . 539. 

30 December 1925. WET, houdende vaststel
ling van het slot der rekening van de 
koloniale uitgaven en ontvang~ten voor 
Curaçao over het dienstjaa,r 1922. S. 540. 

WIJ WILHELMINA, EN7, . .. doen te weten : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het slot der rekening van de koloniale uit
gaven en ontva.ngsten voor Curaçno over het 
dienstjaar 1922 ingevolge ar tikel 106 van het 
Reglement op het beleid <l or Regeering in die 
kolonie (Staatsblad 1902, n°. 38) bij de wet 

behoort t e worden vastges teld, vermits de 
koloniale huishoudelijke begrooting voor dat 
dienetjaar definitief is vastgesteld bij de •,vet ; 

Zoo is h<>t , dat "W(i, den Raad van State, enz. 
Eenig artikel. 

Het slot der rekening van de koloniale w t 
gaven en ontvang~ten voor Guracao over het 
dienstjaar 1922 wordt vast.gesteld als volgt. : 

De wtgaven hebben bedragen f 2,517,350.32. 
De ontvangsten hebben bedragen 

f 1,812.966.775• 
H et nadeelig slot der rekening bedraagt alzoo 

f 704.,383.545, 

welk bedrag dientengevolge tot aanvulling 
der koloniale geldmiddelen is noodig geweest. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, , den 30sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Koloniën, Cn. WELTER. 
(Uitge.g. 18 Jan. 1926.) 

30 December 1925. WET tot wijz iging van 
het achtste hoofdstuk der Staat.sbegroot ing 
voor het dienstjaar 1924. S. 541. 

30 December 1925. WET, houdende goedkPu
ring van de wijziging van het Volken
bondverdrag aangenomen door de Ver
gadering_ ".an den Volkenbond in haar 
V1Jfde Z1ttmg 1924. S. 54 , . 

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

<lat het wenschelijk is, dat Nederland de wijzi
ging van het, Volkenbondverdrag, aangenomen 
door de Vergadering van den Volkenbond in 
haar Vijfde Zitt ing van 1 September tot 2 Oc
tober 1924, zal aanvaarden; 

Gelet op de wet van 6 Maart 1920 !Sla'l.1-~
blad 1920, n°. 108) en de wet van 2fl December 
1922 (S t=t.sblad 1922, n° . 762) ; 

Gelet op art. 58 der Grondwet ; 
Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De nevens deze wet in afdruk ge-

voegde wijziging van art. 16 van het Volken
bondverdrag, aangenomen door de Vergadering 
van den Volkenbond in haar Vijfde Zitting 
van 1 September tot 2 October 1924, wordt 
goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van den dag volgende op dien van hare af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t e 's-Gravenhage, den 30sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De JJ1inister van Biii tenlandsche Zaken, 
VAN MRNEBEEK. 

De JJ1inister van J ustitie, J . SCHOKKING. 
De JJ(inister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 

DE GEER. 
De .:lfin. v. Onderwijs,Kunstenen Wetenschappen, 

RUTGERS. 
De Minister van ~Marine a.i., LAMBOOY. 
De JJ1inis ter van Financiën, H . COLIJN. 
De JJ1inister van Oorlog, L~rnooY. , 
De Mini.ster van Waterstaat, M BoNGAER'l'S. 
De Minister van Arbeid, Handel en Niiverheid, 

KooLEN . . 
De llfinister van Koloniën, CH. WELTER. 

( Uitgeg. 18 Jan. 1926.) 
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Wijziging van het Volkenbondverdrag bedoeld in 
artilcel 1 der wet. 

Het laatste deel van het eerste lid van art. 16 
wordt gelezen als volgt : 

FRANSCHE TEKST. 
"Ceux-ci s'engagent à rompre immédiatement 

avec lui toutes relations commerciales ou 
financières, à interdire tous rapports au moins 
entre les personnes résidant sur Jeurs t erritoires 
et les personnes résidant sur Je territoire de 
l'Eta t en rupture de pacte, et , en out re, à leur 
convenance, entre Jeurs nationaux et ceux de 
l'Etat en rupture de pacte. IJs s'engagent 
également à faire cesser toutes communi
cations financières, commerciales ou J?erson
nelles, au moins entre les personnes residant 
sur Je territoire de eet Etat et celles résidant 
sur Ie territoire de tout autre Etat, membre ou 
non de la Société, et, en outre, à leur conve
na.nce, entre les nationaux de eet Etat et ceux 
de tout autre Etat, membre ou non de la 

ociété." 
ENGELSCHE TEKST. 
,, ... which herebv undertake immediately to 

subject it to t he· severance of all trade or 
financial relations and to prohibit all inter
course at least between persons resident within 
t heir territories and persons resident within 
the territory of the covenant- breaking State 
and, if they deern it expedient. also between 
their nationals and the nationals of the cove
nant-breaking State, and to prevent all finan
cial, commercial or personal intercom·se at 
least between persons resident within the terri
tory of that State and persons resident within 
the t erritory of any other State, whether a 
Member of the League or not , and, if they 
deern it expedient, also between the nationals 
of that State and the nationals of any othèr 
State whether a Member of t he Laegue or not." 

H OLLANDSCHE TEKST. 
"Deze laatste verbinden zich terstond alle 

handels- en financieele betrekkingen met dat 
Lid te verbreken, alle betrekkingen te verbieden 
tenminste tusschen de personen, verblijf hou
dende op hun grondgebied, en de personen, 
verblijf houdende op het grondgebied van den 
Staat die het Verdrag schendt, en bovendien 
indien zij zulks wenschelij k oordeelen tusschen 
hun onderdanen en die van den Staat die het 
Verdrag schendt. Zij verbinden zich eveneens 
een einde te maken aan alle financieel-, handels
en persoonlijk verkeer, t enminste tusschen de 
personen verblijf houdende op het grondgebied 
van dien Staat en de personen verblijf houdende 
op het grondgebied van eiken anderen Staat, 
onverschilli~ of deze Lid is van den Bond, en 
bovendien rndien zij zulks wenschelijk oor
deelen tusschen de onderdanen van dien Staat 
en die van eiken anderen Staat, onverschillig 
of deze Lid is van den Bond." 

30 December 1925. WET, houdende goed
keuring van het tusschen Nederland en 
Noorwegen gesloten verdrag betreffende 
ongevallenverzekering. S. 543. 

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

dat het op 9 J anuari 1925 te Oslo tusscben 
Nederland en Noorwegen gesloten verdrag 
betreffende ongevallenverzekering ingevolge 

artikel 58 der Grondwet de goedkeuring behoeft 
der Staten-Generaal ; 

Zoo is het , dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. H et bjj deze wet in afdruk gevoegd 

op 9 J anuari 1925 te Oslo tusschen Nederland 
en Noorwegen gesloten verdrag betreffende 
ongevallenverzekering wordt goedgekeurd .. 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te ' s-Gravenhage, den 30sten De

cember 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Buitenlandsche Zaken, 
VAN KARNEBEEK. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
K ooLEN. 

De Minister van J ustitie, ,T. SCROKKING. 
De Minister t:an Waterstaat, M. BONGAERTS. 

(Uitgeg. 21 Jan. 1926.) 

HARE MAJESTEIT DE K ONINGIN DER 
en NEDERLANDEN. 

ZIJNE MAJESTEIT DE K ONING VAN NOORWEGEN, 
wenschende de betrekkingen t usschen Neder

l~nd en Noorwegen inzake ongevallenverzeke
ring te regelen, hebben besloten te dien einde 
een verdrag te sluiten en hebben tot Hunne 
Gevolmachtigden benoemd te weten : 

H are Majesteit de K oningin der Nederlanden : 
Jonkheer Mr. H. M. van H aersma de With, 

H oogst Derzelver Kamerheer in Buitengewonen 
Dienst, Zaakgelastigde der Nederlanden te 
Oslo; 

Zijne Majesteit de Koning van Noorwegen : 
den heer J ohan Ludwig Mowinckel, Hoogst 

Deszelfs Staats Minister en Minister van Buiten
landsche Zaken ; 

die, daartoe behoorlijk gemacht igd, zijn 
overeengekomen nopens de volgende bepalingen: 

Artikel 1. De bepalingen in de N oorsche 
ongevallenverzekeringswet ten voor industrie
arbeiders en daarmede gelijk&estelden van 
13 Au15ustus 1915, aangevuld bij de wet van 
19 Juli 1918, voor zeelieden van 18 Augustus 
1911, aangevuld bij de wet ten van 30 Juli 
1915, 15 Juni 1917 en 19 .Juli 1918, en voor 
visschers van 10 December 1920 en in d;i eder 
landsche ongevallenverzekeringswetten, te 
weten : de Ongevallenwet 1921, de Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Zee
ongevallenwet 1919, waarbij het recht op 
schadelO?,S$telling en_ de uitbetaling daarvan 
afhankelijk wordt, gesteld van de nationaliteit 
van den door h<it ongeval getroffene of diens 
nage.laten betrekkingen of van het verblijf 
houden van den door het ongeval getroffene 
of diens nagelaten bet,rekkingen binnen het 
gebied van het land welks ongevallenwet van 
toepassing is met betrekking tot het ongeval, 
gelden niet ten aanzien van de onderdanen 
van het andere land die htm woonplaat~ hebben 
in een van de beide landen. 

Art . 2. Het onderzoek, waarvan sprake is 
in de Noorsche ongevallenwet voor zeelieden 
van 18 Augustus 1911 , kan ook in ederland 
plaats vinden. De verklaring van een Neder
landsch geneeskundige vervangt in dat gevPJ 
de verklaring van een Noorsch geneeskundi!le. 

Art. 3. De schadeloosste llingen wordén 
vwtgesteld en toegekend volgens de regelen, 
welke thans gelden of later zullen gelden in 
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het land, welks ongevallenwet met betrekking 
tot het ongeval van toepassing is . Evenzoo 
zal degene, die recht heeft op schadeloosstelling, 
in al hetgeen zijne met de verzekering samen
hangende rechten en vetplichtingen · betreft, 
onderworpen zijn aan de ongevallenwet waar
aan hij zijn recht op schadeloosstelling ontleent. 

Art. 4. Bij de uitvoering van de onge
vallenwetten van het eene land in het andere 
land verleenen de met de uitvoerino dier wetten 
belast.e autoriteiten in beide landen elkander 
,vederkeerig bUstand, evenals er, overeenkom
stig de verdragsbepalingen welke tusschen de 
beide landen in burgerlijke- en handel~zaken 
van kracht zijn, bijstand in rechtszaken wordt 
verleend. 

Zoo noodig stellen die autoriteiten der beide 
landen ambt-shalve het onderzoek in, dat 
noodig geacht zou worden, indien het de uit
voering van de wet van het eigen land gold. 

Art. 5. Dit verdrag zal worden bekrachtigd 
en de akten van bekrachtiging zullen zoo spoedig 
mogelijk worden uitgewisseld. . 

H et verdrag, dat in werking treedt op den 
dag, volgende op dien, waarop de uitwisseling 
der akten van bekracht,iging plaats heeft, is 
van toepassing op ongevallen, die op of na den 
dag van inwerking treden plaats vinden. 

Het verdrag kan met inachtneming van een 
opzeggingstermijn van t.erminste een jaar door 
elk der beide verdragsluitende partijen worden 
opgezegd, te rekenen vanaf den aanvang van 
een kalender jaar. · 

Ter bevestiging hiervan hebben de weder
zijdsche gevolmachtigden dit verdrag in twee
voud 'geteekend in den Nederlandschen en den 
Noorschen tekst. welke beide authentiek zijn, 
en daarop hun zegel gehecht. 

Gedaan te Oslo, den 9 Januari 1925. 
H . M. VAN HAERSMA DE WITH. 

(L. S.) 

HENNES l\'UJESTET DRONNINGEN AV NEDERLAND 
og 

HANS fuJESTET KONGEN AV N0ROE, 
som önsker a regulere forholdet mellem 

Nederland og Norge pa ulykkesforsikringens 
omrade, har i det öiemed besluttet a avslutte 
en overenskomst og har utnevnt til Sine 
befullmektigede : 

Hennes Majestet Dronningen av Nederland: 
Sin Kammerherre i Ekstraordinrer tjeneste. 

Jonkheer H .M. van Haersma de With, Chargé 
d'Affaires for Nederland i Oslo ; 

Hans Majestet Kongen av Norge: 
Sin Stats-og Utenriksminister, Herr ,Tohan 

Ludwig Mowinckel ; 
Som, .~ertil pa behörig mate befullmektiget, 

er blitt enig om fölgende bestemmelser: 
Artikkel 1. Bestemmelser i de norske 

ulykkesforsikringslover for industriarbeidere 
m.v. av 13. august l 915 med tilleggslov av 
19. Juli 1918, for sjömenn av 18. august 1911 
med tilleggslover av 30. juli 1915, 15. juni 1917 
og 19. juli 1918. for fiskere av 10. desember 
1920 og i de neder lnndske ulykkesforsikrings
lover. ulykkesforsikringsloven av 1921, land-og 
havebruksforsikringsloven av 1922 og sjö
mannsforsikringsloven av 1919, hvorved be
rettigelsen til skadeserstatning og utbetaling 
av denne gjöres avhengig av nasjonaliteten · 
av den av ulykken rammede eller dennes efter-

latte, eller av hvorvidt den av ulykken rammede 
eller dennes efterlatte opholder sig innenfor 
omradet av det land hvis ulykkesforsikrings
lover er anvendelig pa ulykken, gjöres ikke 
gjeldende likeoverfor det annet lands under
satter som har sin bopel i et, av de to land. 

Art. 2. UndPrsökelse som omhandlet i den 
norske ulykkesfors ikringslov for sjömenn av 
18. au~ust 1911 kan ogsa foretas i Nederland. 
En neaerlandsk lreges erklrering erstatter i sa 
tilfelle en norsk lre~es erklrering. 

Art. 3. Erstatnmgene fastsettes og t ikjennes 
efter de regler som til enhver tid er gjeldende 
i det land hvis ulvkkesforsikrineslov er anven
delig pa uly kken, likesom den erstatnings
berettigede i alle saker som angar hans forsi
kringsmt>ssige rettigheter og plikter, ska! vrere 
underkastet den ulykkesforsikringslovgivning 
hvorfra han avleder sitt krav pa erstatning. 

Art. 4. Ved utövelsen av det ene lands 
ulykkesforsikringslover i det a nnet land yder 
de to lands forsikringsadministra-sjoner hinan
nen gjensidig bistand, likesom der i overens. 
stemmelse med de mellem hegge land gjeldende 
traktatbestemmelser for civile og merkantile 
anliggender ydes bistand i rettssaker. 

I pakrevede tilfeJJp, anstiller de to lands 
forsik, ingsadministrasjoner ex officio den un
dersökelse som vilde ansees nödvendig llVis 
det gjaldt utövelsen av deres eget lands lover. 

Art. 5. ·Overenskomsten ska! ra tifiseres og 
ratifikasjonene utveksles sa snart kje kan. 

Overenskomsten , som trer i kraft dagen 
efterat ra tifikasjQUene er utvekslet, finner 

1 anvendelse pa ulykker inntruffet fra og med 
samme dag. 

Overenskomsten kan VP.tl opsig'llse fra hve1 
av partene med en frist av minst ett ar bringes 
t il ophör ved utgangen av et kalenderar . 

Til bekreftelse herav har de respektive be
fullmektiged" undertegnet denne overenskomst 
i 2 eksemplarer i det nederlandske og det 
norske sprog, hvilke hegge er autentiske, og 
pafört samme sine segl. 

Utferdiget i Oslo, den 9, januar 1925. 
JoH. Lumv. M0WINCKEL. 

(L.S.) 

30 DecemiJer 1925. WET tot wijziging en aa11 -
vulling van het derde hoofdstuk der ,_ taats
begrootingvoor het dienstjaar 1924. S. 544. 

30 December 1925. WET, houdende herziening 
van de Faillis.~ementswet. S. 545. 

Bijl. Hand. 2• Kamer 1925/1926, n°. 223 ; 
1-4. 

Hand. id. 1925/1926, bladz. 291. 
Hand. 1° Kamer 1925/1926, bladz. 30- 32, 

59, 65, 81. 
WIJ WILHELMINA, ENZ . . . doen te wet.en : 
Alzoo Wij in overweging genomen hebben, 

dat eenige bepali11gen in de Faillis ementswet, 
zooals deze wet luidt na de laatstelijk daarin 
gebrachte wjjzigingen, ver betering behoeven ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. I. Het tweede en derde lid van 

artikel 17 der Faillissementswet wordt. gelezen : 
"Alle stukken, opgemaakt ter voldoening 

aan de bepalingen dezer wet, zijn vrij van zegel. 
Daaronder zijn evenwel niet begrepen de 
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processen.verbaal en akten, houdende verkoop 
of andere overeenkomsten, noch de stukken 
betrekkelijk andere rechtsgedingen over rechten 
en verplichtingen van den boedel, dan die 
welke het gevolg zijn van de verwijzing door 
den rechter•commissaris bedoeld in artikel 122." 

II. H et eerste lid van art. 188 der Faillisse• 
mentswet wordt gelezen : 

,,De rechter.commissaris beveelt de door• 
haling der hypothekaire inschrijvingen, waar
mede een tot den boedel behoorend onroerend 
goed i~ bezwaard, zoodra de uitdeelingsliist, 
waarb1J de opbrengst van het gopd is verant• 
woord, verbindend is gewordPn." 

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

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's•Gravenhage, den 30sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Min;sler van Ju,stitie, J. ScHOKKING. 
/Uitgeg. 19 Febr. 1926.) 

30 December 1925. WET, houdende w:jjziging 
van het vierde hoofdstuk der Staatsbe• 
grooting voor het dienstjaar 1924. S. 546. 

30 December 1925. BESLUIT, waarbij aan de 
Vereenîgiug van Broeders Penitenten, ge
vestigd in Huize Padua te Boekel vergun• 
ning wordt verleend tot oprichting van 
een gesticht voor krankzinnigen in de 
gemeente Apeldoorn. S. 5fi. 

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

Binnenlandsche Zaken en Landbouw van 23 
December 1925, n°. 1837, afdeeling Armwezen; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staatsblad 
n°. 96), laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 
27 November 1921 (Staatsblad n°. 784); 

H ebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen: 
Art. 1. Aan de Vereeniging van Broeders 

Penitenten, gevestigd in Huize Padua te 
Boekel, wordt vergunning verleend om van de 
St. Joseph.Stichting, welke in de gemeente 
Apeldoorn, overeenkomstig de overgelegde 
teekeningen en daarbij gegeven beschrijving, 
zal worden tot, stand gebracht, één paviljoen 
en den noordoostelijken vleugel van het 
T.vormig paviljoen in te richten tot een ge• 
sticht voor krankzinnigen. 

2. Van de St. Joseph.Stichting wordt het 
T-vormig paviljoen, met uitzondering evenwel 
van den noordoostelijken vleugel, onder de 
voorwaarden, zooals die bij dit besluit zijn 
gevoegd, aangewezen als eene inrichting, die 
niet als gesticht voor krankzinnigen wordt 
beschouwd, ook wn.nneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit noodig blijkt, aan te ~llen of te 
wijzigen. 

3., Onze Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw bepa.alt voor elk paviljoen het 
tijdstip, waarop dit in gebruik mag worden 
genomen en het maximum van het aantal 
verpleegden, dat daarin mag worden opgenomen 

4. In het gesticht voor krankzinnigen mogen 
niet meer dan 108 krankzinnigen, uitsluitend 
van de mannelijke sekse, verpleegd worden. 

Bovendien mogen gedurende het tijdvak, 
eindigende 31 December 1931, nog 4 mannen 
worden verpleegd. 

5. In de inrichting, bedoeld in artikel 2, 
mogen niet meer dan 54 mannen verpleegd 
worden. 

Bovendien mogen gedurende het t ijdvak, 
eindigende 31 December 1931, nog 4 mannen 
verpleegd worden. 

6. Zonder toestemming van Onzen Minister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
mogen op het terrein van de St. Joseph.Stich. 
ting geen opstallen, t enzij overeenkomstig de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in art. 1, 
worden opgericht en mag niet aan derden de 
beschikking over eenig deel van dit t errein 
worden gegeven. 

7. Zonder toestemming van Onzen Mini~ter 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw mag 
in de gebouwen van voormelde Stichting, de 
rioleering en verdere inrichtingen op bet terrein, 
zoomede in de omheining van de tuinen, geen 
verandering worden aangebracht, welke ten 
gevolge zouden kunnen hebben, dat zij niet 
meer geheel overeenstemden met de teeke• 
ningen en beschrijving, bedoeld in art. l. 

8. In elk voor meer dan één verpleegde 
bestemd slaapvertrek wordt op eene duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per. 
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

9. De geneeskundige behandeling der ver• 
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
één geneeskundige, die $evestigd moet zijn in 
een woning op het terrem van de Stichting en 
geen andere geneeskundige praktijk mag uit
oefenen, dan ten dienste van voormelde Stichting. 

10. Aan de inspecteurs voor het Staatstoe. 
zicht op krankzinnigen en krankzinnigenge• 
stichten wordt te allen tijde vrijen toegang 
verleend tot de dienstgebouwen an voormelde 
Stichting. 

11. Een afschrift van dit besluit en van de 
Ministerieele beschikkingen, bedoeld in de 
artikelen 3, 6 en 7, zoomede een copie van de 
teekeningen en beschrijving, bedoeld in anikel 
1, moeten in voormelde Stichting aanwezig 
zijn en aan de inspecteurs voor het Staatstoe• 
zicht op krankzinnigen en krankzinnigenge
stichten en aan den officier van Justitie te allen 
tijde op verlangen ter inzage voorgelegd worden. 

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

's-Gravenhage, den 30sten December 1925. 

De 
WILHELMINA. 

Minister van Binnenl. Zaken en Landbouw, 
DE GEER. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1926.) 

VOORWAARDEN, waaronder van de St. 
Joseph-Sti,:hting te Apeldoorn, het T
vor-mig paviljoen, met uitzondering van den 
Noord.Oostelijken vleugel, wordt aange• 
wezen als eene inrichting, die niet als krank
zinnigengesticht wordt beschouwd, ook wan
neer daarin meer dan twee krankzinnigen 
worden verpleegd. 

Artikel 1. Tot de inrichting wordt te allen 
tijde vrije toegang verleend aan de inspecteurs 
·voor het Staatstoezicht op krankzinnigen en 
krn.nkzinnigengestichten. 
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H et bestuur, de geneeskundigen aldaar 
werkzaam, benevens het overige personeel, 
geven den inspecteurs de door hen verlangde 
inlichtingen. 

Art. 2. Het bestuur zendt aan den inspec
teur, in het bijzonder met het toezicht belast, 
binnen twee weken eene schriftelijke kennis
geving van elke opneming, ontslag of overlijden 
van een verpleegde. 

Art.. 3. Het is verboden den verpleegden te 
beletten zich schriftel\jk te wenden tot de 
Hoofden der Departementen van Algemeen 
bestuur, tot de inspecteurs en tot den officier 
van Justitie. 

4. Door den M:ïnister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw kunnen nadere voor
schrift-en worden gegeven ten aanzien van het 
bepaalde in de artikelen 2 en 3. 

Behoort bij Koninklijk besluit van :10 De
cember 1925 (Staatsblad n°. 547). 

Mij bekend, 
De Minister vcm Binnenl. Zaken en Landbouw, 

DE GEER. 

30 December 1925. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van den 28sten 
December 1921, (Staatsblad n°. 1445), tot 
intrekking van het Koninklijk besluit van 
30 Juni 1921 (Staatsblad n°. 821) en tot, 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur. ter uitvoering van artikel 43 
der Ongevallenwet 1921. S. 548. 

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

Arbeid, Handel en Nijverheid van 3 December 
1925, n°. 3060, afdeeling Arbeidersverzekering; 

Gezien artikel 43 der Ongevallenwet 1921; 
Den Raad van State gehoord (advies van 

22 Deçember 1925, n°. 23) ; 
Gelet op het nader rapport van Onzen voor

noemden Minister van 29 December 1925, 
n°. 3320, afdeeling Arbeidersverzekering ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Ons besluit van 28 December 1921 (Staats

blad n°. 1445), te rekenen van 1 Januari 1926 
af, te wijzigen als volgt : 

Art. I. In artikel 1, lid 2, van dat besluit 
vervallen de woorden : ,,noch op den werk
gever, die uitoefent het bedtjjf van laden en 
lossen van schepen, vallende onder artikel 12 
der Ongevallenwet 1921, of het bedrijf van 
laden en lossen van a.ndere van.rtuigen uit of 
in schepen, bedoeld in artikel 12 dier wet" 
en wordt de komma achter : (Staatsblad n°. 
1062) vervangen door een punt. 

Art. II. Artikel 2 van dat besluit w01·dt 
gelezen als volgt : 

,,Het verzoek wordt geweigerd : 
1°. A. ten aanzien van ondernemingen, 

waarin wordt uitgeoefend het bedrijf van laden 
en lossen van schepen, vallende onder artikel 
12 der Ongevallenwet 1921, of het bedrijf van 
laden en los en van andere vaartuigen uit of 
in schepen, bedoeld in artikel 12 dier wet, 
tenzij de wijze van betaling der loonen door 
of vanwege den werkgever, in door Onzen 
Minister te noemen gemeenten, voldoet aan 
de door dezen met het oog op de uitvoerbaar
heid van een afdoende contröle door den Raad 
van Arbeid op de loonadministratie van den 
werkgever te stellen voorwaarden, en boven
dien de onderneming een door Onzen Minister 

voor elk der betrokken gemeenten afzonderlij~ 
te bepalen omvang heeft, uitgedrukt, hetzJJ 
in een minimum aantal werklieden, dat naar 
het oordeel van den Raad van Arbeid in den 
regel in vasten dienst der onderneming werk
zaam is, hetzij in een minimum bedrag, dat ~aar 
het oordeel van den Raad van Arbeid per Jaar 
in de onderneming aan werkelijk loon wordt 
uitbetaald, of wel in beide ; 

B. Ten aanzien van alle overige onderne
mingen, indien de werkgever naar het oordeel 
van den Raad van Arbeid in den regel minder 
dan 50 werklieden in vasten dienst heeft ; 

20. indien de werkgever in staat van fail
lissement verkeert of, vóórdat op het verzoek 
wordt beslist, in staat van faillissement wordt 
verklaard ; 

3. indien rnt een door of vanwege den Raad 
van Arbeid ingesteld onderzoek blijkt, dat de 
door den werkgever gevoerde administratie niet 
aan de hieronder genoemde eischen voldoet.". 

Art. III. In het vierde lid van artikel 4 van 
dat besluit wordt in plaats van : ,,het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank" gelezen : .,den 
Raad van Arbeid". 

Art. IV. Art,ikel 10 van dat besluit wordt 
gelezen als volgt : 

"De in artikel 1 bedoelde ontheffing wordt 
door Onzen Minister ingetrokken : 

10. A. voor zoover betreft ondernemingen, 
als bedoeld in artikel 2, onder 10, A, indien de 
onderneming niet meer voldoet aan de voor
waarden bij of krachtens het bepaalde van dat 
artikel onder 1 ° A. gesteld ; 

B. voor zoover betreft alle overige onder
nemingen, indien de werkgever naar het oor
deel van den Raad van Arbeid in den regel 
minder dan 50 werklieden in vasten dienst heeft; 

2°. indien de werkgever in staat van faillis
sement wordt verklaard ; 

3°. indien uit een door of vanwege den Raad 
van Arbeid ingesteld onderzoek blijkt, dat de 
werkgever zijne verplichtingen krachtens de 
artikelen 4 tot en met 9 van dit besluit niet 
behoorlijk vervult.". 

Art. V. Dit besluit treedt in werking met in
gang van den tweeden dag na dien der dagteeke
ning van het Staatsblad, waarin het is gepl3:~tst. 

Onze Minister van Arbeid, Handel en N1Jver
heid is belast met de uitvoering van dit besluit. 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
den Raad van State. 

's-Gravenhage, den 30sten December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, 
KooLEN. 

( Uitge,g. 13 Jan. 1926.) 

30 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Nu art. 2 sub 1°vanhetK. B. van 18 Maart 

1921, S. 592, o. a . den eisch stelt dat met 
het voor een keuringsdienst ingesteld 
afzonderlijk financieel en administratief 
beheer Burg. en Weth. der centrale ge
meente worden belast, verdraagt zich hier
mede niet een bepaling in de verordening 
op het financieel beheer van den keurings
dienst, krachtens welke de dienst JaarhJks 
aan de centrale gemeente een bedrag uit
keert als vergoeding van kosten van alge
meen beheer. 

l 
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WIJ WILHELM! A, ENZ. 
Beschik1rnnde op het beroep, ingesteld door 

Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Zwolle regen het besluit van Gede~uteerde 
Staten van Overijssel van 30 .Jum 1925, 
n°. 4474/37:l2, 2° afd., waarbij aan de begroo
ting betreffende den keuringsdienst van waren 
in den kring Zwolle voor 1925 de goedkeuring 
is onthoudPn ; 

Den Raad van StAte, enz. 
0 . dat het beslu it, van Gedeputeerde Staten 

steunt op de overweging dat in de bedoelde 
begrooting onder de uitgaven voorkomt een 
post, groot f 500.- als uitkeering aR.n de ge
meente Zwolle wegens kosten van algemeen 
beheer ; dat volgens Onzen Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid blijkens ,:ijn tot Gede
puteerde Staten gerichte missives deze kosten 
door de gemeente Zwolle zelve behooren te 
worden gedragen; dat volgens .art. 2, sub 1 van 
Ons besluit van 18 Maart 1021, S. 592, de toe
kPnning van eene Rijksbijdrage geschiedt onder 
voorwaarde, dat door de centrumgemeente 
voor den keuringsdienst een afzonderlijk finan
cieel en administratief beheer wordt ingesteld, 
met welk beheer Burgemeester en Wethouders 
worden belast, in verband waa.rmede moet 
worden aangenomen, dat wegens dat beheer 
geen kosten aan den Keuringsdienst in rekening 
gebracht kunnen worden : 

dat de Raad van Zwolle in beroep aanvoert 
dat de mededeelmg van Onzen Mmister van 
Arbeid, Handel en Nijverheid a.an Gedeputeerde 
Staten, dat met ingang van 1925 met meer 
gerekend zou kunnen worden op eene Rijks
bijdrage in de kosten van algemeen behéer, voor 
dit col!,•ge geen reden mocht zijn om aan de 
bcgrooting goedkeuring te onthouden ; dat in de 
door dat college bij besluit van 30 Maart 1921, 
2° 11,fd. n°. 2304/1841 goedgekeurde verordenmg 
ex art. 114his der Gemeentewet op het finan
cieel beheer V'l.11 den keuringsdienst voor waren 
in art. 16 de bepalinb voorkomt, dat de ilienst 
jaarltiks aan de gemeente uitkeert een bedrag 
van f 500.- als vergoeding van kosten van 
algemeen beheer ; dat een soortgelijke bepaling 
voorkomt in alle bedrijfsverordemngen dezer 
aemeente ; dat de vergoeding ter dekking van 
de kosten der administratieve werkzaamheden 
dient, welke ten behoeve van de bedrijven ter 
gemeente-secretarie worden verricht; dat het 
genoemd bedrag van f 500.- dus een deel dn 
administratiekosten van den dienst is, welke 
op grond van art. 4 oude!' a ten 6° van Ons 
besluit van 18 Maart 1921, S. 592, op de be
grooting van den dienst moPten voorkomen ; 
dat zoo!ang er een volg,ms de wc>ttelijke be
palingen tot stand gekomen verordening bestaat. 
welke de uitkeering van eene vergoeding voor 
a.lgPmeen beheer doo.1· den diPnst a!ln de g,,. 
meente voorschrijft, zoowel de Raad bij de vast
stelling, als het, colleg-3 van Gedeputeerde Staten 
bij tle goedkeuring der begrooting aan cht voor
scb rift ge bonden is ; 

0. dat het gemeentebestuur van Zwolle den 
door Gedeputeerde Staten bestreden post doet 
steunen op art. 16 van de verordeniJ1g op het 
financieel beheer van den keuringsdienst voor 
waren in het district Zwolle, voorschrijvende, . 
dat de keurmgsdienst jaarlijks aa,n de gemrnnte 
een bedrag van f 50J.- nitkeert dis vergceding 
van kosten van algemeen beheer ; 

dat Gedeputeerde Sta.ten van oordeei zijn, 
dat deze bepaling van rechtswege beeft opge
houdim t,e gelden bij het in werking treden van 
den algemcenen maatregel ,an bestuur tot mt
voering van art. 13 der Warenwet, S. 1919 
n°. 581, vastgesteld bij Ons besluit van 18 Ma.art 
1921, s. 592 ; 

dat deze opvattin~ echter niPt kan worden 
gedeeld, aangezien biJ dezen algemeenen n1a.at
regPi van bestuur niet is voorzien in het onder
werp door de genoemde verordening geregeld. 
doch daarbij slechts de voorwaarden zijn aan
gegeven, waaronder op de toekennin$ van de in 
art. 13 der Warenwet bedoelde RiJksbijdrage 
Mnspraak kan worden.gemaakt; dat de geldig
heid van art. 16 der verordening echter nog niet 
dwingt tot goedkeuring van den bedoelden 
b~grootings post ; 

dat Wt',l is waar het middel om, door niet
goedkeuring der bPgrooting, tot intrekking va-n 
de gemelde bepaling der verordening te nopen, 
slechts toe\aatba.~r is, ingeval ern beroep kan 
worden gedaa-n op zeer dringende redenen, doch 
dat zoodanige dringende redenen hler geacht 
moeten worden aanwezig te zijn; 

dat immers Alechts dan aanspraak op de in 
art. 13 der Warenwet l!ll9, S. n°. 581, bedoelde 
Rijksbijdrage kan worden gemaakt, indien aan 
de voorwaarden vermeld in a rt. 20 van Ons 
besluit van 18 Maart 1921, S. 592, wordt 
voldaan; 

dat onder deze voorwaarden o. m. als eisch 
is gesteld, dat met het voor den keuringsdienst 
overeenkomstig art. 114bis der genoemde wet 
ingestelde afzonderlijk financieel en admi
nistratief bchPer Burgemeester en Wethouders 
der centrale gemeente worden belast ; 

dat hier alzoo sprake is van eene verplichting 
van Burgemeester en ,vethouders der centrale 
gemeente tot het voeren van beheer, waar
tegenover niet nog ecne extra-vergoeding a.an 
de kas dier gemeente kan worden gesteld ; 

dat derhalve art. 16 der verordening zich 
met de voorwa.ardPn, gesteld in art. 2 onder 1 ° 
van Ons evPngenoemd besluit, niet verdraagt, 
zoodat bij handhaving van deze bepaling de 
Rijksbijdrage zou worden verheurrl ; 

dat onder deze omst,andigheden Gedeputeerdè 
Staten terecht, zij het, ook op andere gronden, 
hunne goedkeuring aan de begrooting hPbben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet en de Warenwet, 
S. 1919 no. 581 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond r,e verklaren. (A. B.) 

30 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Een raadsbe luit tot het verleenen van 

een bijdrage uit de gemeentekas aan een 
comité tot leniging van een algemeene 
ramp lin ca u de stormramp 1925) betreft 
noch direct noch indirect het belang der 
gemeente ; een zoodanige uitgaaf kan dus 
niet worden goedgekeurd. 

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

den Raad det· gemeente Hoogezand tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 3 September 1!)25, n°. 73, 5° o.fd., waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
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24 ,Augustus 1925 tot wijziging v11n de begro;-,
ting voor het dienstjaar 1925; 

Den Raad van State, enz. 
0. dat de Raad van Hoogezand in zijne ver

g:.dering van 2-i, Augustu~ 1925 heeft besloten 
aan de begrootmg voor 1925 toe te voegen : 
een uitgaafpost groot f 1000.- al~ bijdrage aan 
het Nationa'.tl Steuncomité te,· leniging van den 
nood in de geteisterde streken (Stormramp 
1925); 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen bij 
besluit van 3 September 1925, n°. 73. 5• afd., 
hunne goedkeuring aan deza begrootmgs
wijziging hebben onthourlen, daar naar hunne 
meening niet kan worden gezegd, dat het bel,mg 
der gemeente Hoogezand de1.e uitgave vordert, 
noch daarmede is gediend ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Sta.ten 
de Raad van Hoogezand bij Ons in beroep is 
gekomen, aanvoerentle dat z. i. de behoefte aan 
onderstand van de betrokken bevolking van de 
gptt,isterde streken die mate en dien omvang 
heeft aangenomen, dat steunverleening van de 
zijde van de overige, niet door de ramp bezochte 
8treken, zoowel van particuliere als van officieele 
zijde noodzakelijk is , dat het van de _grootste 
beteekenis voor de geordende samenlevmg, der
halve in het algemeen en middellijk in het belang 
der gemeente Hoogezand is dat de ont,zettende 
gevolgen van een alvernietigende natuurramp 
als in Augustus 1925 heeft plaats gehad, welke 
afm-"tingen hebben aangenomen de grenzen 
van ééne en zelfs meer gemeenten overschrij
dende, voor zooverre zulks althans binnen het 
menschelijk bereik ligt , zoo spoedig en doel
treffend mogelijk worden opgeheven, opdat 
weder orde en regelmr.at en welvaart kom.en te 
beerschen, in piaats van rle bitterste ellende en 
vertwijfeling met al de daaruit voortvloe1ende, 
niet slechts voor die streken , rloch voor de ge
heele gemeensch! p, betreurenswaardige ge
volgen ; dat- de Raad - de opheffing van de 
beklagenswaardige behoeftigen uit hunne noo
den, ook bij de omstandigheJrl, dat het terrein 
van de ramp op grooten afstand van de grenzen 
zijner gemeente is gelegen, een gemeentelijk, 
zij het . verwijderd belang achtende •- er zeer 
wel van overtuigd is, dat tegenover de betrokken 
uitgave geene onmiddellijke aanwijsbare reëele 
bate aanstonds kan worden gesteld, gelijk bij 
uitgaven betrekkelijk gemeentel ijke voor
zieningen kan ge chieden, doch zich evenzeer 
er van rekenschap heeft gegeven dat hierin geen 
grond als wettelijk bezwaar tegen de onder
werpelijke vot~ering kan worden gemaakt, 
vermits bij herhaling door de gemeenten zonder 
eenige bedenking dergelijke uitg'.tven worden 
gedaan, als daar o. a. zijn ter zake van bij
zonderheden van repre$entatief karakter, als 
deelneming aan congressen en feestelijkheden, 
aanbieding van geschenken aan andere publiek
rechtelijke corporaties, lidmaatschappen van 
algemeene Nederlandsche vereenigmgen, ja 
zelfs van internationalen aard, als de Union 
Internationale des Villes ; dat do Raad de op
vatting niet wonscht te onderschrijven, dat de 
omstandigheid, dat de oorzaak, welke tot het 
nemen van bedoeld besluit heeft geleid, buiten de 
grenzen der gemeente is gelegen, invloed op de 
vatba~rheid voor goedkeuring der beetreden 
uitcrave zonde behooren t e hebben, .aangezien 
he1iaaldelijk gemeenten zich genoodzaakt 

hebben gezien, uitga.ven te doen ter zake van de 
voorziening in reëele en iderele behoeften, ook 
in den vorm va.n subsidies aan derden voor de 
totstandbrenging van werken, wegen enz. 
behoud van natuurschoon als anderszms, soms 
verre buiten het gemeentelijk grondgebied 
gelegen; 

0. dat bij de uitgaaf, die het hier geldt, geen 
belang van de gemeente Hoogezand, noch direct 
noch indirect is . betrokken ; 

dat Gedeputeerde Staten mitsdien terecht aan 
deze wijziging der begrooting hunne goed
keuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 

het beroep ongegrond te verklaren. (A.B.) 

30 D ecember 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
Beambten van de Ned. Spoorwegen, 

buiten de hun door de Directie aangewezen 
standplaats wonende, zijn in de gemeente 
hunner standplaats ingevolge art. 244a, 
3°. Gemeentewet belastingplichtig, ook al 
liggen hunne werkzaamheden buiten be
doelde gemeente en komen zij daar dage
lijks slechts t.ot het teekenen van de pre
sentielijst en het in ontvangst nemen van 
instructies. 

WIJ WILHELMINA, E •z. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld door 

het gemeentebestuur van Geldermalsen tegen 
de mtspraken van Ged. Staten van Gelderland 
van 26 Nov. 1924, nos. 94 t /m 99, waarbij de 
aanslagen van G. G., H. K., A. J., H. L. E., 
H. H. en K. H. S., allen te Buurhalsen, in do 
plaatselijke inkomstenbelasting der gemeente 
Geldermalsen, als werkforens, over het belas
tingjaar 1923/ 1924 zijri verniet-igd : 

Den Raad van State, enz. ; 
Overwegende, dat de bestreden uitspraken 

steunen op de overweging, dat uit het ter zake 
ingesteld onderzoek is gebleken, dat de aange
slagenen wel is waar dagelijks bij den aanvang 
en de beëindiging van hunne dagtaak het station 
te Geldermalsen moeten bezoeken om de pre
sentielijst te teekenen en weder af te teekenen 
alsmede om hunne dienRtregeling te vernemen 
en voorbereidende maatregelen voor den dienst 
te treffen, doch niettemin zoo goed als geheel 
hun beroep als beambte van de Nederlandsche 
Spoorwegen langs de lijnen dier spoorwegen, 
dus buiten de gemeente Geldermalsen, uitoefe
nen, zoodat hunne aanslagen op grond van 
art. 244a, lste lid, 3°. der gemeentewet niet 
gerechtvaardigd zijn te achten; dat van wege 
het gemeentebestuur van Geldermalsen is 
beweerd, dat het een beambte der spoorwegen, 
die met een trein alleen op doortocht komt in 
de f:emeente, niet als forens zou opgeven en het 
zu]k een beambte dus ook niet als zoodanig 
belastingplichtig acht, maar wel de aangeslage
nen, wier standplaats te Geldermalsen ie geves
tigd en die met toestemming van hunne meer
deren buiten die standplaats mogen wonen ; 
dat tot eene zoodanige onderscheiding echter 
geen reden bestaat : dat toch het, enkele feit van 
aanwijzing van eene standplaats geen grond 
kstn opleveren voor het opleggen van een aan
slag als forens, nu een aansla~ wegens hoofd
verblijf achterwege moet bliJven omdat de 
woonplaats elders is gevestigd ; 
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dat, het gemeentebestuur van Geldermalsen 
in beroep aanvoert, dat Geldermiilsen de stand
plaats is, welke aan de aange lagenen door de 
directie der Nederlandsche Spoorwegen is 
aangegeven en daardoor reeds voldoende blijkt, 
dat de plaats voor de vervulling van hunne 
betrekking de gemeente Geldermalsen is ; dat 
daarnaast vast taat, dat de aangeslagenen zich 
dagelijkB in het, station Geldermalsen hebben 
te vervoPgen tot het in ontvangst nemen van 
instructies enz. en de mogelijkheid niet is uitge
sloten, dat hun andere dan hunne gewone dien
sten worden opgedragen; dat uit een en ander 
blijkt, dat de belanghebbenden niet slechts 
90 dagen, doch behoudens onvoorziene ge
vallen, het geheele jaar in de gemeente Gelder
malsen aanwezig z~in voor he t omschreve n doel; 

Overwegende, dat blijkens de overgelegde 
stukken C. G., H. K., A . . J., H. L. E., H. H. 
en K. H. S. a llen te Buurmalsen elk op meer 
dan 90 dagen van het belastingjaar 1923/24 te 
Geldermalsen aanwezig zijn geweest tot ver
vulling van eene betrekking ; 

dat zij dus terecht overeenkomstig art. 244a 
onder 3°. der gewijzigde Gemeentewet in die 
gemeent,e als forens zijn aangeslagen en Ged. 
Staten mitsdien ten onrechte deze aanslagen 
hebben vernietigd; 

Gezien de genoemde wet ; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden uitspraken 
van Geel. taten van Gelderland van 2ö Nov. 
1924, nos. 94 t /m 99, de aanslagen van G. G., 
H . K. A. J., H.L. E., H.H. en K. H.S., allen 
te Buurmalsen, in de p:aatselijke inkomsten
velasting der gemeente Geldermalsen als forens 
over het belastingjaar 1923/24 te handhaven. 

(Gem. Stem.) 

30 December 1925. RONDSCHRIJVEN van den 
Ministl"r van W ~ terstaat, aan de Besturen 
van alle gemeenten, betreffende noodlan
dingen van burgerluchtvaartuigen. 

:N'aar aanleiding van de verschillende nood
landingen, welke af en toe met bw·gerlucht
vaartuigen hier te lande plaats vinden, heb ik 
de eer het volgende onder Uwe aandacht t e 
brengen. 

Om te bevorderen, dat het oponthoud, door 
een noodlanding in verband met het vereischte 
douane-onderzoek veroorzaakt, voor het lucht
vaartuig en zijn inzittenden zoo kort mogelijk 
zij, moge ik U verzoeken, om, wanneer in 
Uwe gemeente een noodlanding met een burger
luchtvaartuig, clienstdoende in het internatio
naal luchtverkePr, plaats vindt, hiermede zoo 
spoeclig mogelijk den dichtstbijzijnden douane
aTTI btenaar in kennis te stellen. 

Ten einde voorts op mijn Departement een 
zoo volledig mogelijk overzicht te verkrijgen 
van de verschillende noodlandingen als hier
bovenbedoeld, noodig ik U uit van elke zooda
njge noodlancling, eii van de omstandigheden, 
waaronder deze plaats vond, mededeeling te 
doen aan het Bureau Luchtvaart van mijn 
Departement. 

Gelijk intusschen van zelf spreekt, zijn onder 
het bovenstaande niet begrepen landingen op 
een der douaneluchtvaartterreinen. 

Dit rondschrjiven laat ongewijzigd het ge
stelde in de besC'hikking van mijn Ambtsvoor-

1 

ganger van 2 October 1923 n°. 341, Afd. Water 
staat .<I., inzake het onderzoek naar de oorzaken 
van vliegongelukken met burgervliecrtuigen . 

IB. S.) 

31 DecP.mber 1925. WET, houdende nadere 
wijziging van de wet van 5 .Juli 1910 
(Staatsb(ad n°. 181), ~ot, regeling van de 
samenstelling van den hoogen ' raad, de 
gerechtshov•m, de aITondissements- ,·echt
ban ken, en de kantongerechten en van 
de jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, 
alsmede van de klassen der rechtbanken 
en kantongerechten. S. 5.19 . 

WIJ WILHELMINA, EN"I • .. doen t,1.• weten: 
Alzoo ,vij in overweging genomen hebben, 

dat het wenschelijk is nader wijziging te brengen 
in de wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181), 
tot, regelin" van de samenstelling van den 
hoc;gen raad, de gerechtshoven, de arrondisse
ments-rechtbanken en de kantongerechten en 
van de Jaarweddeu d.,,. rechterlijke ambtenaren. 
alsmede van de klassen der rechtbanken en 
kantongerechten ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. I. De artikelen 1, 2, 3 en 4 van de wet 

van 5 Juli 1910 (Staa,tsblad n°. 181 ), gelijk deze 
laatstelijk gewijzigd is bij de wet van 5 Juli 
1921 (Staatsblad n°. 836), wordfln gelezen a ls 
volgt: 

"Art. 1. De samenstelling van den hoogen 
raad, benevens de jaarwedden der leden van 
en ambtenaren bij dien raad worden vastgesteld 
als volgt: 
1 president . . . . . . . . . . . . f 11,500 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 10,000 
ten hoogste 15 raadsheeren, ieder . . 9,000 
1 procureur-generaal . . . . . . . . 11,500 
ten hoogste 3 advocaten-generaal, ieder 9,000 
l griffier. . . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 3 subsituut-griffiers, ieder . 4-,100 

2. De samenstelling der gerechtshoven, be
nevens de jaarwedden der leden van en ambte
naren bij clie gerechtshoven worden vastgesteld 
als volgt: 

A. Amsterdam. 
1 president . . . . . . . . . . . 'f 10 000 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 9,000 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder 8,000 
1 procureur-generaal . . . . . . . . 10,000 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, ieder 8,000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogst.e 3 subsituut-griffieis, ieder 4,100 
t-en hoogste 4 raadsheeren-plàatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

B. 's-Gravenha(Je. 
1 prosident . . . . . . . . . . . . f l 0,000 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 9,000 
ten hoogste 12 raadsheeren, ieder . 8,000 
1 procureur-generaal . . _ . . . . 10,000 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, ieder 8,000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder 4,100 
t en hoogste 4 raadsheeren-plaatsvervangers, 
zonder bezolcliging. 

C. 's-Hertogenbosch, Arnhem, Leeuwarden. 
1 president . . . . . . . . . . . . f 9,500 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 8,500 
ten hoogste 8 raadsheeren, ieder . . 7,500 
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1 procureur-generaal . . . . . . . . f 9,500 
ten hoogste 2 advocaten-generaal, ieder 7,500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 5,500 
ten hoogste 3 substituut -griffiers, ieder 4,100 
ten hoogste 3 raadsheeren-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

3. De klassen en de samenstelling der arron
dissements-rechtbanken, benevens de jaarwed
den der leden van en ambtenaren bij die recht
banken worden vastgesteld als volgt : 

. I. EERSTE KLASSE . 

A. Amsterdam. 

1 president . . . . . . . . . . . . f 
ten hoogste 6 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 25 rechters, ieder . . . . 
1 officier van justitie . . . . . . . 
ten hoogste 8 substituut-officieren van 

9,000 
8,000 
7,000 
9,000 

justitie, ieder .. . . . . . . . . . 7,000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 10 substituut-griffiers, ieder 3,200 
ten hoogste 18 rechters-plaatsvervangers, zon
der bezoldiging. 

B. Rotterdam. 

1 president . . . . . . . . . . . . f 
ten hoogste ,3 vice-presidenten, ieder . 
t en hoogste 16 rechter.,, ieder . . . . 
l officier van justitie . . . . . . . 
ten hoogste 6 substituut-officieren van 

9,000 
8,000 
7,000 
9,000 

justitie, ieder . . . . . . . . . . î ,000 
l griffier . . . . . . . . . . . . . 6,000 
ten hoogste 7 substituut-griffiers, ieder 3,200 
ten hoogste l 2 rechters-plaat svervangers, zon
der bezoldiging. 

C. 's-Gravenha(Je. 

1 president . . . . . . . . . . . . f 
ten hoogste 2 vice-presidenten, ieder 
ten hoogste 12 rechters, ieder . . . . 

9,000 
8,000 
7,000 
!l,000 1 officier van justiti~ . . . . . . . 

ten hoogste 4 substituut-officieren van 
justit ie, ieder . . . . . . . . . . 7,000 

1 griffier . . . . . . . . . . . . . 6,000 
t en hoogste 5 substituut-griffiers, ieder 3,200 
ten hoogste 9 rechters -plaatsvervangers, zonder 
bezoldiging. 

D. 's-Hertogenbosch, Breda, Maastricht, Arnhem, 
Zwolle, Middelburg, Haarlem, Utrecht, 

Leeuwarden, Groningen, Assen. 

l president . . . . . . . 
ten hoogste 1 vice-president , 
ten hoogste 6 rechters, ieder . 
1 officier van justitie 
ten hoogste ,2 substituut-officieren van 

f 7,500 
6,500 
6,000 
7,500 

justitie, it')der . . . . . . . . . . 6 000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 5,500 
ten hoogste 3 substituut-griffiers, ieder 3,200 
ten hoogste 6 rechters-plaatsvervangers, zonder 
bezoldiging. 

IT. TWEEDE KLASSE. 

1 officier van justitie . . . . . I 6,500 
ten hoogste l substituut-Officier van 

justitie . . . . . . . . . , . fi, 500 
l griffier . . . . . ·. . . . . . . . 5,000 
t-en hoogste 2 substituut-griffiers, ieder 2,700 
ten hoogste 5 rechters-plaatsvervangers, zonder 
bezoldiging. 

Het maximum-aantal rechters en rechters
plaatsvervangers, bij dit artikel voor elke arron
dissements-rechtbank ~epaald, mag worden 
overschreden, indien W,j ait voor de goede be
zetting eener enkelvoudige kamer voor de 
behandeling van kinderzaken wenschelijk oor
deelen, alsmede zoola-ng een rechter-plaatsver
vanger, die kinderrechter is gewrnst-, rechter
plaf\tsverv:inger blijft. 

Het lid eener arrondissements-rcchtbank, 
dat bij meer dan één rechtbank als kinderrech
ter werkzaam is, geniet , boven zijne jaarwedde 
als lid eencr arrondissements-rechtbank, eene 
enkele vergoeding van -500 gulden 's jaars. 

H et plaatsverYangend lid eener arrondisse
ment-s-rechtbank, dat, zonder lid eener andere 
arrondissements-rechtbank t e zijn, bij zijn colle
ge als kinderrechter werkzaam is, geniet cl.aar-

' voor eene bezoldiging, waarvan het bedrag door 
Ons wordt bepaald, doch ten hoogste ten be
drage van de helft van de jaarwedde van een 
rechter in zijn college. 

4. De klassen en de samenstelling der kan
tongerechten, benevens de jaarwedden der 
kantonrechters en ambtenaren bjj die kanton
gerechten worden vastgesteld als volgt : 

J. EERSTE KLASSE. 

A. Amsterdam. 

, ten hoogst.e 6 kantonrechters, ieder . f 7,500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . -5,-500 
ten boogRte 5 substituut-griffiers, ieder 2,700 
ten hoogste 24 kantonrechters-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

B. R o!terdam. 
ten hoogste 5 kantonrechters, ieder . f 7,500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 5,500 
ten hoogste 4 substituut-griffiers, ieder 2,700 
ten hoogste 20 kantonrechters-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

C. 's-Gravenha(le. 
t en hoogste 3 kantonrechters, ieder . f 7,-500 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 5,500 
ten hoogste 2 substituut-griffiers, ieder 2,700 
ten hoogste 12 kantonrechters-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

D . Utrecht, Haarlem, Groningen, Arnhem. 
ten hoogste 2 kantonrechters, ieder . f 7,000 
l griffier . . . . . . . . . . . . . . 4,600 
ten hoogste 1 substituut-griffier . . . 2,700 
ten hoogst e 8 kantonfechters-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

Roermond, Zutphen, T iel, Almelo, Dordrecht, 1 

A lkmaar, Winschoten. 

E. 's-Hertogenbosch. '1',:Zbur(J, Maastricht, Heer
len, Nijmegen, Enschede, Leiden, Schiedam, 

Hilversum Leeuwarden. 
1 kantonrechter . . . . . . . . . . f 6,500 
l griffier . . . . . . . . . . . . . 3,200 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

1 president . . . . . . , 
t en hoogste 1 vice-president 
ten hoogste 6 rechters, ieder 

6,500 
6,000 
5,500 



1925 31 DECEMBER rnoo 
II. TWEEDE KLASSE. 

.Eindhoven, Breda, Bergen op Zoom, Roermond, 
Venlo, Helmond, Wageningen, Terborg, ·Zutphen, 
Apeldoorn, Deventer, Zwolle, Almelo. Delft, 
,Gouda, Dordrecht, Middelburg, Goes, Alkmaar, 
Hoorn, Zaandam, AmerB/o-ort, WinBcli.oten, 

Zuidbroek, ABsen, Emmen. 
1 kantonrechter . . . . . . . . . . f 6,000 
1 griffier . . . . . . . . . . . . . 2, 700 
ten hoogR~e ö :1-~ntonre'tlhters-plaatsvervangers, 
zonder bezoldigmg. · 

II!. DERDE KT,ASSE. 
De overige kantongerechten. 

1 kantonrechter . . . . . . . . . . f 5,500 
1 griffier .. . . . . . . . . . . . . . 2,300 
ten hoogste 6 kantonrechters-plaatsvervangers, 
zonder bezoldiging. 

Bij de kantongerechten van alle klassen : 
ambtenaren van het openbaar ministerie, 
ieder f 3,200." 

Art. Il. In het eerste lid van artikel 6 van 
voornoemde wet van 5 Juli 1910 (Staatsblad 
n°. 181) worden de woorden "met 200 gulden" 
gelezen: ,,met 180 gulden". 

In het tweede lid van voornoemd artikel 
worden de woorden "1000 gulden" gelèzen: 
,,900 gulden". 

Art. III. Artikel 12 van voornoemde wet 
van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181) vervalt. 

Art. IV. Artikel 13 van voornoemde wet 
van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181) wordt ge
lezen als volgt : 

"De schrijvers en hulpschrijvers ter griffie 
en ten parkette ontvangen uit 's Rijks kas 
eene bezoldiging." 

Art. V. Artikel 14 van voornoemde wet 
van 5 Juli 1910 (Staatsblad n°. 181) wordt ge
lezen als volgt : 

,,De reglementen vau openbaar bestuur, 
bedoeld in artikel 19 der wet op de regterlijke 
organisatie en het beleid der justitie, regelen 
de dienstplichten der rechterlijke beambten, 
het op hen te oefenen toezicht, den door hen 
af te leggen eed (belofte), de vereischten, voor 
hunne benoeming gevorderd, het aantal schrij
vers, dat ten hoogste bij ieder gerecht kan 
worden aangesteld, benevens hetgeen verder, 
ter uitvoering der artikelen 10 tot en met 13, 
regeling behoeft." 

Art. VI. Aan hen, die op 1 Juli 1925 als 
rechterlijk ambtenaar in functie we.ren, of hunne 
rechtverkrijgenden, wordt voor eenmaal uitge
keerd een b"edrag gelijk aan hetgeen eerstge." 
noemden aan wedde en eventueel aan ver~oe
ding meer zouden genoten hebben, indien cteze 
wet met ingang van l Januari 1925 in werking 
was getreden. 

Art. VII. De wet van 1 Mei 1924 (Staatsblad 
n°. 218), voor zoover betreft de bezoldiging 
van de leden der burgerlijke rechterlijke macht, 
is ingetrokken. 

Art. VIII. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1926. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

·cember 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J. ScHOKKING. 
(Uitgeg. 1 Dec. 1925.) 

31 December 1925. WET, houdende nadere 
wijziging der wet van 20 Juni 1913 (Staats
blad n°. 292), tot aanvulling van artikel 
143 der Regtspleging bij de Landmagt, 
van de Provisioneele Instructie voor het 
Hoog Militair Gerechtshof, en nadere 
voorzieningen betreffende de jaarwedden 
van de leden der militair-rechterlijke 
macht, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
5 Juli 1921 /Staatsblad n°. 840). S. 550. 

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

dat het wenschelijk is de jaarwedde van de 
militair-rechterlijke ambtenaren bij de Krijgs
raden bij de Zeemacht binnen het Rijk in 
Europa en die bij de Landmacht te herzien ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State, enz. 
Art. 1. De artikelen 5 en 6 der wet van 

20 Juni 1913 (Staatsblad n°. 292), laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 5 Juli 1921 (StaatBblad 
n°. 840), worden gelezen als volgt : 

"Art. 5. De jaarwedde der presidenten 
van de Krijgsraden bij de Zeemacht binnen 
het Rijk in Europa en die der fiscaals bij die 
Krijgsraden worden voor ieder vastgesteld op 
f 7000. 

Art. 6. De jaarwedde der presidenten van 
de Krijgsraden bij de Landmacht en die der 
auditeurs-militair worden voor ieder vastge
steld op f 7000. " 

Art. II. Aan hen, die op 1 Juli Hl25 als 
militair-rechterlijk ambtenaar in functie waren, 
of hunne rechtverkrijgenden wordt voor een
maal uitgekeerd een bedrag gelijk aan hetgeen 
eerstgenoemden aan wedde meer zouden ge
noten hebben, indien deze wet met ingang van 
1 Januari 1925 in werking wa,s getreden. 

Art. 111. De wet van 1 Mei 1924 (Staotsblad 
n°. 218), voo_r zoover betreft de bezoldiging van 
de leden der militair-rechterlijke macht bij de 
Krijgsraden bij de Zeemacht binnen het Rijk 
in Europa en die bij de Landmacht, is inge
trokken. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1926. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten De

cember 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Justitie, J·. ScHOKKING. 
De Minister van Marine a. i. LA111BOOY. 
De Minister van Oorlog, LAMBOO Y. 

( Uitgeg. 31 Dec. 1925.) 

31 December 1925. WET, houdende verhooging 
van het vierde hoofdstuk der Staatsbe
grooting voor het dienstjaar 1925. S. 551. 

31 December 1925. WET, tot wijziging en 
verhoo~ing van het vijfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. 
s. 552. 

31 December 1925. WET tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsbedrijf cl.er 
Algemeene Landsdrukkerij voor het dienst
jaar 1925. S. 553. 
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31 December 1925. WET tot wijziging en ver
hooging van de begrooting van inkomsten 
en uitgaven van het Staatsboschbedrijf 
voor het dienst.jaar 1925. S. 554. 

31 Decernber 1925. WET tot aauvulling en 
verhooging van hoofdstuk VA der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1925. S. 555. 

31 December 1925. WET tot aanvulling en 
verhooging van het tiende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. 
S. 5b6. 

31 December 1925. WET tot wijziging van het 
tweede hoof<istuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925. S. 557. 

31 December 1925. WET tot wijziging van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 5f:8. 

31 December 1925. WET tot wijziging van de 
Wet tot regeling van de ontvangsten en 
uitgaven van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds voor het dienstjaar 1925. 
s. 559. 

31 December 1925. WET tot wijziging van de 
wet tot regeling van de inkomsten en uit
gaven van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1925. S. 560. 

31 December 1925. WET tot wijziging der wet 
van 5 October 1841 (StaatRbl,ad n°. 40), 
houdende instructie voor de Algemeene 
Rekenkamer, zooals die wP.t is gewijzigd 
laatstelijk bij de wet van 1. Mei 1.924 
(Staatsblad n°. 216). S. 561. 

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

dat het wenschelijk is de bezoldiging van den 
voorzitter en van de overige leden der Alge
meene Rekenkamer opnieuw te regelen ; 

7.oo is het, dat Wij, den Ran.d van State enz. 
Art. 1. Het eerste !in. van artikel 4 der wet 

van 5 Octob3r 1841 (Staatsblad n°. 40), houdende 
instructie voor de Algemeene Rekenkamer, 
zooals die wet is gewijzigd, laatstelijk bij de 
wet van 1 Mei 1924 (Staatsbl,ad n°. 216), wordt 
vervangen door het volgende : 

"De ambtswedde van den voorzitter wordt 
bepaald op f 7500, die van de overige leden op 
f 6500 's jaars." 

2. Aan hen, die op 1 Juli 1925 als lid van 
de Algemeene Rekenkamer in functie waren, 
of hunne rechtverkrijgenden wordt voor een
maal uitgekeerd een bedrag gelijk aan hetgeen 
eerstgenoemden aan wedde meer genoten 
zouden hebben, indien deze wet met ingang 
van 1 Januari 1925 in werking was getreden. 

l!J:ló. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1926. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, den 3lsten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De Minister van Financii!n, H. COLIJN. 
(Uiig!{!. 8 Jan. 1926.) 

31 December 1925. WET tot aanvulling en 
verhooging van het negende hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. 
s. 562. 

31 December 1925. WET tot aanvulling en ver
hooging van de begroofa1g van uit~aven 
van het StaatsvisschershavenbedriJf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1925. S. 5fi3 

31 December 1925. WET tot aanvulling en 
verhooging der begrooting van uit~avert 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1925. S. 564. 

31 December 1925. WET, houdende wijziging 
van de begrooting van inkomsten en uit
gaven van de Posterijen, de Telegrafie en 
Telefonie voor het dienstjaar 1925. S. 565. 

31 December 1925. WET tot wijziging van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1924. S. 566. 

31 December 1925. WET tot wijziging van de 
begrooting van uitgaven van het Zuiderzee

fonds voor het dienstjaar 1921. S. 567. 

31 De,cember 1925. WET tot wijziging en ver
hooging van het ze.sde hoofdstuk der Staats
begrooting voor het dienstjaar 1925. S. 568. 

31 December 1925. WET, houdende wijziging 
en verhooging van het elfde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 192(';. 
s. 569. 

31 December 1925. WET tot aanvulling en 
verhooging van het achtste hoofdstuk der 
Staa.tsbegrooting voor het dienstjaar 1925. 
s. 570. 

31 December 1925. WET tot wijziging en aan
vulling van de begrooting va.n inkomsten 
en uitgave~ van het Staatsbedrijf der 
Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1925. S. 571. 

31 December 1925. WET tot aanvulling en 
verhooging van het derde hoofdstuk der 
Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. 
s. 572. 
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31 December 1925. WET tot regeling van de 
bezoldiging van den Raad van State. S. 573. 

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

dat het wenschelijk is de bezoldiging van den 
Raad van State op nieuw te regelen ; 

Zoo is het, dat Wij, den Raad van State enz. 
Art. 1. De jaarwedde van den vice-president 

en die van de leden van den Raad van State 
worden vastgesteld : 

voor de vice-president op f 13,500; 
voor de leden ieder op f 8,500. 
H et genot van de jaarwedde vangt aan met 

den dag van het in dienst t reden. 
Bovendien ontvanaen de vice-president en 

de leden eene tijdelijke toelage voor kinderen, 
overeenkomstig de bepalingen, welke te dien 
aanzien voor de burgerlijke Rijksambtenaren 
zijn vastgesteld in den algemeenen maatregel 
van bestuur, houdende regeling van de bezol
diging dier ambtenaren. 

2. De leden van den Raad van State, die 
deel uitmaken van de afdeeling van den R aad, 
welker taak omschreven is bij artikel 23 der 
Wet van 21 December 1861 (Staatsblad n°. 129), 
laat stelijk gewij zigd bij de. Wet van 17 Juli 
1911 (Staatsblad n°. 217), genieten gedurende den 
tijd, waarin zij in die afdeeling zitting hebben 
en t evens ingedeeld zijn bij een der overige 
afdeelingen van den Raad, in artikel 13 van 
voormelde wet bedoeld, eene traktementsver
hooging, berekend nMr f 1500 per jaar. 

Deze regeling geldt ook voor hen, aan wie 
tijdelijk het, lidmaatschap dier afdeeling wordt 
opaedragen. 

3. Aan hen, die op 1 Juli 1925 als vice
president of lid van den Raad van S_tate in 
functie waren, of hunne rechtverkrugenden 
wordt voor eenmaal uitgekeerd een bedrag 
gelijk a.an hetgeen eerstgenoemden aa.n wedde 
en eventueel aan traktementsverhooging meer 
zouden genoten hebben, indien deze wet met 
ingang van 1 ,Januari l!l25 in werking was 
getreden. 

4. De wetten van i December 1920 (Staats
blad n°. 843), 2 April 1921 (Staatsblad n°. 660), 
2 Juni 1923 (Staatsblad n°. 240) en 1 Mei 1924 
(St. atsblad n°. 217) worden ingetrokken. 

5. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 1 Januari 1926. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t.e 's-Gravenhage, den 31 sten 

December 1925. 
WILHELMINA. 

De j)J inister van Binnenl. Zaken en Landbc-'Uw, 
DE GEER. 

De Minist.er van Financien, H. COLIJN. 
De Minister van Justitie, J. ScROKKJNG. 

(Uitgeg. 14 Jan. 1926.) 

31 December 1925. KONINKLIJK BESLUIT. 
De gemeenteraad is niet bevoegd om, 

waar in 1920 voor het onderwijs in het 
Fransch eene wettelijke akte van bekwaam
heid verkrijgbaar was gesteld, voor het 
onderwijs in dat vak, aan een aan de open
bare lagere school verbonden cursus ge
geven, aan de daarmede belaste onderwij 
zers eene belooning toe te kennen. 

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

den Ra.ad der gemeente Bloemendaal tegen .het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Holland, van 22 October 1924, n°. 134, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan zijn besluit van 
18 September 1924 tot af- en overschrijving op 
de gemeentebegrooting voor het dienstjaar 
1924; 

Den Raad van State, enz. 
0. dat in verband met het besluit van den 

gemeenteraad van 18 September 1924, strek
kende om aan de onderwijzers, die verbonden 
waren aan den sinds 1 November 1920 op
geheven cursus in de Fra.nsche taal te Bloemen
daal, eene belooning toe te kennen voor het door 
hen aan dien cursus in de jaren 1919 en 1920 
gegeven onderwijs, de gemeenteraad bij besluit 
van dezelfde dagteekening de begrooting voor 
het dienstjaar 1924 heeft gewijzigd door af- en 
overschrijving van een bedrag van f 2000.- ; 

dat Gedeputeerde Staten bij besluit van 
22 October 1924 aan dat raadsbesluit de goed
keuring hebben onthouden, uit overweging dat 
de leerstof van bedoelden cursus was geregeld 
in het toen geldende leerplan voor de openbare 
lagere school te Bloemendaal, zoodat het daar
aan gegeven onderricht deel uitmaakte van ~et 
onderwijs aan deze school ; dat het hier dus met 
gold een op zich zelf staanden cursus, die met 
~enoemde school niets te maken had, doch 
mtegendeel betrog een cursus, welke geacht 
moest worden met die school één geheel te 
vormen ; dat hiertegen niet afdoen de door het 
gemeentebestuur genoemde omstandigheden, 
dat het volgen van het onderwijs in de Fransche 
taal alleen verplichtend was voor de kinderen, 
wier ouders dit wenschten ; dat de onderwijzers 
der openbare lagere school te Bloemendaal, die 
in gemelde taal onderricht gaven, bij afzonderlijk 
raadsbesluit daarvoor werden aangewezen en 
dat voor het bedoelde onderwijs een afzonderlijk 
schoolgeld werd geheven; dat de R aad op grond 
van het vorenstaande, gevoegd bij de omstan
digheid, dat hij krachtens het 'beginsel van 
art. 150 der Gemeentewet de bevoegdheid 
mist boven de ingevolge art. 30 der Lager
Onderwijswet 1920 bij algemeenen maatregel 
van bestuur vastgestelde jaarwedden der onder
wijzers eene toelage te verleenen, anders dan in 
de gevallen in de wet vermeld, niet gerechtigd 
was aan de bovenbedoelde onderwiJzers eene 
afzonderlijke bolooning toe te kennen voor het 
geven van onderwijs aan gemelden cirsus ; dat 
voorts in het onderhavige geval niet werd 
voldaan aan den in de wet van 5 Mei 1923 
(Staatsblad 190) gestelden eisch, dat het onder
wijs buiten den gewonen s<:hooltijd met in
achtneming van art. 16, 3• lid, der voormalige 
Lager-Onderwijswet moet zijn gegeven, zoodat 
ook op grond van laatstgenoemde wet geen 
uitkeering voor het hierbedoeld onderwijs aan 
de onderwijzers kan geschieden; dat de boven
bedoelde raadsbesluiten mitsdien in strijd met, 
de wet zijn genomen ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde Staten 
de gemeenteraad in beroep is gekomen ; 

0. dat het raadsbesluit van 18 September 1924 
tot wijziging der begrooting strekt tot uit
voering va.n het raadsbesluit van denzelfden 
datum tot toekenning van eene belooning aan 
de onderwijzers, die verbonden waren aan den 
sinds 1 November 1920 opgeheven cursus in de 
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Fransche taal voor het door hen aan dien 
C~!13US in de jaren 1919 en 1920 gegeven onder
WIJS; 

0. voor zoover het betreft het jaar 1919, dat 
voor h_~t onderwijs in het Fransch destijds eene 
wettehJke akte van bekwaamheid verkrijgbaar 
was gesteld ; 

dat derhalve de gemeenteraad niet aan 
art-. 26 duodecies, 1 • lid, der wet tot regeling 
v~n het Lager Onderwijs van 1878, vastgesteld 
b1J art. 1 der wet van 14 Juli 1919 (S. B. 493) 
d e bevoegdheid ontleent, voor bedoeld onder
wijs eene belooning aan de onderwijzers toe te 
kennen; 

dat voorts, vermits de jaarwedden der onder
wijzers over het jaar 1919 bij art. 26 en vol
gende der wet tot regeling van het lager onder
wijs van 1878 waren vastgesteld, de regelen 
betreffende de bedoelde jaarwedden behooren 
tot hetgeen in den zin van art. 150 der Ge
meentewet van algemeen rijksbelang was en 
mitsdien niet bij gemeentelijke verordening kon
den worden vastgesteld ; 

dat derhalve het raadsbesluit van 18 Sep
tember 1924 tot toekenning van eene belooning 
aan de onderwijzers, die verbonden waren aan 
den cursus in de Fransche taal voor het door hen 
aan dien cursus in de jaren 1919 en 1920 ge
geven onderwijs, voorzoover betreft het jaar 
1919, strijdt met de wet en Gedeputeerde Staten 
terecht aan het raadsbesluit tot uitvoering van 
dit besluit voor zoover betreft het jaar 1919, 
de goedkeuring hebben onthouden; 

0. voorzoover betreft het jaar 1920, dat voor 
het onderwijs in het Fransch destijds eene wet
telijke akte van bekwaamheid verkrijgbaar was 
gesteld; 

dat derhalve de gemeenteraad niet aan art. 33, 
1 • lid, der Lager-Onderwijswet 1920 de bevoegd
heid ontleent, voor bedoeld onderwijs eene 
belooning aan de onderwijzers toe te kennen ; 

dat voorts, ingevolge art. 30, 1 • lid, in ver
band met art. 196, 1 • lid, der laatstvermelde wet 
de jaarwedden der onderwijzers over het jaar 
1920 geregeld werden bij algemeenen maat
regel van bestuur; 

dat derh:i,lve de regelen betreffende de be
doelde jaarwedden behooren tot hetgeen in den 
zin van art,. J 50 der Gemeentewet van alge
meen rijksbelang was en mitsdien niet bij de 
gemeentelijke verordening konden worden 
vastgesteld , 

dat mitsdien het raadsbesluit van 18 Sep
tember 1924 tot toekenning van eene belooning 
aan de onderwijzers, die verbonden waren aan 
den cursus in de Fransche taal voor het door hen 
aan dien cursus in de jaren 1919 en 1920 gegeven 
onderwijs, voorzoover betreft het jaar 1920, 
strijdt met de wet en Gedeputeerde Staten 
terecht aan het raadsbesluit tot uitvoering van 
dit besluit voorzoover betreft het jaar 1920 de 
goedkeuring hebben onthouden , 

0. ten slotte voor zooverre de jaren 1919 en 
1920 betreft, dat de gemeenteraad evenmin aan 
de bepalingen der wet van 5 Mei 1923 (S. B. 190) 
de bevoegdheid kan ontleenen, voor bedoeld 
onderwijs eene belooning aan de onderwijzers 

toe te kennen vermits niet is voldaan aan den 
bij die wet gestelden eisch, dat het onderwijs 
buiten den gewonen schooltijd moet zijn gegeven 
met inachtneming van art. 16, 3• lid, der wet 
tot regeling van het lager-onderwijs van 
17 Augustus 1878, S. 127 ; 

Gezien de Gemeentewet en de bovenvermelde 
wetten; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 

(A.B.) 

31 December 1925. AANSCHRIJVING van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de gemeentebesturen, be
treffende : nieuwe wetboek van strafvor-
derin~. . 

De Minister van Justitie heeft onder m~jne 
aandacht gebracht, dat ingevolge art. 159 juncto 
157, le lid, van het nieuwe wetboek van 
St,rafvordering, hetwelk 1 Januari a.s. in 
werking treedt ook de z.g. bijzondere opspo
ringsambtenaren - d.w.z. zij aan wier waak
zaamheid bij bijzondere wetten of verordenin
gen de handhaving of de zorg voor de naleving 
daarvan of de opsporing van de daarin bedoelde 
strafbare feiten is toevertrouwd - hunne 
processen-verbaal, de aangiften of berichten 
terzake van strafbare feiten, met de inbeslag
genomen voorwerpen, onverwijld zullen moeten 
doen toekomen aan den Commissaris van Poli
tie, of, in gemeenten waar geen commissaris van 
politie is, aan den Burgemeester, tenzij de 
Officier van Justitie of de ambtenaar van het 
Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht 
bijzondere gevallen gelast dat een en ander hem 
rechtstreeks zal worden toegezonden. 

Tenzij een bijzondere wet, die als zoodanig 
aan de algemeene regeling van het nieuwe 
wetboek derogeert, in anderen zin bepaalt, zal 
dus vanaf 1 Januari a.s. do,::,r de bijzondere 
opsporingsambtenaren het vorenstaande zijn 
in acht te nemen. Was het derhalve tot op heden 
b.v. al dan niet ingevolge een bepaalde instruc
tie, gebruikelijk, dat de processen-verbaal aan 
een hoogeren dienstchef werden toegezonden, 
die dan meestentijds de stukken rechtstreeks 
aan het Openbaar Ministerie deed toekomen, 
zulks zal onder de nieuwe bepaling niet kunnen 
worden bestendigd. Intusschen behoeft dit 
niet uit te sluiten, dat in voorkomende gevallen 
met een dienstchef over het al dan niet opmaken 
van proces-verbaal vooraf overleg wordt ge
pleegd, noch ook dat wordt voorgeschreven het 
voor toezending van een afsohrift of anderszins 
op de hoogte houden van den dienstchef van 
ingezonden processen-verbaal, dit laatste b.v. 
indien het dienstig wordt geacht om den dienst
chef gelegenheid te geven in bepaalde omstandig
heden zijn oordeel of het aldannietwenschelijke 
eener vervolging aan het Openbaar Ministerie 
kenbaar te maken. , 

U gelieve te bevorderen dat bovenbedoelde 
bepaling van het nieuwe wetboek van straf
vordering van 1 Januari a .s. af wel wordt in 
acht genomen. (B. S.) 
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AANVULLING 1925 

5. Augustus 1925. RON DSCHRI JVE N van den 
Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, aan de besturen der 
onderscheidene gemeenten, betL-effende 
.Bouwverordeningen en verordeningen tot 
bescherming van monumenten. 

H et zal mij aangenaam zijn van U een exem
plaar te ontvangen van de in Uwe gemeente 
geldende bouw- en woningverordening zooals 
die t hans luidt. 

Van eventueele wijzigingen daarin zie ik te 
zijner tijd eveneens ee11 exemplaar t egemoet. 

Zoo in Uwe gemeente eene verordening tot 
be sc h e r1-ning van monutne nt,en bestaat~ ver
zoek ik U mij ook daarvan een exemplaar 
toe te zenden, evenals voortaan van de da9,rin 
eventueel aan te brengen wijzigingen. 

(B. S.) 

VERBETERING 

blz. 765 staat: ,,18 Juli' ' m plaats van "30 Juli" . 

OFFICIEELE VERBETERING IN HET STAATSBLAD 

20 J uni 1924, S. 315. Op pag. 9, punt 5, regel 4: staat: bi ulfietoplossing, 
lees: bisulfaatoplossing. 



1205 ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1925 A 

ALPHABETISCH REGISTER VOOR 1925 

Aardappelen. Zie Landbouw. 
Abslntwet. Wet tot invo~ring van het nieuwe 

Wetboek van Stra.fvordering. 
S. 308. 29 Juni. 

Academie (Kon. Mil.) Besluit tot aanvulling 
van hel- Reglement voor de Koninklijke · 
Militaire Academie. · S. 476. 18 Dec. 

Ambtenaren. Zie Rijksambtenaren en werklieden. 
Arbeid. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 

321 der Arbeidswet 1919, waarin wordt be
paald dat een arbeider die langer dan twaalf 
uur per week arbeid pleegt te verrichten in 
een fabriek • of werkplaats, buiten die fabriek 
of werkplaats geen arbeid mag verrichten dan 
krachtens § 32 hoofdstuk IV dier wet voor 
arbeid in die fabriek of weikplaats is bepaald, 
is zoo te verstaan dat de maximum a1·beids
duur voor zulk een arbeider dezelfde is, als 
va.n hem die uitsluitendineenfabriek or werk
plaats z,jn arbeid verricht. Waar in dit, geval 
vaststaat dat aan bek!. 's slagerij een winkel 
verbonden is, zijn er termen van toepassing 
van het overgangsbesluit (K. B. 6 Oct. 1922, 
S. 548) en van art. 14 van het Werktijden
besluit, zoodat de arbeidsduur van den in 
de dagvaarding bedoelden arbeider gesteld 
moet worden op 9 uur per dag. 12 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het staat 
wetenschappelijk thans wel vast, dat terpen 
in de provmcie Groningen meestal "wierden" 
genoemd, zijn in het Noorden van ons land 
vooral in de eerste eeuwen onzer jaartelling 
door de bewoners ontworpen vluchtheuvels, 
teneinde zich zelf en de hunnen benevens hun 
have bij hooge vloeden tegen het water te 
beschermen. - Indien zulke vluchtheuvels 
worden afgegraven heeft men ongetwijfeld 
te doen met slooping van grondwerk, vallend 
onder art. 2, lc van de Arbeidswet 1919, 
hetgeen alleen uitzondering zou lijden, wan
neer de afgegraven grond moest dienen om 
het land, waartoe de terp of wierde behoort, 
vruchtbaarder te maken; in welk geval het 
afgraven gear.ht zou moet.en worden te behoo
ren tot de werkzaamheden in een onderne
ming van landbouw, waarop ingevolge art . 1. 
de wet niet van toepassing is. Waar in deze 
vastst,aat, dat de afgegraven grond np kip
karren naar een schip werd gebracht om daar
mede naar elders te worden vervoerd, valt deze 
arbeid zeker niet onder de landbouwwerk
zaamheden. 2 Mrt. 

- - Arrest van den Hoogen Raad. Het uitbee
nen van een vierendeel (zgn. voet) waaraan 
door een of meer arbeiders wordt, gewerkt., 
onafhankelijk van gedane bestellingen of 
door de koopers te kennen gegeven wensch, 

maal<t het zich aan dien voet bevindend 
vleesch ten verkoop geschikt. Hieraan doet 
niet af de omstanrligheid dat in bek!. 's winkel 
wel eens een geheele voet- zou worden ver
kocht. - Het bovenbt>doelde "uitboenen" 
stempelt bekl.'s winkel tot een .,werkplaats" 
in den zin van art. 2 der Arbeirlswet. - De 
overtreding van art. 68 la der Arbeidswet 
kan niet gezegd worden te zijn gepleegd zoo
veel malen als er personen op de arbeidslijst 
behoorden te zijn vermelcl. Het niet zorgen 
dat in een werkplaats een arbeidslijst, is op
gehangen levert eene overtreding op, a.l 
behoorden meerdere personen op de liJst te 
zijn vermeld. Qualificatie en straf ambts
halve verbeterd. 2· Mrt. 

- Arrest van <len Hoogen Raad. De door de 
Rechtb. aangevoerde stelling da.t "het tot 
verkoop of gebruik geschikt of meer geschikt 
maken, bedoeld in art. 2 der Arbeidswet, 
zou zijn een industrieel begrip e1.1 daarmede 
eene wijziging van de hoedanigheid der be
werkte voorwerp~n of stoffen zou zijn be
doeld, vind. in de wet geen steun. - Het 
uitbeenen van een groot stuk vleesch maa.kt 
wel uegelijk het zich daaraar bevindende 
vleesch tot verkoop geschikt of meer geschikt. 
- Hieruit volgt dat de Recbtb. van een 
onjuiste opvatting van het begrip "werk
plaats" is uitgegaan, zoodat hare beslissing, 
dat niet is bewezen, dat de omschreven werk
zaamheden in eer " erkplaats zijn verricht, 
geen beslissing inhoudt naar aanleiding van 
de dagvaardin~ over het bewe7.ene of niet 
bewezene der feiten . - Anders 0. M. : Het 
vonnis der Rechtb. heeft geen a.ndere betee
keris dan dat de R echtb., zij het dan wellicht 
ten gevolge van gebrekkige n,deneering, niet 
uit wettige hewijs_middelen de overtuiging 
heeft geput, dat de in de dagvaHding om
schreven werkzaamheden rijn verricht in 
een werkplaats in d.en zin der wet. De daarop 
gPvolgde vrijspraak is een zuivere vrijspraali. 

20 April 
- Arrest van den Hoogen Raad. Waar de 

bedoelde ruimte in de telastelegging is 
aangeduid als slagerij, ü daarin vol<loende 
duidelijk aangegeven dat het onderhavige 
feit beeft 1,la.ats gehad in een werkplaats 
in den zin van art. 2 der Arbeidewet. - Onder 
,.slagerij" is immers naar het gewone spraak
gebruik te verstaan een ruimte waarin slagers
werkzaamheden worden verricht. Welke 
werkzaamheden - hetzij in die ruimte 
wordt geslacht hetzij dit slachten elders 
geschiedt, in elk geval omva'ten het ten 
vnkoop geschikt of moer geschLü maken 
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van het geslacht vee, terwijl plaatsen waar 
uitsluitend vleesch of vleescbwaren worden 
verkocht, niet met _den naam slagerij plegen 
te worden aangedmd. - Het verwerken en 
verdeelen van vierendeelen van geslacht vee 
tot die ODderdeelen welke als runderhaas, 
biefstuk, etc. aan klanten en winkelpubliek 
worden verkocht, maakt het zich aan zulk 
een vierendeel bevindend vleesch t,en verkoop 
geschikt, zoodat daardoor de ruimte, waar 
dat werk /leegt te worden verricht, wordt 
gestempel tot een werkplaats in den zin 
van art. 2 der Arbeidswet. - De stelling 
dat een inrichting geen werkplaats zou kun
nen zijn, reeds omdat zij een winkel is, vindt 
in de wet geen steun. 18 Mei 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het niet 
voldaan zijn aan de voorwaarden omtrent 
de vrije luchtruimte in art. 56, lid 1, van het 
Arbeidsbesluit 1920 gesteld, is een bestand
deel van het strafbare feit. 5 Oct. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ar
beidsbesluit 1920, S 694 van 1920, gewijzigd 
bij K. B. van 22 October 1920, Stbl. n°. 795. 

S. 422. 19 Oct. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Onder het 

,,krachtens deze wet bepaalde" in art. 74, 
lid 1, der Arbeidswet 1919 valt ook een be
schikking steunende op art. 28, lid 5, dier 
wet. Concl. 0. M. daarenboven : De Minis
ter alleen en niet de rechter beeft te teoor
deele1, of de vereiscbte gronden voor een 
vergunning als in art. 28 der Arbeidswet. 
1919 onder l en 5 bedoi-ld, aanwezig ztjn. 
- EC'h.ter zal moeten blijken of de Minister 
de beschiklnng, waarbij de vergunning wordt 
verleend, heeft genomen. omdat hij van oor
deel was, dat die gronden bestonden. In 
casu blijkt dit eerstens uit het noto:rium der 
St. Nicolaasdrukte in banketbakker\jen en 
voorts uit den aanvang der bescb;li:king : 
"gelet op het bepaalde bij art. 28, vij [de lid 
en art. 97, vierde lid, der Arbeidswet." 

23 Nov. 
-- Zie ook : T ractaten. 
Archieven. Schrijven van den Minister van 

Onderwijs, Kunst.en en Wetenschappen aan 
de H eeren Ministers bet.reffende : Archieven 
Overheidscomm1ss;es. 3 Jnli 

- Rondschr\jven van den Minister vat' Binnen. 
landsche Z,i,ken "n Landbom,- aan Ged . 
Staten der onderscheidene prc>-rinciën, be
treffende : Archieven Overheid8-Commissiën. 

21 Oot. 
Armwezen. Wet tot invoering van het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering. S. 308. 29 Juni 
- Koninklijk besluit. Een ' raadsbesluit dat 

bedoelt een burgerlijke instelling van wel
dadigheid in de gelegenheid te stellen eqkele 
uitgaven in eens te doen aan bepaalde groe
pen van werkloozen over een gelijk aantal 
dagen is in strijd met art. 29 der Armenwet. 

12 Sept. 
Rondschrijven van den Minister va.n Binnen

landsohe Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebesturen, betreffende Centraal Archief 
en Inlichtingen-bureau inzake Maats~hap
pelij k Hulpbetoon voor NcdE>rland. 21 Oct. 

- Zie ook: Krankzinnigen en idioten. 
At1estatiën de Vita. Besluit tot wijziging van 

het K. B. van 16 November 1894-, S. 173, 
betreffende de vrijstelling van de verplich
ting tot het overleggen van at-t.estatirn de 
vita.. S. 113. 24 Mrt .. 

Auteursrecht. Zie fndu•trieele eige'Tldom . 
Automobielen. Zie : J,fotorrijtu.igen, enz. 
Azijnen. Zie Bieren en Azijnrn. 
Bakens. Wet tot invoering van het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering. S. 308. 29 Juni 
Begraafplaatsen. Koninklijk be luit. Voor de 

toepassing van dit artikel moet het uitbreiden 
van eene besta~-nde begraafplaats met het 
aanleggen van eene nieuwe worden gelijk
gesteld. - Aan de omstandigheid dat het 
voor uitbreiding der begraafplaats bestemd 
terrein op een afstand van minder dan 50 M. 
van de bebouwde kom ligt doet niet a f, dat 
de gebouwen, die aan de gevraagde uitbrei
ding in den weg staan, en die mede behooren 
tot de bebouwde kom, zijn gebouwd met 
toepassing van art. 16. 28 Mei 

Begrootingen en Rekeningen. Wetten tot ver
hooging, wijziging enz. van de volgende hoofd
stukken der Staatsbegrooting voor 1924. 

II. S. 528 30 Dec. 
III. 544 30 Dec. 
IV. 546 30 Dec. 
V. 527 30 Dec. 
Va. ~08 28 Mei 

VI. 
VIIA. 
VIIB. 
VlII. 

I X. 

X. 

524 30 Dec. 
536 30 Dec. 
529 30 Dec. 
535 30 Dec. 
217 28 Mei 
541 30 Der. 
148 17 April 
566 31 Dec. 
487 24 Dec. 
526 30 Dec. 

XI. 539 30 Dec. 
- Wetten tot vaststelling van de volgencle 

hoofdstukken der Staatsbegrooting voor 1925. 
II. 63 11 Maart 
III. 116 26 Maart 
IV. 87 23 Maart 
V. 96 23 Maart 
Va. 85 23 Maart 
VI. 98 23 Maart 
VIIB. 62 11 Maart 
VIII 92 23 Maart 
IX. 79 23 Maart 
X. 65 11 Maart 
XI. 83 23 Maart 

- Wetten tot verhooging, wijziging enz. van 
de volgende hoofdstukken der Staatsbegroo

ting voor 1925. 
II. S. 
III. 
IV. 
v. 

Vn. 
VI. 
VJIB. 

VIII. 
IX. 
X. 

XI 

557 
572 
551 
241 
552 
555 
568 
247 
295 
558 
570 
562 
281 
525 
556 
569 

31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
23 Juni 
31 Dec. 
31 Dec. 
31 Dec. 
23 Juni 
29 ,Tuni 
31 Dec . 
31 Dec. 
31 Dec. 
29 Juni 
30 Dec. 
31 Deu. 
31 Dec. 
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- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
uitgaven ten behoeve van de voltooinïg van 
het ve tingstelsel, dienst l 925. 

S. 93. 23 Mrt. 
- Wet tot vaststelling va,n de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het ,.Fonds 
ter verbetering van de Kustverdediging," 
dienst 1925. S. 94. 23 Mrt. 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Bouwfonds 
voor de Departementen van Bivnenla ndsche 
Zaken en Landbouw en van Onderwijs, 
Kunsten en \Vetenschappen voor het dienst. 
Jaar 1924. S. 284. 29 J'uni 

- Wet tot verhooging van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf 
der Algemeene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1925. S. 492. 24 Deo. 

- Wet tot wijziging en verhooging van de 
begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsbedrijf der Algemeene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1925. 

S. 553. 31 Deo. 
- Wet tot wijziging van de begrooting van 

inkomsten en uitgaven van het taatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het dienst
jaar 1924. S. 275. 27 Juni 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van hP-t Staatsbedrijf 
der Artillerie-Inrichtingen voor het, dienst
jaar 1925. S. 95. 23 Mrt. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de be
arooting van inkomsten en uitgaven van het 
taatsbedrijf der Artilleri e-Ivrichtingen voor 

het dienstjaar 1925. S. 571. 3] Dec. 
- Wet tot wijziging van de wet tot re~eli ng 

van de inkomsten en uitgaven van het Staats
munthed.rtif voor het dienstiaar 1924. 

S. 246. 23 ,T uni 
- Wet tot wijziging van de wet tot regeling 

van de inkomsten en uitgaven van het 
taatsmuntbedrijf voor ht>t dienstjaar 1925. 

S. 560. 31 Dec. 
- BeRluit- hour1 e11tle aanwijzing van ovns1Jhot

ten op de begroot.ing van uitgaven va.n de 
Posterijen, de Telegrafie en Tele[onie voor 
het dienstjaar 1924, welke word en toegevoegd 
aan de begronting Yan uitgaven voor het 
rlienstjaar 1925. S. 391. 24 Sept. 

- Wet houdende regeling var, de inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en 
Telefonie "oor het dienstjaar 192/i. 

S. 131. 28 Mrt . 
- · V1t•t ho1.1dcnde wijziging van de begrooting 

van inkomsten en uitgaven van de Posterijen, 
de Telegrafie en Telefonie voor het rlienst
j:i<i r 1925. S. 5fi5. :n Dec. 

- Wet tot vast~telling va.n de begrooting van 
inkom ten en uitgaven van het 'Staatsbo ch
hedrij f voor het, dienstjaar 1925. 

S. 9ï . 23 Mrt. 
- Wet tot wijziging en verhooging van de 

begrooting van inkomsten Pn uitgaven van 
het Staatsboschbedrijf voor het rlienstjaar 
l!l25. S. 554. 31 Dec. 

- Wet tot va tstelling van de begrooting van 
inkomdten en uitgaven van het Staatsvis
~chershaven bedrijf te IJmuiden voor het 
dien tjaa1· 1925 en regeling van de afschrijvin
gen en uitkeeringen aan 's Rijles middelen ten 
la te van dat bedrijf. S. 209. 2 Mei 

- Wet tot aanvulling en verhooging van de 

begrooting van uitgaven van het Staats
visschershavenbedrijf te IJmuiden voor het 
dienstjaar 1925. . 563. 31 Dec. 

- Wet tot wijziging va n de begrooting van 
uitgeven van het Zuiderzeefonds voor het, 
dienstjaar 1924. S. ó67. 31 Dec. 

- Wet tot vast&telling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Zuiderzee
fr.nds voor het dienst.jaar 1925. 

S. 80. 23 Mrt. 
- Wet totaan vnllingen verhoogin\l der begroo

i ing van uitgav<'n van het, Zmderzeefonds 
voor het dienstjaar 1925. S. 5ü4. 31 Dec. 

- W et tot aanvulling e n wjjzigjng van d e be
grooting van uitgaven van het algemeen Bur
gerlijk Per>sioenfonds voor het dienstjaar 
1924. S. 494. 24 Dec. 

- Wet, tot wijziging van de Wet tot regeling 
van de ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaa1· 1925. S. 559. 31 Dec. 

- ·wetten houdende : 
Definitieve vaststelling van het slot der 

rekening van uit,11;aven en ontvangsten 
van Nederlandsch-Indië over het dienstjaar 
l!l20. S. 84. 23 Mrt . 

Nadere wijziging van de hegrooting van 
Nederlandsch-1ndië voor het dienstjaar 
1923. S. 303. 29 Juni. 

Alsvoren. S. 304. 29 Juni. 
Alsvoren. S. 30/i. 29 Juni. 

- Besluit tot af- en overschrijvi ng van het 
Ilde op het Iste hoofdstuk der begrooting 
van uitgaven van Nederlands,:,h.Indië 

voor het dienstjaar 1924. 
K 211 . 9 Oct. 

- Wetten houdende: 
Definitieve vaststelFng ven de 1:-egrootiPg 

van Nederland ch-Tndië voor hef dienst
jaar 1925. (Hoofdstuk I. U itgaven in 
Nederland). (verkort,). 

S. 127. 2S Mrt. 
Definitieve vaststelling va,n de begrooting 

van Nederland~ch-Indië voor hel, dienstjaar 
1925. (Hoofdstuk II. Uitgaven in Ne
derlandsch-Indië ), (verkort .) 

S. 12 . 28 Mrt. 
Definitieve aanwijzing van de middelen tot 

goedmaking van de uitga ven. begrepen 
in de begrooting van ederlandsch 
Indië voor b et. dienstjaar 1925. (Hoofd. 
stuk I. Middelen in Nederland). (verkort.) 

S. 129. 28 Mrt. 
Defini t ieve aanwijzing van de middelen tot 

ioedmaking van de uitgaven, begrepen 
m de begrooting van Nederlandsch-Jndië 
voor het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk IL 
Middelen in Nederlandsch-Indië). (verkort.) 

. 130. 28 Mrt. 
Verhooging der begrooting van uitgaven 

van Nederlandsch-Indië voor het, dienst 
jaar 1925. S. 159. 17 April. 

Nadere wijziging van de begrooting van 
Nederlanclsch-Indië voor het dienstjaar 
1925. S. 300. 29 Juni. 

Alsvoren. S. 301. 29 Juni. 
Alsvoren. S. 302. 29 ,Juni . 

- Wet, houdende voorziening in de hehm·fte 
aan kasgeld voor drn Indischen dienst hier 
te lande gedurende het jaar 1926. 

S. 637. 30 Dcc. 
- Wet, houdende vaststelling van het slot 
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der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Suriname over het djenst 
jaar 1920. S. 158. 17 April. ' 

Wet, houdende vaststelling van het slot 
der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Suriname over het dienst 
jaar 1921. S. 299. 29 J àni. 

- Wet, houdende wijziging van de Surinaam
sche begrooting voor het dienstjaar 1923. 

S. 218. 28 Mei. 
- Wet, houdende vaststelling van de koloniale 

huishoudelijke begrooting van Suriname voor 
het dienstjaar 1925. S. 297. 29 Juni. 

- Wet, houdende vaststelling van het Blot 
der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Curaçao over het dienst
jaar 1921. S. 220. 28 Mei. 

- Wet, houdende vaststelli og van het slot 
der rekening van de koloniale uitgaven en 
ontvangsten voor Curaçao over het dienst
jaar 1922. S. 540. 30 Dec. 

- Wet, houdende wijziging van de Curaçaosche 
begrooting voor het dienstJaar 1923. 

S. 219. 28 Mei. 
- Wet, houdende vaststelling van de koloniale 

huishoudelijke begrooting van Curaçao voor 
het rlienstjaar 1925. S, 298. 29 Juni. 

Belastingen. (Gemeentelijke) Zie j Gemeente
bestuur, 

Belastingen. (Rijks directe) Wet tot ijevordering 
van de richtige heffing der directe oelastingen. 

S. 171. ~9 April. 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Ged. Staten van : 1. Gelderland ; 2. Zuid
holland; 3. Noordholland ; 4. Friesland ; 
5. Overijssel; 6. Drenthe, betreffende uit
voering wet van ,29 April 1925, S. 171, 
(bevordering van de richtige heffing der 
directe belastingen). 29 Mei. 
Zie ook : Dividenil- en tantièmebelasting. 

.T nlcomstenba.lastinr,. 
Raden van B eroep. 

,, ,, Vermogens- en Verdedigingsbelasting. 
Beroepswet. W et, houdende wijziging van 

de Beroepswet. S. 190. 16 Mei. 
- Beslui t tot wijzi~ing van het K. B. van 11 

Juni 1917, S. 460, tot vaststelling van een 
algemeenen maat regel van bestuur, als 
bedoeld in d t> a,rtikelen 2, 12 en 78 der Be
roepswi,t en 'n art ikel 34-9 van de Invali
diteitswi>t. S. 325. 10 Juli. 

- Beslui t, houdenrle vaststelling van het 
tijd5t,ip van inwer:-ingtre<ling -van éle wet 
van 16 Mei 1925, S. 190, tot wijziging van 
de Beroepswet. S. 326. 10 ,Juli. 

Bevolkingsregister. Rondschrijven van den 
Minister van Binnenla.ndsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Commissarissen der 
Koningin in de onderscheidene provinciën, 
bet1effende voorschriften hevolkingsregisters. 

l Sept. 
Bewakingsgebieden. Besluit, houdende na<lere 

wijziging van hot K . B. van 11 Februari 1920, 
S. 65, tot aanwijzing van bewakingsgebii>den, 
als bedoeld in art-ikel I der wet van 10 J a
nuari 1920 Staatsblad n°. 11). S. 19, 21 J an. 

- Besbit, bouden<le nadere wijziging van het 
K. B. van 11 Februari 1920, S. 65, tot aan
wijzing van bewa.kirgsgebieden, als bedoeld 
in artikel 1 der wi>t van 10 Januari 1920 
(Staatsblad n°. 11). S. 344. 30 Jul i. 

Bieren en Azijnen. Besluit, houdend!' nadere 
bepalingen omtrent uit,voi,r van hier met 
afschrijving van accijns. S. 267. 23 Juni. 

Bosehwer.en. Wet, houdende intrekking der 
aanwijzing van het Staatsboschbeheer als 
Staatsbedrijf. S 237 . 23 Juni. 

- Wet, tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvc,rdering. S. 308. 29 Jwli. 

- Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw arn H eeren 
Gedeputeerde Staten van de onderscheidene 
Provinciën, betreffende Uitvoering der Bosch
wet 1922. 14 Deo. 

Boter en Margarine. Wet, tot invoering van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 Dc

cem b e r 1909, S. 4 06, gewijzigd bij K. B. van 
28 Juli 1922 (Staatsblad n°. 469). 

Zie ook: TVarnnwet. 
S. 373. 5 Sept. 

Bouwverbod. Wet, tot invoering van het 
nieuwe Wetboek van Strafvorde1·ing. 

S. 308. 29 Juni. 
Brood. Zie Warenwet. 
Bruggen. Wet betreffende het overbrengen 

van de brug over den voormaligen molenvliet 
van het waterschap B1 eukelerwaard, gelegen 
in den Rijksweg Ahcoude-Utreoht, in beheer 
en onderhoud bij het Rijk. S. 81. 23 Maart. 
Zie ook : S cheepvaart. 

Burgerlijke Stand. Rondschrijven van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de Gemeentebesturen, betreffende 
deugdelijkheid van papier voor afschrihen 
en uittreksels van akten van den burgerlijken 
stand. 28 Febr. 
Zie ook : Gemeentebesturen. 

Burgerlijke Rechtsvordering. Zie Tractaten. 
Burgerlijk Wetboek. Wet, houdende wijziging 

van de voorschriften omtrent surséance van 
betaling (en in verband daarmede wijziging 
van artt. 17 Faillissementswet en ll 95 
Burgerlijk Wetboek). S. 191. 16 Mei. 

- Wet., houdende wijziging der wet van 
26 Maa1·t 1920, S. 148, verbeterd bij de wet 
van 4 December 1920 (Staatsbla<l n°. 864). 

S. 309. 29 Juni. 
- Wet, houden<le wijziging van artikel 30 

van bet B urgerlijk Wetboek. 
. S. 44.4. 13 Nov. 

Buskruit. Wet, tot invoering van het nieuwe 
Wetboek van Strafvordering. S. 308. 29,Juni. 

Cacao en Chocolade. Zie Warenwet. 
Caissonwet. Wet, tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni. 

Contrale Raad van Beroep. Zie Raad van 
B eroep (Centrale). 

Chèque- en Girodienst. Zi e Posterijen. 
Commissiën. Zie Archieven. 
Consenten. Besluit tot intrekking van het 

K. B. van 22 December 1917, houdende 
bepalingen ten aanzien van het goederen
verkeer met het buitenland, S. 726, gelijk 
dit besluit nader is gewijzigd. 

S. 324. 10 Juli. 
Consulaten. Wet, tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni 

Zie ook : Corps diplomatiq·ue. 
Tractaten. 
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Coöperatieve vereenlglngen. Arrest van den 
Hoogen Raad. Art. 46 Reg.-wet 1917 -
en de geheele daarbij aansluitende regeling 
der volgende artt,. - is alleen toepasselijk 
op vereenigingen, waarbij het deelgenoot
schap herust op de deelneming in haar kapi
t,aal en dus niet op de onderhavige Coöp. 
Vereeniging, die wel een kapitaal heeft, maar 
bij wie niet de deelneming in dat kapitaal 
do grondslag van het lidmaatschap is . -
Ten onrechte hebben Hof en Rechtb. hier 
genoemd artikel van toepassing geacht. De 
H. R. verstflat, dat de Coöp. Vereen. de 
Handelskamer terecht in verzet is gekomen 
tegen het dwangbevel wegens f 4.50 Regis
tratierecht en f 1000.- boete. 6 ll:l:ei. 

- Wet, houdende nieuwe wettelijke regeling 
van de coöperatieve vereenigingen. 

S. 204. 28 Mei. 
- Besluit, houdende vastst-ell ing van het tjjd

stip van inwerkingtreding der wet van den 
28sten Mei 1925, S. 204, houderdo nieuwe 
wettel\jke regeling van de co::peratieve ver
eenigingen. S. 206. 2 ll:l:ei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Ten onrechte 
heeft het Hof, voor de ontvankelijkheid van 
een vordering tc~en een ontzet lid, gevorderd 
d_~ '\lermelding m de dagvaarding van het 
t 1Jdsti,P van de inschrij ving der ontzetting. 
- BiJ ontzetting moet het tijdstip, waarop 
het besluit daartoe is genomen, worden ver
meld . Overigens vloeit uit de voorlMtste al. 
van art. 11 voort, dat ook de in chrjjving 
van het besluit tot ontzetting op den dag, 
waarop het wordt genomen, zal plaats vinden. 

12 Juni. 
Corps diplomatique en consulaten. Besluit, 

houdende : A. intrekking van het Diplo
matiek Reglement 1920, S. 796, alsmerle van 
het K. B. van 8 Juli 1924, S. 350, voor zoover 
het betreft de rege!ipg der jaarn edden van 
de diplomatieke ambtenaren; B. vast telling 
van een nieuw reglement voor den Diplo
matieken Dienst. S. 109. 23 Mrt. 

- BesluH, houdende : A. int.rekking van het 
Consulair Reglement 1920, S. 818, zooals ge
wijzigd bij Ons besluit van 8 Juli 1924 (Staats
blad n°. 350) ; B. vaststellin2 van een nieuw 
reglement op de inrichting van den consulairen 
dienst. S. ll0. 23 Mrt. 

Curaç;io. Besluit tot regeling van de wacht
gelden, te kwijten uit de Surinaamsche en 
de Curaçaosche geldmiddelen. S. 8. 8 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van regelen bet ref
fende de uitzending van personeel, bestemd 
voor plaatsing in tot den tijdelijken of den 
vasten Landsdienst in Suriname en Curaçao 
behoorende ambten. S. 15. 15 Jan. 

- Besluit tot overdracht van enkele bevoegd
heden ten aanzien van de begrootingen van 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
aan den Minister van Koloniê'n. 

S. 33. 9 Febr. 
- Besluit tot wijziging van de mfütaire straf-

wetgeving van Curaçao. S. 40. 17 Febr. 
- Besluit betreffende de Regtspleging bij de 

Landmagt, in Curaçao. (Publicatieblad 1914 
n°. 2). S. 60. 3 Mrt. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
ment op het verleenen van verlof, na op
zending naar Nederland, aan militairen be
neden den rang van onder-luitenant, behoo-

rende, tot of gedetacheerd bij de troepen in 
uriname en Curaçao. S. 108. 23 Mrt. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
,.West-Indisch Uitzendingsbeslttit 1925" 
(Staatsblad n°. 15). . S. 136. 6 April. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
op de toekenning van overtocht van eder
land naar Suriname en naar Curaçao en om
gekeerd, en tusEchen Suriname en Curaçao 
ontleding, ten laste van het XI' Hoofdstuk 
der Staatsbegrooting (Militair West-Indisch 
Overtochtsreglement). S. 378. 10 Sept. 

- Beslu.it tot wijziging van : J. o. het W etboek 
van Militair Strafrecht voor de kolonie 
Curaçao, en 2°. het besluit van 3 Maart 1925 
U taatsblad n°. 60, Publiratieblad n°. 21) 
betreffende de rechtspleging bij de land
macht in Curaçao. S. 383. 12 Sept. 

- Besluit "houdende bepalingen betteffencle 
het postverkeer met Nederlandsch-Indië, 

uriname en Curaçao en met het bwtenland. 
S. 394. 25 Sept. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende 
het pakketpostverkeer met Nederlandsch
Indië, Suriname en Curaçao en met het 
buitenland. S. 395. 25 Se.iit. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 19 Oot.ober 1921 n°. 49 (Staats
blad n°. 1135), waarbij het pensioenregle
ment in Staatsbkul 1910 n°. 801, van toe
passing is verklaard op de militairen van de 
troepen in Suriname en Curaçao. 

S. 466. 5 Dec. 
Zie ook : Tractaten. 

Delfstoffen. Zie Mijnen en Del/stoffen. 
Deurwaarders. Zie Rechtswezen. 
Dienstplicht. Zie Militaire Zake11. 
Diploma. Besluit, houdende: 1°. instelling 

van een Staatspractijkdiploma voor Handel 
en Administratie: 2°. vaststelling van een 
Reglement en een Programma van het 
examen voor dat diploma. S. 339. 25 Juli. 

Dlstributiewet. Zie Volksnoeding. 
Dividend- en tantièmebelasting. Wet, hou

dende wijziging van de Wet op de Dividend
en Te.ntiè-mebelasting 1917 en herziening 
van do regelen voor de heffing van opcenten 
ten behoeve van de gemeenten op de dividend
en tantièmebela ting. S. 146. 17 April. 

- Wet. tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 27 Juni. 

Domeinen. Wet houdende goedkeuring van 
den onderhandschen verkoop aan de gemeente 
Katwijk van eenige perceelen grond langs de 
F. E. Meerburgkade, nabij het Prins Hendrik
kanaal, te Katwijk aan Zee. 

S. 147. 17 April. 
- Wet, houdende goedkeuring van de overeen

komst van ruiling va-n domeingrond in de 
boschwachterij Nieuw-S'1erel met do gemeente 
Ermelo. S. 239. 23 Juni. 

- \}i'et, houdende goedkeur-ing van rle onder
handsche overdracht, door ruiling, aan de 
gemeente Hoorn van de voormalige Hulp
kazerne c. a . aan de Mr-sterdsteeg te Hoorn. 

S. 296. 29 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van de overeen

komst van ruiling van domeingrond in de 
bosehwachterij Texel met C. Kuip Czn., vee
houder aldaar. S. 488. 24 Dec. 

- Wet, houdende goedkeurin~ van den onder
handschen verkoop aan de Gemeente Nij -
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megen van het terrein van het voormalige 
fort Kraijenhoff onder eerbosch. 

S. 530. :'l0 Dec. 
- ·w et, houdende goedkeuring van den onder

ha.ndschen verkoop aan de gemeente Bergen
op-Zoom van een gedeelte van het Coehoorn
park c. a. te Bergen-op-Zoom. S. 531. 30 Dec. 

- \Vet, houdende goedkeuring van den onder
handschen verkoop aan de Naamlooze Ven
nootschap Kantoorgebouw "Het Scbeep
vaarthuis" te Amsterdam van het perceel 
Prins H endrikkade 118 aldaar. 

S. 534. 30 Dec. 
Drankwet. Zie Sterke drank. 
Drinkwaterleiding. Koninklijk besluit. De 

door straf te handhaven bepaling eener ver
ordening, die aan het oordt>el van Burg. en 
\Veth . overlaat de hoeveelheid en de quali
teit van het drinkwater, dat in of nabij 
woningen vel'!crijgbaar moet zijn, mist een 
voldoenden waarborg van zekerheid voor hen, 
die a,an die bepaling onderworpen zijn. 17 Febr. 

Droogmskingen. Zie W a,terscltappen, enz. 
Electriciteit. Besluit tot vaststelling van een 

reglement ter voorkoming van aantasting 
van metalen voorwerpen in den grond door 
zwerfstroomen, afkomstig van de spoor
staven van electrische spoor- en tramwegen. 

R. 29. i5 Febr . 
Enquête. Wet, tot invoering van het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 
Erfrecht. Wet tot herziening in het, algemeen 

belang van bij erfstelling of legaat gemaakte 
bedingen. S. 174. 1 Mei. 

Fabrieken. Zie Hinderwet. 
Fabrieks- en handelsmerken. Zie Industrieele 

en I ntellectueeie eigendom. 
Faillissementswet. Wet, houdende wijûging 

van d e voorschriften omt.rent surs~a nce van 
betaling (en in verband daarmede wijziging 
van artt. 17 Faillissementswet en 1195 
Burgerlij k Wetboek). S. 191. 16 Mei. 

- Wet, houdende wijziging der Faillissements
wet (voortzett,ing van bedrijf na insolventie). 

S. 192. 16 Mei. 
- Wet, houdende herziening van de F aillisse-

mentswet. S. 445. 13 Nov. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 

voorschriften betrekkelijk de scheepsboek
houding naar aanleiding van de Wet van 
22 December 1924 (Staatsblad n°. 573), hou
dende herziening van verschillende titels 
van het Tweede .Boek van het Wetboek van 
Koophandel en wijziging van daarmerle 
samenhangende artikelen in andere wet
boeken en in de Faillissementswet. 

S. 518. 28 Dec. 
Wet, houdende herzien ing vnn de Fail

lissements\\ et. S. 54fi. 30 Dec. 
Financiëele verhouding tusschen Rijk en Ge

meente. Besluit tot regeling van de betalin
gen tusschen Rijk en Gemeenten. 

s. 125. 28 Mrt. 
- Rondschrijven van den Minister vali Bin

nenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
onderscheidene Gemeentebesturen, betreffen
de verrekening vorderingen en schulden tus
schen Rijk en Gemeenten. Vervolg op schrij
ven van: 15 April 1925. 8 J uni 

- Rondschr~ven van den Minister van Bin
nenlandsche Za ken en Landbouw aan de 
gemeentebesturen, b?treffende Ver rekenmg 

vorderingen en schulden tusschen Rijk en 
Gemeenten . 15 April. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Gedep. Staten der onderscheidene provinciën, 
betreffende verrekening, vorderingen en 
schulden tusschen Rijk en Gemeenten. Ver
volg op schrijven van 8 Juni 1925, n°. 4502 I, 
Afdeeling B. B. 24 Juli 

- Rondschrij ven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
gemeentebesturen, betreffende Verrekening 
vorderingen en schulden tusschen Rijk en 
Gemeenten. Vervolg op schrijve '.l van 8 Juni 
1925 n°. 45021 afd. B B. 24 Juli. 

Fondsen. Zie Be.grootingen en Rekeningen. 
- Zie Pensioenen en Wachtgelden. 
Forensenbelasting_ Zie Ge,neentebestuur. 
Gedistilleerd. Besluit omtrent vermindering 

van den accijns van gedistillee.rd, uitgeslagen 
door branders, distillateurs en handPlaars. 

S. 353. 7 Aug . 
- Besluit betreffende afwijking van artikel 

!l, § 4, der wet van 20 Juni 1862, S 62. hou
dende bepalingen omtrent den accijns op het 
hinnenlandsch gedistilleerd. S. 434. 31 Oct. 
Zie ook : Tractalen. 

Geldleening. Zie Schuld . /Na1ionale) 
Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Ge

rueentebegrooting. Beroepstermijn ingevolge 
art. 200 der Gemeentewet. Bij de toepassing 
van dit artikel wordt uitgegaan van het stand
punt, dat een besluit van Geel. Staten, wa irbij 
eenige posten op de begrooting eener gemeen
t e met toepassing van art. 212 dier wet zijn 
verhoogd, tevens is eene ingevolge art. 207 
genomen beslissing tot weigering h unner 
goedkeuring. 7 Jan. 

- ' Koninklijk besluit. De goedkeuring der 
gemeentebegrootmg door Geel. Stilten sluit 
tevens goedkeuring der bedrijfsbegrooting in 
zich ; wijziging der bedrijfsbegrooting is 
mede aan de Goedkeuring van Geel. Staten 
onderworpen. 7 Jan. 

- Koninklijk besluit. Als werkforens moet 
worden beschouwd de beheerende vennoot 
eener vennootschap onder firma voor wien 
in het in de gemeente aamrnzig kantoor voort
durend een werkkamer beschikbaar is ge
bleven. 16 Jan. 

- Koninklijk besluit,. Als werkforens moet 
worden beschouwd de direct eur eener'haam
looze vennootschap voor wien in het in de 
gemeente aanwezig kantoor der vennootschap 
- da t, hij eenmaal per maand bezoekt - b,j 
voortduring een schrijfta fel beschikbaar is. 

16 Jan. 
- Arrest van den Hoo!!en Raad. Het enkel 
laten staan van een a utomobiel op den open
baren weg, die onder meer ook voor het ver
keer met die voertui~en bestemd is, levert 
niet op gebruikmaking van dien weg als 
bergplaats. - Dit kan wel het geval worden 
als de tijd gedurende welken de automobiel 
op dezelfde plaats blijft st aan aanmerkelijk 
langer is dan bij het normale verkeer met 
nuto's pleegt voor te komen, doch zooda nige 
afwijking van het~een bij dat verkeer gebrui
keltik is, niet te1astegelegd, wanr de ann
klach t niet meer inhield, dan dat de automo
biel va n bekl. een klein uur voor een huis 
heeft sti lgestaan. 19 J an. 
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- Koninklijk besluit. Gedeputeerde Staten 
kunnen, zoolang de rekening eener gemeente 
niet , hetzij door den Raad, hetzij met toe
passing van a rt. 126, 2' lid der Gemeentewet 
voorloopig is vastgesteld, niet besluiten die 
rekening vast t e stellen. 21 J an. 

- K oninklijk beslui t . De Kroon beslist da t een 
mede-Direc teur van een aamlooze Vennoot
schap die als zoodarug de beschikking had 
over het kantoor daarvan, gelegen in de ge
meente waar die vennootschav gevestigd wa;i, 
n iet geacht kan worden de beschikking te 
hebben gehad over een vaste inricht.ing tot 
persoonlijke uitoefening van zijne betrekking, 
omdat dit kantoor niet voor hem bestemd 
was om persoonlijk zijne werkzaamheden uit 
te oefenen, aangezien hij zijne admini,tratie 
elders in een andere gemeente voerde. 23 J an. 

- Besluit, houdende beschikking op het beroep, 
ingesteld door het gemeentebestuur van 
Capelle op d'TJ~sel in zake den aanslag van 
Mr. P . J. van Wijngaarden, te R otterdam, 
in <le plaatselijke inkomstenbelasting der 
gemeente Capelle op d'TJssel als forens. 

S. 26. 31 ,J an. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. Ten 

onrechte heeft de Raad van Beroep bij de 
bean twoording der vraag of de aanspraken, 
d ie een in dienst eener naamlooze vennoot-

h sch ap werkzaam beambte kan doen gelden 
op event ueel ouderdoms-, invaliditeits- en 
weduwen- en weezenpensioen, een zekere 
geldswaarde hebben waarmede bij de vast
$telling van het bedrag van diens sal11,ris reke
ning is te houden, beslist , dat die geldswaarde 
op nihil gesteld moet worden, omdat niet 
vastgesteld kon worden met welk bedrag de 
contante waarde dier aanspraken in een 
bepaald jaar wa;i toegenomen. - Daaruit 
volgt niet, dat die geldswaarde nog op een 
andere wijze had kunnen worden vastgesteld. 
- Evenzeer is onjuist het oordeel van den 
Raad van Beroep, da t die geldswaarde nihil 
bedraagt, omdat de geld~waarde der aam·pra
ken voor zeker jaa r niet noodzakelijk be
paald wordt door het bedrag, dat de werk
nemer niet behoeft te besparen of niet be
hoeft uit t e geven voor verzekering en even
min door het bedrag, dat de werkgever voor 
pensioenfondsen waartoe de beambte niet 
bijdraagt moet, afzonderen. De omstandig-

"~ heid, dat de werkgever zekere sommen niet 
behoeft uit te geven, wijst er integendeel op, 
dat zijne aanspraken op de eventueele uit
keeringcn wèl eene geldswaarde hebben. 
- Waar de Raad van Beroep echte r beslist , 
dat uit de aangehaalde bepalingen van het 
pensioen-reglement eene zoo groote mate 
van onzekerheid voortvloeit omtrent het 
door de beambten te verwerven pensioen, da t 
de jaarlijksche geldswaarde hunner aanspra
ken op niet s is t e stellen, staat men voor eene 
be81issing van feitelijken aard die niet met 
vrucht voor den r echter in cassatie kan 
worden bestreden. 11 Febr. 

~ Besluit, houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door Mr. W. van Lanschot te 
Vught in zake zijnen aanslag in de plaat
selijke inkomstenbelasting te 's-Hertogen
bosch als foren~. S. 37. 13 Febr. 

- Besluit houdende beschikking op het be
roep, ingesteld door R . J . H . Jurgens te 

Nijmegen, in zake zijn aanslag in de plaát
selijke inkomstenbelasting der gemeente 
Groesbeek, als forens. S. 41. 17 Febr. 

- Beschikking van den Hoogen R aad. On
juist is de beslissing van den R aad van 
beroep om, waar de Gemeentewet in art. 
242e voor vrijstelling van belastingplicht 
uitdrukkelijk vordert de uitoefening van 
het be<lrijf in sta tions, reeds aan t e nemen, 
dat die vrijstelling volgt uit de omstandig
heid, da t de aangeslagen naamlooze vennoot
schap een openbaar middel van vervoer 
exploiteert. - Ook uit de geschiedenis van 
a rt . 242e blij kt, dat naar de bedoeling vn,n den 
wetgever de woorden " in stations' ' een ,;elf
standigen eisch inhouden. - Uit de omstan
digheid, dat de aangeslagen t ransportonder
neming te Arnhem een aanlegsteiger heeft, 
dieniet alseen station kan worden beschouwd, 
volgt, waar vaststaat, dat zij aldaar behalve 
dien steiger ook nog een kantoorgebouw en 
een bagagebureau ten behoeve van haar 
bedrijf gebruikt, nog niet, dat zij haar bedrijf 
niet in een st ation, waaronder ook een goe
derenstation is t e verstaan, uitoofent. 18 Febr. 

- K oninklijk besluit. I emand die in een ge
meente werkzaam is als leeraar aan eene 
hoogere burgerschool , is aldaar niet werk
forens indien die werkzaamheid niet op meer 
dan 90 <lagen in het belastingjaar heeft plaats 
gehad. 19 Febr. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Voor 
de toepassing van art. 242e der Gemeentewet, 
en ar t. l der daarop steunende gemeentelijke 
verordening, is het niet van belang of de be
langhebbende, die het beurtvaartbedrijf uit
oefent iV, het a lgemeen, in alle gemeenten 
waar zij werkzaam is haar bedrijf in stations 
uitoefent doch of zij dit binnen de gemeente 
Zaandijk in een of meer stations doet . - I s 
dit het geval, dan kan geen aanslag met 
recht in de gemeente Zaandijk worden opge
legd. - Uit de omstandigheid, dat apepl
lante hare booten laat varen op onderschei
dene plaatsen en in die pl aatsen los- en .laad
plaatsen en andere vaste inrichtingen heeft 
t en behoeve van haar bedrijf, kon de Raad 
van Beroep, zonder dat meer is vastgesteld 
omtrent de w:\jze waarop het bedrijf wordt 
uitgeoefend, niet afleiden, dat zulks in stat ions 
geschiedt. - Verniet,iging der uits,praak, met 
last te onderzoeken op welke wiJ ze binnen 
de gemeente Zaandijk het bedrijf wordt uit
geoefend. 2ii Febr. 

- Be chikking van den H oogen Raad. Een 
Raad van Arbeid is blijkens de regeling zijner 
zaak bij de verschillende wet ten wel een or
gaan dat zijn medewerking verleent bij de 
uitvoering der wetten op de ouderdoms- en 
inva lidi teitsverzekering, doch oefent daarom 
nog niet uit het bedrijf van verzekeraar. 
Aangenomen dat niet reeds andere redellfm 
zich verzet ten dit aan t e nemen, is zulks niet 
het geval omda t de uitkomsten der bij de 
bedoelde wet ten geregelde verzekeringen niet 
zij n ten bate en schade van de R aden van 
Arbeid. - Dat een Raad van Arbeid rechts
persoonlijkheid bezit brengt hierin geen ver 
andering, omdat het zijn van rech tspersoon 
op zich zelf nog niet voldoende is om iemand 
tot ondernemer t e maken. 18 Mrt . 

- K oninklij k besluit . Ook al >1ijn partijen ge-
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huwd in gemeenschap van goederen, kan aan 
den man geen aanslag als forens opgPlegd 
worden wegens het feit, dat ûjne vrouw 
verkeert in het geval van art. 244,i sub 3° 
Gemeentewet. 23 Mrt. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing van 
het besluit van den Gemeenteraad van Breda 
vn.n 29 Augustus 1924, waarbij het Begijn
hof te Breda is afgevoerd van de lijs1, bedoeld 
in art. 1 der verordening tot instandhouding 
van monumenten in de gemeente Breda, 
vast-gesteld bij raadsbesluit van 9 October 
1923. . 112. 24 Mrt. 

- Koninklijk besluit. De vraag of een bepaling 
in eene verordening op het grondbedrij f, krach
tens welke de boekwaarde van bepaal de 
gronden o. a . wordt verkregen door te hunnen 
laste te brengen de rente van de kapitalen, 
aangewend tot of voor buitengewone werken 
ten behoeve dier gronden, vatbaar is voor 
goedkeuring, hangt hiervan af, of mag worden 
aangenomen dat op redelijke wijze gezorgd 
is voor de instandhouding van het vermogen 
der gemeente en voor eene billijke verdeeling 
van lasten tusschen de tegenwoordige en 
de toekomstige belastingplichtigen. 24 Mrt. 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van het besluit van den gemeenteraad vao. 
Dordrecht, van 26 Augustus 1924, waarbij 
het gebouw van het voormalig Zuid-Afri
kaansch Museum aldaar, gelegen in de nabij
heid van Dordrechts MuBeum, is verhuurd 
als autogarage met showroom en werkplaats. 

S. 121. 26 Mrt. 
- Besluit tot wijzi~ing van de ModellerI I en 

II behoorende biJ het K. B. van 27 April 
1922, S. 230, sedert gewijzigd, tot uitvoering 
van artikelen der Kieswet, der Provinciale 
Wet en der Gemeent,ewet. S. 123. 28 Mrt. 

- Besluit t ot ref!eling van de betalingen tus · 
schen Rijk en Gemeenten. S. 125. 2ll Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Verbod te 
plaatsen of te hebben reclameborden; art. 23 
Verord. Utrecht hetreffende de politie op de 
openbare wegen enz. - De verbodsbepaling 
omvat ook borden van te koopstelling. - Zij 
betreft, reed5 omdat zij een a lgemeene rege
ling betreffende aan den openbaren weg zich 
bevindende of van daaruit zichtbare voor
werpen, de huishouding der gemeente. 30 Mrt. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenla.ndsche Zaken en Landbouw aan de 
gemeentebesturen, betreffende Verrekening 
vorderingen en schulden tusschen Rijk en 
Gemeenten. 15 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De Gemeen
teraad is gerechtigd om in een krachtens 
art 53 der Gem.wet vastgesteld Reg!. van 
Orde te bepalen, dat den Voorzitter van den 
Raad de bevoegdheid toekomt om een lid te 
gela. ten de vergadering van dat college te 
verlaten, wanneer dat lid, na door den voor
zitter tot de orde te zijn geroepen, niettemin 
bljjft voortgaan de orde te verstoren. - Even
eens kan den voorzitter bij dat reglement 
de bevoegdheid worden toegekend, om dat 
gemeenteraadslid, wanneer het in zoodanig 
geval aan zijn last de vergadering te verlaten 
geen gevolg geeft, door den sterken arm uit 
de raadsvergadering te doen verwijderen. -
liet onderhavige art. 9b in het Regl. van Orde 
v. d. gem . Zwijndrecht gaat echter veel verder 

en bepaalt dat wanneer het bovenbedoelde 
geval zich heeft voorgedaan, de last tot ver
wijdering tot, noodzakelijk, daarmee onver
brekelijk gevolg heeft., · dat het verwijderde 
lid gedurende drie maanden van bijwoning 
der raadszittingen is uitgesloten. - Eene 
bevoegdheid tot verwijdering met dit onaf
scheidelijk gevolg, mag do gemeenteraad 
echter niet aan áen voorzitt.er verleenen, 
daar hierdoor het recht van het gemeente
raadslid om gedurende drie TUaanden aan de 
vergaderingen van dim raad deel t,e nemen, 
wordt gekrenkt, en dit zondtlr dat de hand
having der orde dit noodzakelijk maakt. -
Hieruit volgt dat het hevel tot verwijdering, 
hetwelk in dit geval door den voorzitter van 
den gemeenteraad vnn Zwijndrec ht ,vas ge• 
geven, aan de in de dagvaarding bedoelde 
politieambtenaren, niet. was een bevel dat 
hij bevoegd was te geven, zoodat de ambt.e
naren, die dit opvolgden, ook niet werk
zaam waren in de rechtmatige uitoefening 
hunner bediening. 4 Mei. 

- Koninklijk besluit. Goedke11ring van een 
raadsbe~luit strekkende tot aanleg van wegen 
ten behoeve v11,n particulieren woningbouw. 

5 Mei. 
- Arre~t van den Roogen Raad. Een bezwaar, 

gegrond op het niet bindend zijn der desbe
treffende Verordening, richt zich teger, de 
wettigheid van den aanslag. - De algemeene 
regel van art. 2 R. 0. moet wijken, nu de 
wet een bij70ndere rechtspraak heeft inge-
8telrl. - De Hooge R aad vernietigt het von
nis der Rechtbank en verklaart zich on be
voeg<l van de vordering kennis te nemea. 
Vgl. H.R. 16 Dec. 1920 N. J. 1921 blz. 220 
(in welk geval geen cassatiemiddel over de 
bevoegdheid was gesteld), waarbij de H . R., 
ten principale rechtdoendc, een dergelijke 
vorderin~ toewees. - Over de wettigheid der 
verordenmg, zie Concl. Proc.-Gen., waarin 
wordt verwezen naar voormeld arrest H. R ., 
waarbij een dergelijke verordening in strijd 
met de wet is geoordeeld. 6 Mei. 

- Beschikking van den Roogen Raad. ·wan
neer in de verordening op de heffing der ge
meentelijke belasting is bepaald, dat in geval 
van beroep tegen de beslis ing van den Raad 
de controleur der gemeentebelastingen in de 
pla.ats van den Burgemeester treedt als de 
ambtenaar bedoeld in hoofdst,uk Il der wet 
van 19 Dec. 1914, S. f.64, is de burgemeester, 
zoo hij in zijn_ qualiteit een cassatieberoep 
instelt, daarin niet-ontvankelijk. 6 Mei. 

- Koninklijk besluit. Ged. Stati,n hebben te
recht goedkeuring onthouden aan eene 
wijziging der gemeentebegrooting in verband 
met den bouw van woningen, waar de bouw
plannen niet kunnen worden geëxploiteerd 
zonder nieuwe groote risico's voor de ge
meente op te leveren, welke risico's slechts 
dan zouden moeten worden aanvaard, wan
neer vaststond dat de bouw van de woningen 
als een onafwijsbare eisch moest worden 
beschouwd, hetgeen in casu niet is gebleken. 

12 Mei. 
- Rondschrijven van den Minister van Finan

ciën aan het College van Ged. Staten in de 
onderscheidene provinciën, betreffende Ge
meentelijke inkomstenbelasting. (Art. 244a 
sub 3°. en 4°. der Gemeentewet.) 12 Mei' 
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- Beschikking van den Hoogen Raad. W11,n
neer eene belanghebbende na afloop van 
den termijn bepaáld in artt. 265b j0 • 265c der 
Gemeentewet tegen eer, hem in de gemeen
telijke wegbel11,sting opgelegden aanslag bij 
den gemeent,eraad opkomt, is hlj niet-ont
vankelijk. De R aad van Beroep had hem 
daarom, doende wat de gemeenteraad had 
behooren te doen, niet-ontvankelijk moeten 
verklaren, doch hàd den aanslag niet mogen 
vernietigen. 13 Mei. 

- Arrest van d en Hoo~en Raad. Stond het 
bek!. al waarnemend· Burgemeester vrij op 
den spoorweg te loopen ? Vervanging van 
den Burgemeester ; art. 77 Gemeentewet. -
Hooger bero~p ingesteld zoowel door den 
Ambtenaar 0. M. als door zijn plaatsver
vanger. - Geen s hending van ar t. lt 9 Sv. 

25 Mei. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. Al is 

een Raad van Arbeid blijkens de regeling 
zijner taak bij verschillende verzekerings
wetten wel een orgaan, dat zijne medewer
king bij de uitvoering dier wetten verleent, 
zoo is hij daarom nog niet ondernemer van 
een verzekeringsbedrijf, al was het alleen om
dat de uitkomsten <l.er bij de betreffende 
wetten geregelde verzekeringen niet zijn ten 
bate en schade van de Raden van Arbeid. -
Terecht heeft de Raad van Beroep den opge
legden aanslag vernietigd. 27 1\1:P.i. 

- Rondschr:ijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Ged. Staten van : 1. Gelderland ; 2. Zuid
bolland; 3. Noordholland; 4. Friesland; 
5. Overijssel ; 6. Drenthe, betreffende uit
voering wet van 29 April 1925, S. 171, (be
vordering van de rich tige heffing der directe 
belastingen) . 29 Mei. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De gemeente
raad is bevoegd om in het belang der openbare 
orde een regeling te maken betreffende de 
spelen. welke in voor het publiek toeganke
lijke localiteiten of plaatsen mogen worden 
beoefend. - H et onderwerpelijke art. der 
politieverord. en de a rtt . 254bis en 457 Sr. 
hebben niet denzelfden inhoud. - H et han
delt niet over medeplichtigheid, immers 
bevat een zelfstandige delicts-omschrijving. 

2 Juni, 
- Koninklijk besluit. Hij die een werk ten 

0
behoeve der gemeente heeft aangenomen kan, 
zoolang de desbetreffende overeenkomst nog 
loopt, niet als raadslid worden toegelaten. 

5 Juni. 
- Beschikking van den Hoogen Raad. Een 

hezwaar, gegr0nd op het, niet bindend zijn 
van de gemeentelijke verordening, welke bij 
het opleggen van den aanslag is toegepast, 
richt zich tegen den aanslag en meer in het 
bij zonder t egen de wettigheid van den aan
slag. Terecht heeft de rechter zich ten deze 
onbevoegd verklaard. Dat het geopperde 
bezwaar mede omvat de vraag omtrent de 
geldigheid van het op den aan~lag berustende 
dwangbevel, doet hieraan niet af. - Anders 
Concl. Proc.-Gen. - N.B. Deze beslissing 
is gelijk aan die gegeven bij arrest H . R. 27 
Februari 1924, N. J. 1924 blz. 28!:l, doch, 
naar aanleiding van de t egen 's Hofs uit
spraak aangevoerde grieven, veel uitvoeriger 
gemotiveerd. - (Zie voorts over de vraag of 

het onderhavige schoolgeld een belasting is ; 
Concl. Proc.-Gen. en tweede en derde cassa
tiemiddel.) · 12 Juni. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
onderscheidene gemeentebe3turen, betref
fende verrekening vorderingen en schulden 
tusschen Rijk en Gemeenten. Vervolg op 
schrijven van: 15 April 1925. 8 Juni. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Zake
lijke belasting op het bedrijf der gemeente 
Amsterdam. - Waar volgens de uitdrukke
lijke bepaling van art. 242e der Gemeente
wet de zakelijke belasting op het bedrijf 
slechts wordt geheven van de daar omschre
ven ondernemingen en inrichtingen en naar 
den daar bepaalden maatstaf, heeft de 
Raad van Beroep terecht ~eoordeeld, dat bij 
eene gemeentelijke belastmgverordening de 
in art. 242e getrokken grenzen niet mogen 
worden overschreden. - Dit is echter niet 
het geval in de onderhavige verordening, 
waar deze bepaalt, dat de gemeentelijke 
bedr(jfabelasting wordt geheven ook van de 
l\r beiders ( varende zeelieden, enz.) aan boord 
van de schepen eener Stoomvaartonder
neming, indien die schepen in Am~terdam 
.haar gewone ligplaats hebben. Immers blijkt 
niet dat men hier te doen heeft met arbeiders, 
werkzaam in het bedrijf van belanghebbende 
hier te lande of elders, waarvoor die aldaar 
zou kunnen worden aangeslagen. - Cas
satie der uitspraak en handhaving van den 
aanslag, omdat de Raad van Beroep ten 
onrechte den eisch gesteld heeft. dat de arbei
ders werkzaam zouden moeten zijn binnen 
de gemeente. 17 Juni. 

- Wet tot wijziging van de Kieswet, van de 
Provinciale wet en van de Gemeentewet. 

S. 233. 23 Juni. 
- Besluit ter uitvoering van artikelen der 

Kieswet, der Provinciale wet en der Gemeen
tewet. S. 268. 23 Juni. 

- Koninklijk besluit. Inkomstenbelasting. 
Gemeente van hoofdverblijf. De Kroon be
slist dat de gemeente, waar men op 1 Mei 
(begin van het belastingi aar) daadwerkelijk 
gevestigd is, de gemeente van aanslag moet 
zijn. De omsta.ndigheid dat men zich reeds 
vóór dien da.turn naar een andere gemeente 
heeft doen O\'erschrijven, doet daaraan niets 
af . 23 Juni. 

- Koninklijk besluit. Inkomstenbela~ting 
Gemeente van hoofdverblijf. De Kroon 
beslist dat aan daadwerkelijk verblijf niet 
afdoet dat de aangeslage volgens wettelijk 
voorschrift verplicht is elders zijn vast en 
voortdurend verblijf t e houden. 23 Juni. 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni . 

- Beschikking van den Hoogen Ra.ad. Bij 
toepassing van art. 242e Gem. wet op eene 
onderneming, welke een seizoenbedrijf uit
oefent, moet voor de vaststelling van het 
jaarloon der arbeiders tot uitgangspunt 
dienen het loon, dat in de beva:i.lde onder.
neming wordt betao.ld, maar biJ de herleiding 
daarvan tot het loon over het geheele jaar 
is rekening te houden met den tijd, gedurende 
welken arbeiders in zoodanige onderneming 
in een jaar plegen te werken. 30 Juni. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Aanslag 
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van den Staat der Nederlanden (het Neder
landsch Loodswezen) in de zakelijke bedrijfs
belasting der gemeente Vlissingen. Uit de 
geschiedenis van art. 242e der Gemeentewet 
blijkt dat -van een bedrijf in den zin der wet 
alleen sprake kan zijn wanneer daarbij be
oogd wordt het verwerven van stoffelijke 
voordeelen. - Waar de uitspraak van èien 
Raad van Beroep omtrent de vraag of dit 
met het Nederlandsch loodswezen a l dan niet 
het geval is geen voldoende gegevens voor 
eene beoordeeling dezer bij de gevraagde 
beslissing te beantwoorden vraag bevat, 
kan deze niet worden gehandhaafd. Met 
name had onderzocht moeten worden of de 
tarieven zoodanig zijn op~eeteld, dat, gelijk 
de Staat beweerde , is uitgesloten, dat de 
dienst in zijn geheel genomen geldelijk voor
deel oplevert. 30 Juni . 

- Beschikking van den Hoogcn Raad. Zake
lijke bedrijfsbelasting der gemeente 's-Gra
venhage. - Voor de toepasselijkheid eener 
zakelijke gemeentebelasting op het bedrijf 
stelt art. 242e der Gemeentewet dat een be
drijf wordt uitgeoefend en de Raad van 
Beroep vordert terecht, dat daarvoor noodig 
is dat het maken van winst beoogd wordt. -
Eene coöperatieve vereeniging als de onder• 
havige, die zich ten doel stelt het voeren 
van de haar opgedragen administratie in 
den meest uitgebreiden zin van onderlinge 
organisaties van werkgevers, welke lid der 
vereeniging zijn, alsmede het voeren van 
andere administraties, oefent echter een 
bedrijf uit, want het maken van winst wordt 
ten deze beoogd, al bestaan de beoogde voor
deelen slechts in besparing der administra
tiekosten van de bij de onderneming aange
sloten vereenigingen. 30 Juni 

- Koninklijk besluit . Waar blijkens haar in
houd de instructie voor de gemeentevroed
vrouw mede steunt op art. 34 der wet, kan 
de omstandigheid, dat zij ook bepalingen be
vat, die niet de armenverzorging raken, den 
Inspecteur der Volksgezondheid zijn aan 
art. 35 ontleend recht van beroep niet ont
nemen. - De vroedvrouw behoort vrij te 
bhjven in het bepalen van honorarium voor 
diensten buiten de armenprah.-tijk bewezen, 
zoowel als in de beoordeeling of zij hare hulp 
aan hen, die buiten de armenverzorging val
len, in elk geval afzonderlijk al dan niet zal 
verleenen. 7 Juli . 

- Koninklijk besluit. Daar de goedkeuring 
der gemeentebegrooting door Gedep. Staten 
tevens goedkeuring der bedrijfsbegrooting 
in zich sluit, sluit de vastswlling der gemeen
terekening door dat college tevens in zich 
de vaststelling der bedrijfsrekening. - Ten 
onrechte hebben . Gedep. Staten derhalve 
geëischt dat na de vaststelling door Gedep. 
Staten van de gemeenterekening alsnog door 
den Raad moet worden overgegaan tot defi
tieve vaststelling der voorloopig vastgestelde 
bedrijfsrekening. 8 Juli. 

- Koninkhjk besluit. Eene gemeentebegroo
ting, die een ontvangpost inhoudt wegens 
verhaal van pensioensbijdragen, is niet voor 
goedkeuring vatbaar, wanneer aan de ver
haalsregeling door Geel. Staten goedkeuring 
onthouden is. 23 Juli. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin-

nenlandsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Gedep. Staten der onderscheidene Proviac;ën, 
betreffende verrekenin vorderingen en sch ui
den tus chen Rijk en Gemeentf'n. Vervolg op 
schrijven van 8 Juni 1925, n°. 4502 I, Afdee
Jing B. B. 24 Juli. 

- R ondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
Gemeentebesturen, betreliende Verrekening 
vorderingen en schulden tusschen Rijk en 
Gemeenten. Vervolg op schrijven van 8 Juni 
1925, n°. 45021 afd. B. B. 24 Juli. 

- Koninklijk besluit. Vestiging van hoofd
verblijf in een gemeente door iemand, die 
aldaar belastingplicht i!;l is als foren,~, heft 
die belastingplichtigheid niet op, wanneer 
hij in die gem eente krachtens a rt. 244c der 
Gemeentewet niet wegens hoofdverbl\if kan 
worden aangeslagen. 29 Juli. 

- Besluit, houdf'nde beschikking op het beroep, 
ingest.eld door het gemeentebestuur v1tn H ar
melen in zake den aanslag van J . W. H. de 
Liefde te Utrecht in de plaa.tseljjkti inkomsten
belMting der gemeente H armP!en als forens. 

S. 347. 5 Aug. 
- Besluit houdende beschikking op het be

zwaarschrift door Joh. Verhoog Jzn. te Lei
den op grond van art. 265i der Gemeentewet 
ingediend tegen den aanslag in de gemeente 
Zar,dvoor t in de belasting naar het inkomen 
dier gemeente en in de opcenten op de hoofd
som der Rijksinkomstenbelasting als woon
forens. S. 3ó4. 8 Aug. 

- Koninklijk besluit. Niet goedkeuring van 
een besluiL tot ontslag van een ambtenaar 
v . d. burg. stand, hoewel gebleken is van 
eene door dezen gepleegde laakbare handeling. 

11 Aug. 
- Koninklijk besluit. Terecht hebben Gedep. 

Staten goedkeuring onthouden aan een ge
meent-ehegrooting op lgrond dat het, waar de 
lasten die op de gemeentenaren zijn gelegd 
onevenredig hoog zijn te achten, niet aangaat: 
1 °. een salarisregeling voor het personeel der 
gemeentelijke hoogere burgerschool en het 
gymnasium vast te stellen die uitgaat boven 
de rijksregelin~ en tengevolge heeft dat de 
gemeente de r iJkssubsidie verbeurt; 2°. geen 
pensioensbijdragen op wedden en loonen van 
•het gemeentepersoneel te verhalen. 11 Aug. 

- Koninklijk besluit. Een aanslag als werk
forens kan worden opgelegd ter zake van eene 
inrichtmg tot persoonlijke uitoefening van 
een bedrijf, die slechts gedeeltelijk op het 
grondgebied d P,r gemetnte gelegen is. 18 Aug. 

- Koninklijk besluit. Forensenaanslag. Irr de 
Gemeentewet i~ geen bepaling aan te wijzen 
op grond waarvan een man, die niet krachtens 
art. 244a, · 3°. der wet als forens belasting
plichtig is, als zoodanig zou moeten worden 
aangeslagen in geval zijn echtgcnoote met 
wie hij in gemeenschap van goederen gehuwd 
is, op meer dan 90 dagen in de betrokken 
gemeente aanwezig is geweest tot vervulling 
van eene betrekking. 18 Aug. 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, 
ingesteld door den Raad van het Bildt t egen 
het besluit van Ged. Stat-en van Friesland 
van 25 Februari 1925, n°. 129, 2• Afdeeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan zijn 
besluit van 16 Januari tevoren tot verlen
ging van de jaarmarkt (kermis) te St. Anna-
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Parochie, gemeente H et Bildt. S. 370. 29 Aug. 
- Rondschrijven van den Minister van Bin

nenlandscbe Zaken en Landbouw aan de 
Gemeentebesturen, betreffende : Opgave -van 
verhuizingen, in verband met de invordering 
van belasting. 9 Sept. 

- Koninklijk besluit. Aanslag a ls forens van 
den directeur eener N.V., eigenares eener 
gemeubileerde woning, op grond van art. 
244a, 4°. Gemeentewet. 10 Sept. 

- Koninklijk besluit. Gemeentelijke inkom
stenbelasting. Termijn van beroep voor de 
betrokken gemeenten ingeval van aanslag 
wegens hoofdverblijf en aanslag als forens. -
- De Kroon beslist dat eene redelijke inter
pretatie van art. 265i der Gemeentewet mede
brengt dat de termij n, waarbinnen bezwaren 
k unnen worden ingebracht aanvangt bij de 
dagteekening van het aanslagbiljet, betref
fende de belasting waartegen het bezwaar is 
gericht. 10 Sept. 

- Beschikking van den H oogen Raad. Art. 
265/ der Gemeentewet, in verband met art. 
93 M nhef en sub 2 der Wet op de Inkomsten
belasting 1914. - Ontheffing van plaatselijke 
inkomstenbelasting wegen8 beweerd verlaten 
der gemeente is terecht geweigerd, wanneer 
niet is betwist dat het Rijk niet metterwoon 
is verlaten. 16 Sept. 

Beschikking van den H oogen Raad. Art. 2 
der verordening op de zakelijke belasting 
op het bedrijf der gemeente 's-H ertogenbosch 
van 6 Maart 1922, goedgekeurd bij K. B. van 
30 Maart 1922, n°. 36, is in strijd met art. 242e 
der Gemeentewet. Bedoeld artikel volgens 
hetwelk het ~emiddeld aantal in een bedrijf 
werkzaam ziJnde arbeiders berekend moet 
worden op eene wijze, waarop niet het, j11iste 
gemiddeld aantal wordt verkregen, mist 
rechtskracht en de aanslag, <lie berustte op 
een voorschrift dat met de wet in strij <l is, 
kan niet worden gehandhaafd. 23 Sept. 

- Koninklijk besluit. Terecht hebben Ged. 
Staten goedkeurmg onthouden aan een raads
besluit tot wijziging der gemeentebegrooting, 
strekkend om restitutie van bela-sting toe 
te kennen aan personen die verzuimd hadden 
tijdig bezwaren tegen hun aanslag in te bren
gen. 25 Sept. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Waar 
het eerRte lid van art. 267 der Gemeentewet 
bepaalt, dat de helartingverordening voor
schriften kan inhouden omtrent de navorde
ring van te weinig geheven belasting en tevens 
de bevoegdheid toekent om voorschriften te 
maken zoowel betreffende die navordering 
zelve als van de daarbij te volgen procedure, 
heeft de wetgever in het tweede lid van dat 
artikel de regeling van deze stof zelf in handen 
genomen en in afwijking in zooverre van het 
het door hem in het eerste lid bepao.lde niets 
meer aan de plaatselijke inkomstenbelasting 
te regelen overgelaten. - Waar nu art. 82 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 
navordering gebiedend voorschrijft en zulks 
ten aanzien der viervoudige verhooging in 
art. 85 is bepaald, heeft in verband met het 
derde lid van art. 267 der Gemeentewet ),_iet 
enkele feit, dat Rijksinkomstenbel.asting wordt 
nagevorderd ten gevolge. dat dit ook het geval 
moet zijn mEit plaatselijke inkomstenbelasting 
- Ook de viervoudige verhooging is van deze 

laatste belasting verschuldigd en dit onaf
hankelijk van de omstandigheid of de gemeen
telijke belastingverordening: omtrent navor
dering en verhooging bepalingen bevat. -
Cassatie van de bestreden uitspraak, waarcp 
de H ooge Raad ten principale recht doende 
beveelt, da t naar een bepaald aangewezen 
zuiver inkomen zal worden nagevorderd zoo 
in de Rijks- als in de gemeentelijke inkomsten
belasting met de viervoudige verhooging in 
elk dier beide belastingen. 30 Sept. 

- K oninklijk besluit. Een overeenkomst tus
schen een gemeentebestuur en een electrici
teitmaatschappij aangaande het betrekken 
van electrischen stroom door de gemeente 
valt niet onder het begrip "aanbesteden" in 
den zin van art. 142 j0 • art. 194/ der Gemeen
tewet, en is derhalve krachtens <leze wet niet 
aan de goedkeuring van Ged. Staten onder
worpen. 6 Oct. 

- Besluit tot intrekking van het K. B. van 
. 16 Mei 192/'i Staatsblad n°. 194. S 414. 12 Oct. 
- Koninklijk besluit. Forensenaanslag. Onder 

" zoodanige inrichting" in het slot van n°. 3 
van art. 244a <ler Gemeentewet genoemd is 
te verstaan "eene vaste inrichting" zonder 
meer en niet eene vaste inrichting tot ,per
soonlijke uitoefening van eene betrekkmg, 
beroep of bedrijf. waarvan in de eerste zin
snede sprake is. 12 Oct 

- Rondschrijven van den llfinister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
gemeentebesturen , betreffende geldleeningen 
door gemeenten. 12 Oct. 

- Besluit houdende beschikking op het be
zwaar, ingediend door J. Seyffert te Zwijn
drecht, tegen 'lijn aanslag in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Utrecht 
als ~orens. S. 418. 16 Oct. 

- Besluit houdende beschikking op het heroep 
ingesteld door het gemeentebe8tu 1r van Goes 
in zake den aanslag in de plaatselijk<' inkom
stenbelasting dier gemeente van W. J. van 
den Bo,ch te Kloetinge ab forern. 

S. 419. 16 Oct. 
- Koninklijk besluit. Nu geen argument, ont

leend aan het belang der gemeente zelf, 
hetwelk de weigering van goedkeuring door 
Ged. Staten op een raadsbesluit tot instelling 
van een markt zou kunnen motiveeren, is 
aangevoerd, en weliswaar de mogel(jkheid 
bestaat <lat een bekende markt in de nabij
heid door de in te stellen markt, eenige schade 
zal ondervinden, maar niet aannemelijk is 
dat die schade aanmerkelijk zoude zijn, heb
ben Ged. Staten ten onrechte aan het raads
besluit goedkeuring onthouden. 17 Oct. 

- Be~luit tot, schorsinr, van het besluit, van 
den Ra~d der gemeente Blokzijl van 18 
Repcember 1925, ~treJ.kendP- tot niet
bekrachtiging van een ingevolge artikel 
187 der Gemeentewet, door den burgemeester 
dier gemeente d.d. 16 September 19.25 
uitgevaa.r<ligd besluit tot ve~bod van samen
scholine. , .. 423. 19 Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het des 
avor>ds voor het publiek geopend zijn der 
"inkel~ in eene s•ad kan zoodanig naar 
buiten werken, dat een re~eling daan,an 
moet, gea~ht worden het algi,meen gemeente
lijk belang en clus de huishouding der ge
meente te bE'treffen, zonder dat daarin ver-
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andering !,an worden gebracht, doordat de 
belangen van cene bepaalde klasse van 
ingezet-enen daardoor kunnen worden ge
troffen. - Ingevolge deze Verordening mogen 
de winkels slechts op bepaalde uren niet 
voor het publiek geopend zijn ; derhalve 
wordt door haar bepalingen, welke krachtens 
art. 135 der Gemeentewet in het algemeen 
belang mogen worden ~emaakt, geenszins 
het gebruik en het vnje genot van den 
eigendom geheel ontzegd, doch slechts een 
zoodanige beperking vàn het genot dai,,rvan 
bevolen, a ls bij art. 625 B. W. geoorloofd is . 

19 Oct. 
--- Bes"hikking van den H oogen Raad. Van 

de gemeentelijke inkom~tenbclasting van 
een woon!orens kan bij dien~ overlijden 
op de \~ijze bepaald bjj art. 94 der Wet op 
cle Inkomstenbelasting ontheffing worden 
verleend . rit zou niot mol!elijk zijn geweest, 
wanneer overeenkomstig hetgeen bepaald 
was in het oorsp.:-onkel(ike wets.ontwerp 
op de Inkomstenbelasting ontheffing van 
belasting wegens overlijden vastgeknoopt 
was aan clen subjectieven belastingplicht 
van den overledene. Dit is echter in art. 94, 
zooals het t hans luidt, nÎfit meer het geval. 
Tusschen ont.heffinl> van belasting wegens 
vermin<lering va n inkomen wegen~ staking 
van het bedrijf - art. 95 der wet. - en wegens 
overlyden - art. 94 - bestaat geen essentieel 
verschil. 21 Oct. 

- K oninklijk besluit. Ged. Rtaten hebben 
terecht goedkeuring onthou<'! en aan een 
raadsbe~luit tot verkoop van grond, die be
grepen is in een U1tbreidingsplan en teneinde 
de uitvoering van dit plan te verzekeren, 
door de gemeente is aangekocht ; de verkoop 
van zoodanigen grond behoort verband 
te houden zoowel met de uitvoering van 
hPt uitbreidingsplan al, met den verkoop 
door de gemeente van andere eveneens in het 
ui tbreidingsplan begrepen peroeclen. 24 Oct. 

- Besluit ho.idende beschikking op het beroep 
van het Gemeentebestuur van Haarlem 
.in zake den in die gemeente aan L. Henneman 
opgelegden aanelag wegens hoofdverblijf. 

S. 427. 26 Oot. 
- Besluit houdende beschikking op de be

roepen, ingesteld door het gemeentebestuur 
van Deventer, in zake de aanslagen van 
H. J . Holterman en G. J. Schuttelaar, 
beiden te Zwolle, in de plaatseüjke inkom
stenbela.sting der gemeente Deventer als 
forens. S. 432. 30 Oct. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. De 
Staat der Nederlanden oefent met de Rijks
postspaarbank geen bedrijf uit, zoodat zij 
deswege niet in de zakelijke bedrijfsbelast,ing 
der gemeente Amsterdam kan worden aan
geslagen. - Aan "uitoefenen van een bedrijf" 

in art. 242e der Gemeentewet moet de 
beteekenis worden gehecht, die aan deze 
woorden taalkundig daaraan pleegt te worden 
gegeven. - Ten onrechte wordt den Raad 
van Beroep in het eerste middel van cassatie 
verweten dat niet onderzocht zou zijn of 
met cle werkzaamheden van de Rijkspost
spaarbank winst wordt beoogd. Dit is wel 
degelijk onderzocht en op grond van wettelijke 
voorschriften is beslist, dat zulks niet het 
geval was. Waar dit beslist was, is ook 

t erecht aangenomen, dat, ook van een door 
een P.ubliekrechtelijk lichaam uitgeoefend 
bedrjJf niet kan worden gesproken. Of 
" 'lllicht met betrekking tot den dienst der 
Posterijen en Telegrafie anders zal moeten 
worden beslist, kan bier, waar het betreft 
het bedrijf der Rijkspostspaarbank, niet 
ter zake doen. 4 Nov. 

- Rondschrijven van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
H eeren Burgemeesters, bet1·effencle : gebruik 
van politietroepen voor poli.iediensten en 
vorderen van die troepen voor het verleenen 
van militairen bijstand. 9 Nov. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Verbod 
aan den verkooper van tabaksartikelen aan 
kinderen tabak enz. te verkoopen enz. , 
ook wanneer dit niet io het openbaar geschiedt , 
betreft de openbare gezondheid. {Anders 
Concl. 0. M.). 9 Nov. 

- Beschikkóng van den Hoogen Raad. De 
Raad van Arbeid te 's-Hertogenbosch 
oefent aldaar niet een bedrijf uit waardoor 
een aanslag in de zakelijke bel'astin~ op het 
bedrijf gewettigd zoude zijn . - Die R aad 
van Arbeid is wel een orgaan dat zijne mede
werking verleent bij de uitoefening van 
wetten, doch, al aangenomen dat in die 
wetten van een verze1,eringsbedrij f &prake 
is, dan oefent de Raad van Arbeid dat bedrijf 
nog niet uit, daar de bij die wetten geregelde 
verzekeringen niet zijn t-en bate en schade 
van de Raden van Arbeid. 11 Nov. 

- Beschikking van c'len H oogen Raad. On
juist is de meening dat een heurtvaart
en expeditiebedrijf in "stations" wordt 
uitgeoefend enkel omdat va.ststaat dat die 
onderneming bij de uitoefening van baar 
bedrijf een als kantoor en pakhuis ingericht 
panel gebruikt. - Terecht wordt daarentegen 
geklaagd over onvoldoende motiveeriilg van 
de uitspraak van den Raad van Beroep 
naar aanleiding van het door appellante 
gevoerd verweer heeft onderzoch t op welke 
wijze deze haar bed rijf uitoefent en van dat 
pand gebruik maakt. Eene uitspraak is 
slechts dan genoegzaam met redenen omkleed, 
wanneer de motiveering in staat stelt te 
bcoordeelen of de wet met juistheid is 
toegepast. De uitspraak van den R aad van 
Beroep wordt weder vernietigd, thans met 
opdracht om te onderzoeken of zich ver
schillende omstandigheden voordoen waaruit 
zou kunnen worden afgeleid dat het bedrijf 
van appellante inderdaad in een station 
wordt uitgeoefend. 11 Nov. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. En 
naar de taalkundige beteekenis van het 
woord "bedrijf", èn blijkens de geschiedenis 
van art. 242e der Gemeentewet is een bedrijf 
aanwezig, als iemand met het oog op geldelijk 
voordeel geregeld handelingen verricht, die 
in verband staan met het uitoefenen van 
handel of industrie. - De werkzaamheden, 
die een ar.count,ant verricht, staan met het 
berlrijfäleven in zoo nauw verbaml dat zij 
ook zelf een bedr\jf vormen, zooclat een 
accountant, die zich zelfstandig 1'est;gt en 
zich ter b0schikking stelt- van wie zijn 
diensten noodig heeft, ccne onderneming 
heef• , waarin hij zijn bedrijf uitoefent. -
Daar niet is aa1,gevoerd, dat ten o.eze de 
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door belanghebbende verrichte werkzaam
heden zouden afwijken van het,geen de aard 
van het accountantsberoep medebrengt , 
volgt, dat terecht een aanslag was opgelegd. 

25 Nov. 
- Bescbikking van den Hoogen Raad. Een 

te 's-Gravenhage gevesti~de onderneming 
kan zeer goed ha.ar bedrüf ook buiten die 
gemeente uitoefeneP. - Om aan te nemen 
dat dit in den ziP van art. 242e der Gemeen
tewet gescriedt, is het echter niet voldoende 
dat die ondeI"neming in die and<>re gemeente 
wer.w.aamheden heeft verricht die tot haar 
bedrijf bchooren, doch die werkzaamheden 
moeten plaats hebben onder omstandigheden, 
dat zij te beschouwen zijn als de ui•oefening 
van een zelfstandig aldaar gevestigd onder 
deel van het bedrjjf. - Daitrvan was ten 
dPze geen sprake, nu enkel is gebleken dat 
de te 's-Gravenhage gevestigde maatschappij ' 
in de uitoefening van haar bedrijf te Bruns
sum een bouwwerk heeft uitgevoerd. -
Ten principale rech t doende, vernietigt de 
Hooge Raad den opgelegden aanslag. 2/i Nov. 

- Beschikking van den Hoogen R aad. Te
recht heeft de Raad van Beroep aangenomen 
dat de aard der werkzaamheden van het 
personeel, werkzaam bij de cent rale comróle 
en bij de hoofdadministratie der Nederland
sche spoorwegen van dien aard is, dat dit 
personeel geacht moet worden rechtRtreeks 
werkzaam te zijn in het door belanghebbende 
uitgeoefend vervoerbedrijf. - Ten deze 
had dus geen aanslag in de zakelijke bedrijfs
bela sting der gemeente Utrecht mogen 
worden opgelegd. 25 Nov. 

- Koninklijk besluit. Indien de termijn tot 
het inbrengen van een bezwaar naar dit 
artikel is verstreken met betrekking tot een 
primitieven aanslag, is uitgesloten het in
dienen van een bezwaar naar hetzelfde 
a rtikel tegen een tot den bedoelden aanslag 
betrekking hebbende navorderingsaanslag. 

1 Dec . 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

den Gemeenteraad van Haarlem van 4 No
vember 1925, waarbij is besloten tot afbraak 
van de Kommiezephuisjes bij de Houtbrug 
aldaar. S. 459. 3 Dec. 

- Koninklijk besluit. Als orgaan der belang
hebbende gemeente, bedoeld in art. 265i 
der Gemeentewet, moet krachtens art. 134 
d ier wet de Raad word en :i.angemerkt. - Noch 
aan art. 179 noch aan art. 126 der Gemeen
tewet kunnen Burg. en Weth. de bevoegdheid 
ontleenen in deze uit eigen hoofde op t e 
treden. 5 Dec . 

- Besluit, houdende beschikking op het 
bezwaar van Th. A. Goddard te Z1ttphen, 
tegen de aanslagen over de belastingjaren 
1922/23 en 1923/24 in de gemeente Ooster
hesselen, in de belasting naar hl't in komen 
dier gemeent,e en in de opcenten op de hoofd
som der Rijksinkomstenbelasting als forens. 

S. 471. 15 Dec. 
- Koninklijk besluis. E en raadsbesluit tot 

hot aangaan van een rekening-courant
overeenkomst met een bankinstelling is, 
voorzoover het strekt tot het in bewaring 
geven van gelden, niet aan de goedkeuring 
van Ged. Staten onderworpen. - Waar in 
casu de overeenkomst wordt gesloten met de 

19:.!ó. 

Bank voor Ned. Gemeenten behoeft niet aan 
de door Ged. Staten gestelde eisch te zijn 
voldaan dat cred.it,saldi moeten zijn gedekt 
door onderpand met voldoende overwaarde. 

• 15 Dec. 
- Besluit, houdende beschikking op het, 

bezwaar van D. A. J. Stuiver, thans te 
Utrecht, tegen den aanslag in de gemeente 
Utrecht, in de plaatselijke inkomst enbelastiug 
als forens over het belastingjaar 1922/23. 

S. 472. 17 Dec. 
- K oninklijk besluit. Een bezwaar tegen een 

aanslag als woonforens moet ook dan indie n 
de gemeente van hoofdverblijf is gelegen in 
een andere provincie dan de forensaal
gemeente, worden inged iend bij Gedepu
teerde Staten en niet bij de Kroon. 19 Dec. 

- Koninklijk besluit. Aanslag als werkforens. 
- De Kroon beslist dat een man wiens 
echtgenoote, met wie hij in gemeenschap van 
goederen is gehuwd, in het belastingjaar voor 
eigen rekening een zaak heeft gedreven , niet 
als werkforens kan word.en aangeslagen. 

21 Dec. 
K oninklijk besluit. Ged. Staten hebben 

terecht bij het vaststellen der gemeente
rekening zich gedra1;en naar de overweging 
dat wanneer een verordening op het gemeen
telijk grondbedrijf bepaalt dat de aan de 
gemeente toebehoorende, tot bouwterrein 
bestemde gronden, onder den naam van 
,,grondbedrijf' " afzonderlijk worden beheerd, 
hieruit volgt, dat de gronden die door de 
Pitgifte in erfpacht hunne bestemming van 
bouwterrein hebben verkregen, niet meer 
tot de administratie van het grondbedrijf 
behooren en op den algemeenen dienst der 
gemeente moeten worden gebracht. 23 Dec. 

- Koninklijk besluit. Ten onrechte hebben 
Ged. Staten hun goedkeuring onthouden aan 
een gemeentebegrooting op grond dat daarop 
door den Raad is gehandhaafd een post 
voor vacantie-toelagen aan gemeenteper
soneel, waar het besluit van Ged. Staten 
niet is genomen op grond.en, aan den financi
eelen toestand der gemeente ontleend. 24 Dec. 

-- Koninklijk besluit. Forensenaanslag. 
Een bollenschuur aangemerkt als vaste 
inrichting, als bedoeld in art. 244ct sub 3°. 
der Gemeentewet. 28 Dec. 

- Besluit tot vernietiging van de "<'crordening 
der gemeente Nieuwenhagen van 23 Jul i 
19\!5 tot aanvulling der algemeene politie
verordening voor de gemeente Nieuwenhagen. 

S. 522. 30 De~. 
- Koninklijk besluit. Een raadsbeslui t tot 

het verleenen van een bjjdrage uit de ge
meentekas aan een comiU- tot leniging van 
een algemeene "amp (in casu de stormramp 
1925) betrPft noch direct noch indirect het 
belang der gemeente; een zoodanige uitgaaf 
kan dus niet worden goedgekenr<l . 30 l. ec. 

- K oninklijk besluit. Beambten van de 
Ned. Spoorwegen, buiten de hun door de 
Directie aangewezen standplaats wonende, 
zijn in de gemeente hunner standplaats 
ingevolge ~rt . 244a, . 3°. Gemeentewet be
lastingplichtig, ook al liggen hunne werk
zaamheden buiten bedoelde gemeente en 
komen zij daar dagelijks slechts tot het 
t eekenen van de presentielijst en het in 
ontvangst nemen van instructies. 30 Dec 

77 
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Zie ook : Financieele verhouding tusschen 
Rijk en Gemeentebestuur. 

Hinderwet. 
Onderwijs (hooger, middelb, lager). 
Openbare Middelen van Vervoer. 
Sterke drank. 
Trekhonden wet. 
Vo!kshuis1Jest;ng. 
Warenwet. 

,, ,, Zondagswet. 
Gemeentegrenzen. Wet tot vereeniging van 

de gemeenten Deurne en Liessel en Vlierden. 
S. 285. 29 Juni. 

- Wet tot wijziging van de grens tusschen de 
gemeenten Sneek en WymbritsAradeel. 

S. 286. 29 Juni. 
- Wet tot wijziging van de i::renzen tusschen 

de gemeenten Serooskerke (W.) en Vrouwen
polder. S. 491. 24 Dec. 

- Wet tot wij i,iging van de grenzen der ge
meenten Rotterdam en Schiedam. 

S. 495. 24 Dec. 
Gemeenteverordeningen. Zie Gemeentefestu11r. 
Geneeskundig Staatstoezicht. Arrest van den 

H oogen Raad. Bij de bij zijn besrhirung 
van 1 Febr. 1906 .samengestelde l~jst C is de 
Minister zijn bevoegdheid niet te buiten ge
gaan, daar hij bij de aanwijzing der genees
middelen slechts verschil maakte tusschen 
stoffen , die, onverschillig tot welk doel, in 
onvermenirden staA.t verkocht, altijd als zoo
danig zijn te beschouwen, en diezelfde 
stoffen, indien zij deel uitmaken van een 
mengsel enz., in welk geval zij door hem 
alleen als geneesmiddel zijn aangewezen, 
als het mengsel enz. als geneesmiddel wordt 
verkocht. - Verkoop als geneesmiddel is dus 
een element van het strafbaar feit. 20 April. 

- Wet, hoodende wtjziging van de wet van 
24 Juni 1876, S. 117, houdende regeling van 
de voorwaarden tot verkrijging der afzonder
lijke bevoegdheid tot uitoefening der tand
heelkunst en van de uitoefening dier kunst, 
zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd. 

S. 282. 29 Juni . 
- Wet tot invoering van hes nieuwe ,vetboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 
Giro. Zie Posterijen en -. 
Gratie. Besluit tot wijziging van den alge

. meenen maat-regel van bestuur, bedoeld in 
artikel 68, tweed.e lid, der Grondwet. 

S. 321. 7 J Llli. 
Grenzen. Zie Gemeentegrenzen. 
Grondwet. Besluit tot vaststelling van een 

algemeenen maatregel van bestuur als be
doeld in artikel 18 der Wet van 21 November 
1924, S. 522, tot uitvoering van artikel 90, 
laatste lid, der Grondwet. .21. 26 Jan. 

- Besluit tot vaststelling van ei>n algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 1 
der wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad no. 364). 

S. 175. 1 Mei. 
Grootboeken. BAslnit tot wijziging van het 

K. B. van 28 Octob<ir 1913, S. 399, tot uit
voering van artikel 84, 2• lid, der Grootboek
wet (Staatsblad 1913. n°. 123). S. 402. 30 Sept. 

Handel en industrie. Besluit, houdenrle : 
1°. instelling van een Staatspractijkdiploma 
voor Handel en Administratie; 2°. vast
stelling van een Reglement en een Programma 
van het, examen voor dat diploma. 

S. 339. 25 Juli. 

Handels- en Fabrieksmerken. Zie lndustrieele 
en I ntelle,;tueele Eigendom. 

Handelsregister. Arrest van den Hoogen Raad. 
Eene bedrijfsvereeniging, t en doel hebbende 
de uitvoering der bij de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 geregelde verzekel"Îng, 
valt onder de ten deze aanwezige omstan
digheden geheel binnen den werkkring van 
een wederkeerige verzekerings- en waarborg
maatschappij als bedoeld in het W. v. K. 
en moet dus onder kooplieden worden ge
rangschikt, al zou het streven naar winst, 
als bij een gewoon koopman, bij deze maat
schappij niet aanwezig zijn. - Ook de Han
delsregisterwet rekent blijkens de artt. 3, 30. 
en 11 lid 1 zu lke ondernemingen tot de 
handelszaken als omschreven in art. 2. 

12 Jan. 
- Wet, houdende nieuwe wettelijke regeling 

van de coöperatieve vereenigingen. 
S. 204. 28 Mei. 

- Besluit, houdende vaststelling va-n het tijd
stip van inwerkingtreding der wet van den 
28sten Mei 1925, S. 204, houdende nieuwe 
wettelijke regeling van de coöperatieve ver
eenigingen. S. 206. 28 Mei. 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 

Havens. Wet tot overneming- van de haven
werken beoosten Oudeschild O)? Texel in 
beheer en onderhoud bij het R1Jk. 

S. 151. 17 April. 
Hinderwet. Rondschrijven van den Minister 

van Arbeid, Handel en Nijverheid aan de 
Gedeputeerde Staten van de onderscheidene 
provinciën, betreffende oprichting van schut
boomen (schietinrichtingen). 2 Juli. 

- Koninklijk besluit. Ook al hebben B. en W . 
nagelaten van een besluit tot oplegging van 
nadere voorwaarden overeenkomstig art. 8 
l • lid door aankondiging aan het ·-pub]jek 
kennis te geven, is toch de concessionnaris 
in zijn beroep ontvankelij k. - Een bepaling, 
die het in gebruik nemen der inrichting niet 
a.fhankelijk maakt van de al of niet opvol
ging van de door B. en W . gestelde nieuwe 
voorwaarden, maar van de vraag of de in
richting in verband met haar doel, naar het 
oordeel va.n een derde, al of niet voor goed
keuring vatbaar is, is in strijd met de wet. 

4 Juli. 
- Koninklijk besluit. Een inrichting tot het 

herstellèn van rij,vielen, motorrijwielen en 
automobielen, waar niet "gesmeed", geen 
koper en blik "geslagen" noch metaal "ge
klopt" wordt. is niet te rangschikken onder 
de'inrichtingen. genoemd in art. 2 ; met name 
is zij niet te beschouwen als eene metaal
klopperij in den zin van n°. XII. Voor 
de oprichting van zoodanige inrichting is 
derhalve geene vergunning ingevolge de 
Hinderwet vereischt. 10 Aug. 

- Rondachrijven van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid aan de Comm1ssa1isrnn 
der Koningin in de onderscheid ene pro
vinciën, betreffende : toepassing Hinden, et. 

12 Aug. 
- Besluit tot vernietiging van de krachtens 

art.ikel 4, onn.er 2°., der Hinderwet door den 
Raad der gemeente Haarlem in zijne ver
gadering van 4. Maart 1919vastgestelde ver
ordening. S. 426. 26 Oot. 
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Hondsdolheid. Zie Veeartsenfjk mdiy Staats
tnezicht. 

Honig. Zie Warenwet. 
Huurcommissiewet. Arrest van den Hoogen 

Raad. Twee huurovereep]romst,en, een om
trent den winkel en een omtrent de achter
gelegen woningruimte, of één contra.et be
treffende het geheel ? Feitelijke beslissing 
van den Kantom echter. - Qualificatie . .. 

Hypotheken. Zi e 
scheepsbewiizen. 

2 Juni. 
Kaàaate:-, hypotheken en 

Idioten, Zie Krankzinnigen en irlio,en . 
Indië. (Nederlandsch) Besluit tot herziening 

van den bij K. B. van 31 Juli 1922 (Neder
landsch Staatsblad n°. 475, Indisch Staats
blad 1924, n°. 178) vastgestelden algemeenen 
maatregel van bestuur ingevolge artikel 32 

· van bet Wetboek van Militair Strafrecht- en 
artikel 23 van de Wet op de Krijgstucht. 

S. 22. 26 J an. 
- Besluit to,, overdracht van enkele bevoegd

heden ten aanzien van de begrootingen van 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
aan den Minister van K oloniën. S. 33. !) Febr. 

- Besluit tot aanvulling van hr,t K . B. van 28 
Mei 1920 (Nederlandsch Staatsblad n°. 264, 
Indisch Staatsblad 1921 n°. 10), houdende 
vaststelling van nieuwe regelen omtrent het 
verleenen van geldelijke tegemoetkoming 
aan de nagelaten betrekkingen van in en door 
den dienst omgekomen Europeesche en met 
dezen gelijkgestelde landsdienaren in Neder
landsch-Indië. S. 58. 3 Mrt. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle 
ment op het verleenen van verlof, na op
zending naar Nederland, aan militairen 
beneden den rang van onder-luitenant, van 
het Nederl.-Indische leger. S. 107. 23 Mrt. 

- Wet houdende kwijtschelding aan Ir. E. Fels 
van eene den Lande aankomende vordering. 

S. 156. 17 April. 
- ·wet houdende : Bekrachtiging van eene 

door den Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië krachtens artikel 129, tweede 
lid, van het R egeeringsreglement vastgestelde 
ordonnantie. - Nadere w~jziging en aan
vulling van de Indische Tariefwet (Ned. 
Staat8blad 1924, n°. 421 ; Indisch Staats
blad 1924, n~. 487). S. 157. 17 April. 

- Besluit tot wijziging van het reglement op 
het verleenen van pensioenen en van onder
stand voor é?ns aan de miEtairen van de 
aanvullingstroepen beneden den rang van 
onderluitenant van het Nederlandsch-In
dische leger. S. 200. 23 Mei. 

- Besluit, houdende nadere vaststelling van 
regelen voor de toekenning van wachtgeld bij 
t erugkomst in Nederland aan personen, die 
voor benoeming in tijdelijken dienst ter be
schikking van den Gouverneur-Generaal van 
Nederl.-Indië zijn gesteld. S. 229. 5 Juni. 

- Besluit tot nadere verhooging van de gage
ments- en pensioensbedragen van de Euro
peesche militairen van het Nederlandsch
Indische leger beneden den rang van onder
luitenant, die vóór 1 J anuari 1920 recht 
op gagemcnt of pensioen hebben verkregen. 

S. 230. 5 Juni. . 
- Wet, houdende herziening van het Regle

ment op het beleid der Regeering van Neder
landsch-Indië. S. 234. 23 Jqni. 

- Wet, houdende wijziging van de artikelen 
8, 58, 67h, 67c en 71 van het Reglement op 
het beleid der Regeering van Nederlandsch
Indië. S. 235. 23 Juni. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de 
Indische Comptabiliteitswet (StaatRhlad 1917, 
n°. 275). S. 236. 23 Juni. 

- Besluit tot intrekking van de K. B. van 
12 Februari 19Ja, n°. 130 en 18 Mei 1918, 
n°. 73, betreffende regelen voor het afnemen 
in Nederland van het zoogenaamd klein
notarisexamen, bedoeld in de artikelen 16y 
tot 16n van het R eglement op het notaris
ambt in Nederlandsch-Indië. S. 318. 4 Juli. 

- Besluit t er bekendmaking van den tekst 
der Wet op de staatsinrichting van Neder
landsch-Indië. S. 327. 13 Juli. 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst 
der herziene Indische Comptabiliteitswet. 

S. 328. 13 Juli. 
- Besluit tot nadere wijziging van de "Regeling 

betreffende de onderluitenants van het leger 
in Nederlandsch-Indië. S. 331. 14 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van de Regeling 
van de bevordering, het ontslag en het op 
non-activi teit, stellen van de Europeesche 
officieren, behoorende tot de Nederlandsch
Indische landmacht. S. 369. 27 Aug. 

- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
het p ostverkeer met Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao en met het buiten
land. S. 394 25 Sept. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende het 
pakketpostverkeer met Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao en met het buitenland. 

S. 395. 25 Sept. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip der 

inwerkingtreding van de wetten van 23 Juni 
1925, opgenomen in Nederlandsch Staatsblad 
nos. 234, 235 en 236 en Indisch Staatsblad 
nos. 415, 416 en 417. S. 415. 13 Oct. 

- Besluit tot tijdelijke afwijking van de "Rege
ling betreffende èle onderluitenants van het 
leger in Nederlandsch-Indië", voor wat 
betreft de gestelde leeftijds~rens voor be
noeming tot onderluitenant bij de Infanterie, 
Cavalerie, Artillerie en Genie. S. 469. 12 Dec. 

- Besluü, tot aanvulling en wijziging van 
het "Reglement voor het Weduwen- en 
Weezenfonds van Europeesche militairen 
beneden den rang van officier bij de Kolo
niale troepen " .en van de daarbij behoorende 
overgangsbepalingen ; S. 477. 21 December. 

- Wet, houdende kwijtschelding aan de Naam
looze Vennootschap "Machinefabriek Bra.at'' 
te Soerabaja van twee den Lande aanko
mende vordningen. S. 503. 24 Dec. 

- Wet, houdende gedeeltelijke kwijtschelding 
aan TJhin Kong Thian en Lie Men Kon van 
eene den Lande aankomende vordering. 

S. 504. 24 I,ec. 
Zie ook : Scheepvaart. Begrootingen en Reke

ninqen. Tractaten. 
Industrfäele en Intellectueele eigendom. Wet, 

tot invoering van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
bePlnit van 29 Augustus 1912, houdende 
bepalingen op de fabrieks- en handelsmerken 
in de Koloniën en dP Hulpbureaux voor den 
industrieelen eigendom. S. 374. 5 Sept. 

Inkomstenbelasting . . Rondschrjjven van den 
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Minister van Arbeid, Handel en N\jverheid, 
afcl. Volksgezondheid, n.an de Gflmeevte
besturen die een Vleesnhkeuring dienst heb
ben, betreffend" inlichtingen mzake mlrnm
stenbclasting. 2 Febr. 
. Beslnit, houdendfl bepalin~on betreffende 
Schattingscommissiën voor de inkomsten
belasting. S. 32. (l Febr. 

-- Wet, tot invoning van het niPuwe W'etboek 
van Strafvordering. . 308. 6 Febr. 

- Rondschrijven van deP Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan de Gem<'en
tebesturen, betreffende : Opgave van ver
bujzingen, in verband met de invordering van 
helasting. 9 Sept. 

- Besluit tot wijziging van het formulier voor 
het aangiftebiljet der inkomsten belast.ing voor 
n<-n, die bir>nen h<-t Rijk wonen. 

S. 429. 29 Oct. 
Zi e ook : Gemeentebe.oht>ir. 

Inkwartiering, Besluit, houdende W\jz1gmg 
van het K. B. van 10 November 1892, 
S. 253, in verband met motorvordering. 

. 319. 4 Juli. 
Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Besluit 

tot vaststelling van een algemeenen maP t
. regel van bestuur als bedoeld in artikel 168, 

·t,w<>ede l id, der Invaliditeitswet. S. 4. 8 ,Jan. 
- Be~l,tit tot wijzi~ing van het K . B. van 17 

September 1924, S. 454, ter ltitvoering van 
art-ikel 24, tweede lid, der Invaliditeitswet, 
en artikel 6, tweerlP lid, der Ouderdomswe , 
Hll 9 en tot vaststelling van de wijze. waarop 
de kosten, welke voor de Raden van Arbeid 
voortvloeien uit de uit,voering van de Onge
vnllenwet 1921 en de Land- en Tuinbouw
ongevall.enwet 1922 worden vastgesteld of 
begroot. S. 9. 9 Jan. 

- Wet houdende verdere tijdelijke afwijking 
van artikel 20, eerste en tweede lid, der In
validiteitswet. S. 67. 11 Mrt. 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van den 
12den September 1924, S. 446, tot uitvoering 
van artikel 4, derde lid, der Ouderdomswet 
1919. S. 188. 13 Mei. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
13 Maart 1919, S. 107, tot uitvoering van 
artikel 243 der Invaliditeitswet, zooals dat 
besluit is gewijzîgd bij K. B. van 24 Mei 
1921 (Staatsblad n°. 737). S. 231. 13 Juni. 

- Wet tot wijziging der Invaliditeitswet. 
S. 255. 23 Juni. 

- Rondschrjjven van den Minister van Binnen- . 
landsche Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebesturen, betreffende toepassing ar
tikel 170 der Invaliditeitswet. 26 Juni. 

- Wet, tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni . 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 
11 Juni 1917, S. 460, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 2, 12 en 78 der Be
roepswet en in artikel 349 van de Invali
diteitswet. S. 325. 10 Juli. 

- Beslttit tot uitvoering van het eerste lid van 
art. 312 der Invaliditeitswet. S. 389. 17 Sept. 

- Beshtit tot wijziging van het K. B. van 
11 October 1919, 8. 599, toL vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld bij artikel 27, eerste lid, letters et 
en h, der Invaliditeitswet. S. 412. JO Oct. 

- Resluit tot wijziging van het Koninkujk 

beslui . van 28 ovember 1919, S. 791, tot 
herziening van het Koninklijk besluit van 
14 Aug:ustus 1919 , S. 538, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 37, derde lid, 40, 
eer3te lid , a en t., 40, zesde lid, 41, vierde lid . 
43, tweede lirl, 60, 57, twePde lid, 87. in ver
band met artikel 409, 197, tweede lid, en 221, 
derde lid, der Tnva.liditeitswet. S. 44.0. 9 ov. 

Jachtrecht. Besluit ter uitvoering van artikel l , 
derde lid, der Jachtwet 1923. S. 50. 26 Febr. 

- Wet houdende wijziging van enkele artikelen 
der Jachtwet 1923. S. 82. 23 MTt. 

- Arrest van den Hoogen Raad. \Vaar in 
art. 17 dezer wet afzonderlijk is verboden 
het met kunstlicht iemand bij het opsporen 
van wild bijstaan, terwijl in de bewezen 
verklaring het pogingen aanwenden om wild 
op te sporen en te bemachtigen alleen op · 
de beide beklaagden betrekking heeft, vindt 
geen s teun in de wet de opvi.tting, dat ook 
als een poging om wild op te sporen en te 
bemachtigen zou kunnen worden beschouwd 
het door de derde persoon het perceel wild 
zoekende belichten. Derhalve is het door 
beklaagden gepleegde feit ten onrechte ge
qualificeerd als gepleegd in vereeniging van 
meer dan twee personen. - De verbeurd
verklaring der jachtgeweren vindt geen steun 
in de wet. Immers in art. 2 is bepaald, dat 
onder "jagen" wordt verstaan het opsporen 
enz. van wild en alle pogin~en daartoe met 
geoorloofde middelen, terwiJl ten laste van 
beklaagden is bewezen verklaard het aan
wenden van pogingen om wild op te sporen 
met een volgens art. 16 ongeoorloofd middel: 
uit niets bhjlü, dat aan het begrip ,. jagen•· 
in art. 511> een andere beteekenis zou moeten 
worden toegekend dan die welke de wet zelf 
aangeeft. 27 April. 

- \Vet, tot invoering van beo nieuwe Wetboek 
van St,rafvordering. S. 308. 29 Juni. 

- Arrest van den Hoogcn Raad. Degene, 
wiens hond op gronden wild zoekt, is slechtR 
dan tot terugroeping of ophaling van dien 
hond verplicht, indien hij op dien grond noch 
de bevoegdheid beeft om wild op te sporen, 
noch die om hPt, te bemachtigen, noch die om 
hette dooden, zoodat, waar a lleen is telaste
gelegd en _bewezenverkl~ard,_ dat be~laagden 
de opepormgsbevoegdhe1d· m1sten, ZIJ terecht 
zijn ontslagen van rechtsvervolging. (AndP.rs 
ooncl. 0. M.) 29 Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het telaste
gelegde loopen met een geladen schietgeweer 
in jagende houding is terecht niet aangemerkt 
als jagen in den zin der Jachtwet, nu niet 
tPVens is t,clastegeleid, dat dit loopen ge
schiedde met het doel om wild te bemeesteren. 

29 .Juni. 
- Besluit tot wijziging van het Konicldijk 

besluit van den 26sten Februari 1925, S. 50, 
ter uitvoering van art. l, derde lid, der Jacht
wet 1923. S. 442. 12 Nov. 

Kamçr van Koophandel en Fabrieken. Beslui t 
tot nadne vaststelling van het aanta.l leden 
der Kamer van Koophandel en Fabrieken 
voor de Geldersche Vallei. S. 409. 8 Oct. 

Kerkgenootschappen. Wet, tot invoering van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni. 
Kiesrecht. Besluit toa wijziging van de Mo-
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rlPllen I en II behoorende bij het, K. B. van 
27 April 1922, S. 230, sedert gewijzigd, tot 
uitvoering van artikelen der Kieswet, der 
Prov. Wet en der Gem.wet. S. 123. 28 Mrt. 

- Wet tot wijziging van de Kieswet, van de 
Provinciale Wet en van d e Gemeentewet. 

S. 233. 23 Juni. 
- Besluit ter uitvoering van artikelen der 

Kieswet,, der Provinciale wet en der Gemeente
wet. S. 268. 23 Juni. 

- Arrest van den Roogen Raad. Wat er zij 
van de vraag of verzoeker, bij vertrek op 
22 Juli 1924 uit Wassenaar naar Engeland, 
ophield, ingezetene des Rijks te zijn, zoo volgt 
in ieder geval uit de door den Kantonrechter 
va-stgestelde feiten, dat, verzoeker, die wen hij 
vertrok, niet het voornemen had te Wassenaar 
terug te keeren, en daar ook niet voor 17 
Maart 1925 is t eruggekeerd, op 1 Februari 
1925 niet was inwone1· van de gemeente 
Wassenaa.-, zoodat bij reed~ daarom in die 
gemeente niet op de kiezersl1jst voor het ,aar 
1925/1926 kon worden geplaatst. (T.e Kan
tonrechter had aangenomen, dat verzoeker 
van 22 Juli 1924- 17 Maart 1925 geen inge
zetene van het Rijk was, welke beslissing .de 
Proc.-Gen . Juist acht. 24 Juni. 

- Wet, t-ot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. 8. 308. 29 Juni. 

Koffie. Zie Ware-nwe!. 
·Koophandel. (Wetboek van). Wet, houdende 

w(iziging van de bepalingen omtrent wissels 
en assignatit'n. S. 224. 5 Juni. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
voorschriften betrekkelijk de scheepsboek
houding Paar aanleiding van de wet van 22 
DPcember 1924, S. 57.3, houdend e herziening 
van verschill~nile titels van het Tweede Boek 
van het Wetboek van Koophandel en wiizi
!;inu van daarmede samenhangende ar tikelen 
in andere wetboeken en in de Faillissements
wet-. S. 518. 28 Dec . 

Krankzinnigen en idioten. Besluit, houdende 
eene nadere bepalin\\ inzake de opneming en 
verpleging v. krankzmnigen in 's Rijks krank
zinnigengesticht te Grave. S. 36. 13 F ebr. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 19 Oo
t.ober 1922, waarbiJ aan d e Vereeniging tot 
Opvoeding en Verpleging van Tdioten en 
Achterlijke kinderen, gevestigd te Utrecht, 
vergunning is verleend tot oprichting van een 
gestich t __ voor zwakzinnigen in de gemeen~e 
NoordwiJk. S. 135. 6 April. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K . B. 
van 20 December 1922, S. 682, waarbij aan 
het Bestuur d er provinrie oordholland 
vergunning is verleend, om ·het P.-iiksgesticht 
te Medemblik als gesticht voor krankzinnigen 
te bezigen. . S. 160. 17 April. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 5 Augustus 1888, S. 114, t-ot be
paling van het maximum der verpleegden 
en bPt minimum der geneeskundigen in het 
Krankzinnigengesticht "Voorburg" te Vught. 

S. 340. 29 Juli. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 15 November 1913, S. 409, waarbii aan 
de Vereeniging van de Broeders van Liefde 
te Venray, vergunning is verleend op een 
terrein in de gem eente Noordwijkerhout een 
gesticht voor krankzinnigen op te richten. 

S. 35fl. 20 Aug . 

- Besluit, houdende aanwijzing van het Pae
dagogium "Achisomog", Bas Backerlaan 14 
te Apeldoorn, als eene inrichting, die niet als 
gesticht voor zwa-kzinnigen (idioten en im
becillen) beschouwd wordt, ook wanneer 
daarin meer dan twee zwakzinnigen worden 
verpleegd. S. 376.- 10 Sept. 

- Besluit, waarbij aan dA Vereeniging van 
Broeders Penitenten, govestigd in Huize 
Padua te Boekel vergunning wordt verleend 
tot oprichting van een gesticht voor krank
zinnigen in de gemeente Apeldoorn. 

S. 547. 30 Dec. 
- Zie ook A ·rmwezen. 
Landarbelderswet. Besluit tot w1Jztgmg van 

het K. B. van 14 November 1918, S. 589, 
tot uitvoering van de artikelen 6, 7 en 8 der 
Landarbeiderswet. S. 232. 13 Juni. 

Landbouw. Besluit, houdende bepalingen be
treffende schadevergoeding, te verleenen aan 
eigenaren van onschadelijk gemaakte aard
appelen en aan eigenaren of gebruikers van 
besmet, verklaarde perceelen en van perceelen, 
als bedoeld in artikel llbis der Aardappelwet. 

S. ll. 12 Jan. 
- Wet, tot invoering van het niPuwe WPtboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 
Zie ook : Onderwijs {M-idd•lbaar). · 

Leerplicht. Wet, tot invoering van het nieuwe 
Wetb. van Strafvordering. S. 308. 29 ,Juni. 
Zie ook : Onderwijs (Lager) . 

Levensverzekeringbedrijf. Besluit houdende 
bPzoldigingsregeling voor het personeel der 
Verzekeringskamer. S. 23. 26 Jan. 

- Besluit, houdende algemeencn maatregel van 
bestunr, als bedoeld bij art. 27 der Wet op 
het Levensverzekeringbedrijf 1922 (Staats
blad n". 716). S. 335. 18 Juli. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
be.,luit van 2fi J anuari 1925, S. 23, houdende 
bezoldigingsregeling voor het riersoncel der 
Verzekeringsk"-mn. S. 516. 28 nee. 

-- Besluit, houdende va~tstelling van den dag 
van inwerkingtreding van artikel I , sub c, 
van het Koninklijk besluit van 28 December 
1925, S. 516, tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 26 Januari 1925, S. 23, houdende 
bezoldigingsregeling voor het personeel der 
Verzekeringskamer. S. 521. 30 Dec. 

Loodswezen. Besluit waarbij met intrekking 
van_ het besluit van 22 Jan. 1902, S. 5, met 
de sedert da-arin gebrachte wijzigingen wor
den vastgesteld : - a. het gewijzigd Al~. 
Regl. op den Loodsdienst ; - b. dP gewiJ
zigde Bijz. Reg!. op den Loodsdienst in de 
districten : - 1. 2, Eems, Terschelling en 
het Vlie. - 3. Texel en IJmuiden. - 4. 5. 
Goedereede, Maas en Brouwersha.ven. - 6. 
Monden d er Schelde. S. 106. 23 Maart. 

Loterijwet. Wet, houdende wijziging en aan
vulling der Loterijwet 1905.S. 242. 23 Juni. 

- Wet, tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Straivordering. S. 308. 29 Juni. 

Luchtvaart. Ronds0briiven , an den Minister 
van ,vaterstaat, aan d e Besturen van alle 
gemeenten, b<'treffende noodlandingen van 
burge, luchtvaartuigen. 30 Dec. 
Zie ook : ?'ractaten. 

Margarine. Zie Boter en Margarine . 
Maten en Gewichten. Besluit tot re~eling van 

den herijk rln maten. en gewichten m l 926 en 
1927. S. 447. · 20 Nov. 
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Meel. Zie Ware11wrl . 
Meststoffen. Zie l,a.-ndbouw. 
Militaire Willemsorde. Besluit, houdende vast

stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur tot regeling van de uitbetaling in 

Nederland ven pensioenen, gagementen, onder
stanrlen, toelagen van broeders der Orde van 
<len Nederlandschev Leeuw en verhoogde 
soldijen van ridders der Militaire Willemsorc'le 
ten laste der geldmi<ldelen van Nederlanrlsch
Inrlië, Suriname en Cur·açao. S. 470. 14 Dec. 

Militaire Zaken. Besluit, betreffende de ver
boden kringen van de vijf batterijen ten 
zuiden van Naarden. S. 16. 16 Jan. 

- Besluit, betreffende de verboden kringen 
van het fort in den Botshol. S. 18. 21 Jan. 

- Besluit, houdende regelen voor het- onder
zoek naar de onbekwaamheid of ongeschikt
heid van officieren der zeemacht, bedoeld 
in artikel 28, eerst{l lid onder 6°. der Be
vorderingswet voor de zeemacht 1902 en 
van officieren der Koninklijke marinereserve, 
bedoeld in artikel 30, eerste lid onder 9°. der 
wet voor de Koninklijke marine-reserve 
(Staatsblad 1924, n°. 369). S. 30. 5 Febr. 

- Besluit betreffende beroep van R. R Goud eau, 
weduwe van J. Th. Heering te 's-Gravenhage, 

. in zake vrijstelling van den dienstplicht. 
S. 56. 2 Maart. 

- Besluit, houdende voorloopige voorzieningen 
omtrent het georganiseerd overleg voor het 
militair personeel der zeemacht. S.105. 231\frt. 

- Beöluit, houdende regeling van de vrijwil
lige hulpverleening aan zieke en gewonde 
personen, behoorende tot de legers of vloten 
van oorlogvoerende mogendheden en voor
ziening in de hulpverleening en inlichtingen
dienst t en aanzien van kriJgsgevan~enen en 
geïnterneerden. S. 126. 2is Maart. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 1 
der wet van 17 ,lnli 1923 (Staatsblad n°. 364). 

S. 175. 1 Mei. 
- Besluit tot intrekking van bepalingen nopens 

de opleiding, enz. van ingelijfden bij de 
militie. S. l Sfi. 8 Mei. 

- Besluit, houdende vastJtelling van e!'n regle
ment betreffende de raden van onderzoek en 
van appèl, bedoeld in de Bevorderin11;swet 
voor de zeemacht 1902, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 2 Juli 1923 (Staatshlad n°. 33()). 

S. 228. 5 ,Juni. 
-- Besluit tot aanvulling en wijzigine; van Ons 

l;esluit van 23 Maart Hl25, S. l 'lE, houdende 
voorloopige voorzieningen omtrent het ge
organiseerd overleg voor het militaire per
soneel der zeemacht. S. 271. 23 ,Juni. 

- ]3esluit tot " ij ziging van het K. B. van 
27 Februari 1922, S. 91, houdende vaststelling 
van de eischen van voorge:1efendheid. 

S. 272. 23 Juni. 
-- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 ,Juni. 
- -- Besluit, houdende de bevoegdheid van den 

Minister van Oorlog om aan militairen lands
grond het karakte r als zoodanig te ont,nemen. 

S. 320. 7 Juli. 
- Besluit tot vaststE>lling van het contingent 

gewone dienstplichtigen der lichting 1926. 
S. 323. 0 Juli. 

-- Besluit tot wijziging van het K. B. van 28 
Febr. 1022 (Staatsbl. n°. 92). S. 356. 13 Aug. 

- Besluit houdende wijziging van de regeling 
voor den vrijwilligen landstorm, vastgesteld 
bij K. B. van 28 Februari 1922 (Staatsblad 
n°. 92). . S. 388. 16 Sept. 

- Besluit tot intrekking van het K. B. van 
15 .Januari 1923 (Staatsblad n°. 15). 

S. 428. 26 Oct,. 
- Rondschrijven van den Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Burgemeesters, betreffende: gebruik van 
politietroepen voor politiediensten en vor
deren van die troepen voor het verleenen 
van militairen bijstand. !l Nov. 

- Besluit tot vaststelling van den duur van 
de eerste oefening van dienstplichtigen, die 
na inlijving in opleiding__ zijn genomen tot 
reserve-officier van gezondheid en tot reserve
officier-tandarts. S. 448. 20 Nov. 

- Koninklijk besluit. Vrijst,elling dienstplicht 
wegens aanwezigheid van een bijzonder geval. 
- De omstandigheid, dat de dienstplichtige 
in Zuid-Afrika woonachtig is, en het finan
cieel voor hem bezwaarlijk is naar Nederland 
over te komen om zijn dienstplicht te ver
vullen, alsmede dat hij hier te lande ver
bonden is geweest aan het corps "Vrijwillige 
Landstorm" en het bewijs van individueel 
geoefend man heeft verworven, kan er niet 
toe leiden om aan te nemen, dat aanwezig 
is een bijzonder geval, als bedoeld in art. 15 
1• lid / der Dienstplichtwet, hetwelk grond 
zou opleveren om vrijstelling te verleenen. 

24 D ec. 
Zie ook : Curaçao. 

Pensioenen Indi.l (Neder/.). 
Strafrecht en Strafvordering Suri
name. 

,, ,, Zuidertee. 
Ministeriëele Departementen. Besluit tot wijzi

ging van het K. B. van 9 September 192.4, 
S. 441a, tot nadere regeling van de bezol
diging van de Minister•. hoofden der Departe
menten vn.n Algemeen bestuur. S. 61. 3 Mrt. 

Mollen. Zie : Landbouw. 
Motor- en Rijwielwet. Be~luit tot bek•md

making van den tekst der gewijzigde Motor
en Rijwielwet. S. 24. 27 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Tn een 
vonnis waarin is overwogen dat het bewijs 
niet is ontzenuwd door hetgeen bekl. ter 
terechtzitting te zijner verdediging heeft 
aangevoerd, is het verweer van bekl. niet ter 
zijde gelaten, maar is daaromtrent eene be
slissing genomen welke niet met de wet in 
strijd is. - Een tweewielig motorrijtuig 
waaraan een zijspanwagen is gekoppeld, is, 
zoolang die toestand dnurt, een motorrijtuig 
op meer dan twee wielen : immers heeft het 
voor het verkeer, bijv. t . a . v. de ruimte 
welke het op den weg inneemt, de beteekenis 
van een motorrijtuig op drie wielen. - De 
omstandigheid dat de koppeling in korten 
tijd kan worden opgeheven is van geen be
teekenis. 2 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 16 der 
Motor- en Rijwielwet heeft ten doel er tegen 
te waken dat personen, welke hun rij- en 
nummerbewijs niet kunnen toonen, zich met 
het bestmen van motorrijtuigen bezig 
houden. - Deze vorm van strafbaarstelling 
- het niet vertoonen - · is opzettelijk ge
kozen om elk onderzoek naar de vraag, of 
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het niet vertoonen een gevolg is van onwil, 
van het niet bezitten of van het niet bij zich 
hebben, overbodig te maken. - Daarom is 
een beroep op de omstandigheid van het 
niet bij zich hebben van de stukken op zich 
zelf en zonder meer, nimmer als een beroep 
op overmacht te beschouwen. 9 Febr. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De bestour
der van een motorrijtuig moet een rijbewijs 

· hebben, afgegeven door den Commissaris der 
Koningin van de woonplaats, die hij beeft 
als hij ingevolge art. 16 der Motor- en Rij
wielwet desgevorderd dit stuk moet ver
toonen. Het is met voldoende, dat hij in 
het bezit is van een rijbewijs, afgeg!'von door 
den Commissaris der Koningin van de pro-

. vincie, waarin hij eerder heeft gewoond. 
J ,; Mrt. 

- Beschikking van den Minister van Financiën 
tot vaststelling van het model v-an de trip
tieken, bedoeld bij art. 26 van het Vrijdom
menbesluit 1925 (Staatsblad n°.103). 17 April. 

- Besluit houdende bepaling van het tijdstip, 
waarop eene bepaling van de wet van 1 No
vember 1924, S. 492, tot wijziging der Motor
en Rij~ielwet in werking treedt. 

S. 166. 27 April. 
- Rondsrhrijven van den Minister van Water

staat aan Heeren Hoofdingenieurs-Direc
teuren van den Rijkswaterstaat, in de onder
scheidene directiën, den Heer Hoofdingenieur 
van den Rijkswaterstaat in het district 
Groningen te Groningen, betreffende hinder 
voor scheep·vaart van verblindend licht van 
motorrijtuigen en fabrieken. 28 April. 

- Wet, t.ot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 ,Juni. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 9, 1°. 
der Motor- en Rijwielwet draagt den Minister 
mede op het bepalen van de wijze, waarop 
het aanbrengen van nummer met let-ter op 
het rijtuig moet geschieden. Art. 3 ~fotor
kenteeken besluit, deze wijze bepalende, is 
dus bindend. l!) · Oct. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Art. 14 
Motor- en Rijwi~lreglement verbiedt niet 

· elke verblindende verlichting, doch alleen 
het gebruik van de een verblindend licht 
gevende schijnwerpers. - Concl . 0 . M. : 
Schijnwerper is een lichtbron, welke een 
feilen, scherp af~elijnden kegelvormigen 
lichtbundel in de rmmte uitetraalt. 26 Oct. 

Muntwezen. Besluit, houdende vaststelling 
· van regelen ten aanzien van de loonen van 

de werklieden bij 's Rijks Munt. 
S. 266. 23 ,Juni. 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
· van Strafvordering. - S. 308. 29 Juni. 
Mijnen en Delfstoffen. Besluit tot uitbreiding 

van de Mijnvelden van de Staatsmijnen 
· ,,Emma" en "Hendrik". 8. 140. 14 April. 

- Wet, houdende goedkeuring van een nieuwe 
overflenkomst van den Staat met de .V. 
Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschap
pij, betreffende de Domaniale Mijnen. 

S. 203. 28 Mei. 
- Wet tot tijdelijke schorsing van de heffing 

van een recht op -de mijnen , ingevolge de 
wet van 26 Maart 1920 1Staatsblad n°. 157). 

S. 244. 23 Juni. 
- Wet, houdende hijzonriere regeling voor het 

verleenen venmijnc0nces,,ii\n . S. 287. 29.Tun; _ 

- Wet, tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 

--- Be~luit tot wijziging van het Mijnreglement 
1906. S. 362. 24 Aug. 

- Wr:t tot ontginning van het steenkolenmijn-
veld bij . Vlodrop. S. 501. 24 Dllc. 

Naturalisaties. Wetteu, houdende naturalisatie 
van: 

Aberlé, L. S. 310. 29 Juni. 
Abe1lé1 R. L. 310. 29 Juni . 
Albers, J. C. 311. 29 Juni. 
Aliotti,L. D., wed . E. 0 . K eun 509. 24 Dec. 
Andreoli, A. C. D. 510. 24 Dec. 
Aronsohn, A. 508. 24 Dec. 
Attinger, C. 312. 29 Juni. 
Bak, J. L. 510. 24 Dec . 
Balzer, H. J. 310. 29 Juni. 
Barreau, M. A. 509. 24 Dec. 
Barsam, Ch. 510. 24 Dec. 
Barsam, l\lI. 89. 23 Mrt. 
Bartholomae, F. J. 90. 23 Mrt. 
Baruch, B. 507. 24 Dec. 
Beckers, P. J. M. 88. 23 Mrt. 
Behrens, Dr. W. H. R. 510. 24 Dec. 
Berg, G. E. v. d., wed. G. Kolenbrander, 

Berghgracht, S. B. P. 
Birmann, M. 

S. 508. 24 Dec. 
89ö. 23 Mrt. 
508. 24 Dec. 

90. 23 Mrt. Blüml, Dr. M. 
Boddenberg, J. 
Boers, A. J., wed. R. van Hall , 
Bohnen, G. J . P. 

511. 24 Dec. 
310. 24 ,Tuni. 

89. 23 Mrt. 
511. 24 Dec. Bortfeldt, G. J. G. 

Braun, J. 
Brauss, H. Tb. 
Brenninkmeyer, J. L. 
Briegleb, L. M. G. ,T. 
Bröbbering, M. C. H., wed. 

88. 23 Mrt. 
312. 29 Juni. 
311. 29 Juni. 
507. 24 Dec. 

S. D. Weh:ens, 
s. 90. 23 Mrt. 

Brosens, J. 507. 24 Dec. 
Brosens, V. C. 507 . 24 Dec. 
Bruns, 0. 511. 24 Dec. 
Busch, 0. H. 312. 29 Juni. 
Buscher, G. ,J. J. 312. 29 Juni. 
By, L. De 509. 24 Dec. 
Carlebach, P. 312. 29 Juni. 
Charpentier, A. J . 312. 29 Juni. 
Claudi , W . G. 313. 29 Juni. 
Cleemput, H. 511. 24 Dec. 
Cour, H. Th. van 507. 24 Dec. 
Dahl, H. F . H. H . 508. 24 Dec. 
Damen, Th. J. J. 508. 24 Dec. 
Dannenberg, A. W. 88. 23 Mrt. 
Dauven, M. J., wed. J. M. Notermans, 

S. 509. 24 Den. 
Dauzenberg, M. H. wed. P. H. Steijnebrugh, 

S. 310. 29 Juni. 
Dietzel, G. A. 90. 23 Mrt. 
Dongen, Th. M. van 310. 29 Juni. 
Drillich, L. 310. 29 Juni. 
Druschel, R. S., wed. H . de Boer, 

S. 89. 23 Mrt. 
Düfer, H . C. 0 . 510. 24 Dec. 
Eilers, H. 511 . 24 Dec. 
Eisenma.nn, S. 311. 29 Juni. 
Elsmann, R. J. 510. 24 Dec. 
Engels, Th. 509. 24 Dec. 
Erhardt, 0. R. 508. 24 Dec. 
Eysinga, G. Ch. C. R. van, wed. B. H . Schroeder, 

S. 90. 23 Mrt. 
Felder, N. L. 89. 23 :Mrt 
Finders, J. 90. 23 Mrt 
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24 Dec. 
29 Juni. 
29 Juni. 
24 Dec. 
29 Juni. 
24 Dec. 
24 Dec. 
24 Dec. 

Follender, G. ,J. 89. 23 Mrt .. 
Frank, J. M. H., wed. A. W. de Haar, 

S. 310. 29 Juni. 
Freund, M. 508. 24 Dec. 
Geelen, J. H. E. 509. 24 Dec. 
Gelder, E. van., wed S. Khan, 510. 24 Dec. 
Gessner, M. L. 313. 29 Juni. 
Gevers, C. Ph. 312. 29 Juni. 
Gheluwe, J. I. M. L. van, wed. H. H. E. 

Schoenfeld, S. 508. 24 Dec. 
Gocke!, J. H. 88. 23 Mrt. 
Goris, P. A. 511. 24 Dec. 
Grimm, L. H . M. Rh. 507. 24 Dec. 
Gronvaldt, A. F. 508. 24 Dec. 
Grünberg, A. C., wed. P. Meeter, 

Grüter, Ph. H. G. 
Grütters, J. F. J. 
Gülpers, M. · 
Qysen, C. F. 
H:aakh, 0. 
Raanraets, B . J. 
Haaren, B. F. M. van 
Hamel , E. 
Hamm, W. 
Hanrath, J. J 
Hartmann, R. H. 
Hartogsohn, ,J. 
Hauch, M. E. 
Hecht, F. W. 
Heiligers, M. H. 
Heilmann, M. F. 
Rekke, J . H. M. 
Henrich, J. 
Hering, A. Th. 
Heussen, G. 
Heussen, M. 
Hochepied, E. J. P. graaf de 
Hoeck, H. J. van den 
Holle\vijn, A. 

s. 509. 
89. 
90. 

310. 
89. 

311. 
1>09. 
507. 
507. 
313. 
510. 
88 

508. 
313. 

88. 
90. 

·312. 
509. 
511. 
90. 

512. 
511. 
509 
88. 

311. 
507. Holtze, 0. W . E . 

Hottinga, E., wed. L. van Olst, 

24 Dec. 
23 Mrt. 
23 Mrt. 
29 Juni. 
23 Mrt. 
29 Juni. 
24 Dec 
24 Dec. 
24 Dec. 
29 Juni. 
24 Dec. 
23 Mrt. 
24 Dec. 
29 Juni. 
23 Mrt. 
23 Mrt. 
29 ,Juni. 
24 Dec. 
24 Dec. 
23 Mrt. 
24 Dec. 
24 Dec. 
24 Dec. 
23 Mrt. 
29 Juni 
24 Dec. 

S. 508. 24 Dec. 
Hulsen. Ph. J. 
Husmann, W. 
Jacobs, C 

310. 29 Juni. 
311. 29 Juni. 
311. 29 Juni. 

J acobsohn, I. 
Jaffé, P. J. 
Janssens, L . E. 

89. 23 Mrt. 
310. 29 Juni. 

M., wed H. J. H. Willems, 

Jonge, H . de 
Juliusberg, E. A. 
Kamphuis, H. 
Kardorff, E. 
Kardorff, L. 
Kayser, W. E. 

s. 90 23 Mrt. 
509. 24 Dec. 
312. 29 Juni. 
509. 24 Dec 
312. 29 Juni. 
311. 29 Juni. 
313. 29 J'llili. 

Keller, A., wed. F. H. Hazelhof, 
s. 509. 

Kerstholt, C. J. H. 313. 
Keyger, C. J . De 313. 
Kleinen. A. M. 88. 
Kleinen, J. Ch. 313. 
Kohl, J. 312. 
Köppen, H. 507. 
Krnaibeek, J. H. 313. 
K.rakauer, J. B. 88. 
Kranz, P. wed. J.J. Wehrens, S. 90. 
Kretz, S. 89. 
K.reutz, A. 90. 
K.ruskal, H. N. 508. 
Ku1csar, M. 312. 
Lenz, K. F. W. 507 . 

24 Dec. 
29 Juni. 
29 Juni. 
23 Mrt. 
29 Juni. 
29 Juni. 
24 Dec. 
29 Juni. 
23 Mrt. 
23 Mrt. 
23 Mrt. 
23 Mrt. 
24 Dec. 
29 Juni. 
24 Dec. 

Lerooij, L. A. 
Levie, I. 
Levie, J. 

510. 
311. 
311. 
511. 
311. 
511. 
511. 
507. 

Levi, P. 
Lichtenstern, J. 
Limberger, A. 
Liuhard, Th. 
London, S. N. 
Lübbe-Christoph, P. G. H. von. 

Ludert, A. L. E. A. 
Maçoureck, J. K. 
Maenhout, L. B . 
Malamoud, A. 
Mallet, H . N. 
Matten, A. 
Manntz, C. R. 
Martin, M. R. E. 
Mebus, J. 
Mechel, R. C. E. 
Meuke. B. H. 
Mertens. N. J. 
Meyer, H. G. 
Meyers, B.. G. 
Meijer, M. F. 
Miersemann, W. H. 
Mingramm, W. E. 
M<',.,mthal, R. P. 
l\lü t:lrad, J. 
Müller, I. A. 

S. 510. 24 Dec. 
88. 23 Mrt. 

508. · 24 Dec. 
313. 29 Juni. 
510. 24 Dec. 
312. 29 Juni. 
510. 24 Dec. 
508. 24 Dec. 
90. 23 Mrt. 
88. 23 Mrt. 

507. 24 Dec. 
1>08. 24 Dec. 
310. 29 Juni. 
313. 29 Juni. 
310. 29 Juni. 

89. 23 Mrt. 
507. 24 Dec. 
507. 24 Dec. 
511. 24 Dec. 
313. 29 Juni. 
510. 24- Dec. 

Müller, R. W. 
Nachmann, Ch., 

90. 23 Mrt. 
wed. G. Daniels. 

Neustadt, M. 
Norden. A. 
Nutkiewietz, N. 
Obreen, G. C. W. F . 
Oettinger, H. N. 
Opstal, C. van 
Pelt, ,J. 'LA. G. M. van 
Philbert, A. J. M. L. V. 
Pöpsel, E. 

S. 311. 29 Juni. 
3'11. 29 Juni. 
311. 29 Juni. 
511. 24 Dec. 
312. 29 Juni. 
313. 29 Juni. 
510. 24 Dec. 
311. 29 Juni. 
510. 24 Dec. 
311. 29 Juni. 
313. 29 Juni. Pröhl, E. P. C. H. 

Q.uint, J., wed. W. Tascheumacher, 

Rakower, L. 
Reinh!ird, J. 
Reisinger, H. 
Remijn, W. 
Riedel, E. G. 
Rocks, M. J. 
Rohn, F. J. 
Rolef:J', A. 
Roos, J. 
Rosenstrauch, H. 

S. 90. 23 Mrt. 
310. 29 Juni. 
510. 24 Dec. 

88. 23 Mrt. 
90. 23 Mrt. 

511. 24 Dec. 
509. 24 Dt'C. 
311 . 29 Juni. 
88. 23 Mrt. 

510. 24 Dec. 
\Heinrich Fränkel), 

S. 89. 23 Mrt. 
Rosenzweig, J. T. 311. 29 Juni. 
Satz, W. 311. 29 Juni. 
Schadewijk, H. van /507. 24 Dec. 
Klots, P. S. 89. 23 Mrt. 
Schenck, Tb. G. E. 508. 24 Dec. 

,Schmid, M. F. 312. 29 Juni. 
Schmidt, J. 312. 29 Juni. 
Schmitz, J. 90. 23 Mrt. 
Schmuklertschik 111 507. 24 Dec. 
Schneckenhurger, E. F. 313. 29 Juni. 
Schopen, H. 507. 24 Dec. 
Schreiber (Schrijver), G. 310. 29 Juni. 
Schroeder, C. B . 310. 29 Juni 
Schroeder, R. R. Ch. P. P. 89. 23 Mrt. 
Schulster, Ch. L. 510. 24 Dec. 
Schulster, M. H. 507. 24 Dec. 
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Schuster, 0. B. 310. 29 Juni. 
Schupper, 0. 313. 29 Juni. 
Schwarz, A. 508. 24 Dec. 
Scialom, S. 509. 24 Dec. 
Seegers, P. H. 88. 23 Mrt. 
Senden, A. M:. 310. 29 Jum. 
Siemes, M. Ch. 509. 24 Dec. 
Simons, P . M. 89. 23 Mrt. 
Sluis, J . 89. 23 Mrt. 
Snell, E. 312. 29 Juni. 
Snell, H. 312. 29 Juni. 
Steffgen, H. 88. 23 Mrt. 
Steinen, M. W. P. 90. 23 Mrt. 
Steijnebrugh, R. W. 310. 29 J uni. 
Stöhr, R 507. 24 Dec. 
Stokkelaar, J. F. 89. 23 Mrt. 
Streithoven, J . 510. 24 D'lc. 
Syben, W. J. 509. 24 Dec. 
Tenne, G. A. Ch. 511. 24 Dec. 
Thijssen, J. P. 88. 23 Mrt. 
Tuschinski, A. 1. 313. 29 Juni 
Ubaghs, P. G. 509. 24 Dec. 
Ubbelohde, W. R. 00. 23 Mrt. 
Ullman, H. 312. 29 Juni. 
Verbiest,, P. M. P. 510. 24 Dec. 
Verleijsen, J . F. 508. 24 Dec.,. 
Verloop, A. H. 509. 24 Dec. 
Verschaeve, Th. 510. 24 Dec. 
Veith, H.M. B. 88. 23 .Mrt. 
Vreese, W. A. De 508. 24 Dec. 
Vrij, W. J. de 90. 23 Mrt. 
Wargenau, F. G. 313. 29 Juni. 
Weinberg, W. 313 29 Juni. 
Weisbach, A. 89. 23 Mrt. 
Weller, F. H . 508. 24 Dec. 
Werbrun, W . R . 89. 23 Mrt. 
Wertheimer, .J. 88. 23 Mrt. 
Weykamp, ,J. H . 310. 29 Juni. 
Wiener, S. of T. 311. 29 ,Juni. 
Wilkens,A.S.,wed.G.Thaler,S.511. 24 Dec. 
Willekens, A. F. 88. 23 Mrt. 
Winter, K. R. 312. 29 Juni. 
Wisniewicz, A. S. 88. 23 Mrt. 
Wong, Ch. A. A. 510. 24 Dec. 
Weijcrs, R. H. 509. 24 Dec. 
Natuurschoon. Rondschrijven van den Minis-

ter van Binnenlandsche Zaken en Landbouw 
aan Heeren Commissarissen der Koningin in 
de onderscheidene provinciën, betreffende 
behoud van natuurschoon. 28 Mei. 

Nederlanderschap. Rondschrijven van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de Commissarissen der Koningin 
in de onderscheidene provinciën, betreffende 
bewijzen van Nederlanderschap voor vesti
ging, verblijf en reizen buitensland. 20 Juli. 

Nederlandsche Leeuw. Besluit, houdende vast 
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur tot regeling van de uitbetaling in 
Nederland van pensioenen, gagementen, 
onderstanden, toelagen van broeders der 
Orde van den Nederlandschen Leeuw en 
verhoogde soldijen van ridders der Militaire 
Willemsorde ten laste der geldmiddelen van 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

S. 470. 14 Dec. 
Nederlandsch fabrikaat. Rondschrijven van den 

Mm. van Binnen!. Zaken en Landb., aan de 
onderscheidene gemeentebesturen, betreffen
de voorkeur Nederl. fabrikaat. 19 Aug. 

Notariaat. Wet tot invoering van het nieuwe 
Wetb. va11 Strafv. S. 308. 29 Juni. 

Nijverheid. Zie : Nederlandsr.h Fabrikaat. 
- Zie : Onderwijs (Middel/Jaar). 
Onderwijs. ( Hooger) Besluit tot aanwijzing, 

overeenkomst'g artikel 170 der hoo~er
onderw:ijswet, van de Sint Radboud-Stich
ting, gevestigd te Utrecht, a ls bevoegd om 
bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een bij
zonderen leerstoel te vestigen. 

S. 54. 2 Mrt. 
- Wet tot wijziging en aanvulling der hooger-

onderwijswet. S. 86. 23 Mrt. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeen

komstig artikel 157 der Hooger-onderwijswet, 
van de afdeeling gymnasium van het Baarnsch 
Lyceum te Baarn. S. 99. 23 Mrt. 

- Besluit tot aanwijzing , overeenkomstig 
artikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Stichting "Leidsch Universiteitsfonds", ge
vestigd te Leiden, als bevoegd om bij de 
faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Rijks
universiteit te Leiden een bijzonderen leer
stoel te vestigen. S. 102. 23 Mrt. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Ver
ordening der gemeente Arnhem tot heffi ng 
van schoolgeld voor het volgen van het 
onderwijs aan het gemeente-gymnasium, of 
aan een der Gemeente-Hoogere Burger
scholen. - Art,. 3 der bovenbedoelde ver
ordening, voorschrijvende, dat het schoolgi,ld, 
voor het volgen van onderwijs aan het 
gymnasium en daarmede op één lijn gestelde 
scholen berekend wordt naar het belastbaar 
inkomen, waarvoor de schoolgeldplichtige 
bij den aanvang van het heffingsjaar in de 
RijksinkomstenbelaRting is aangeslagen, is 
in dion zin te verstaan, dat grondslag der 
heffing is het inkomen volgens den aanslag 
over het bij den aanvang van den heffings
termijn loopende, op 1 Mei tevoren inge
treden belastingjaar, dus, waar het heffings
jaar voor het schoolgeld aanving met 1 Jan. 
1924, met het _belastingjaar 1 M:ei 1923-
30 April 1924. - In het middel van cassatie 
wordt over het hoofd gezien, dat aan deze 
verordening eene rationeele opvatting dient 
te worden gegeven, tenzij de bepalingen der 
verordening duidelijk anders leeren. 

8 April. 
- · Tieslni t tot vaststellin~ van een algemei,nen 

maatregPl van be3tnnr, als berloPld ir artikel 1 
der Wet van 17 Jnli 1923 (Staatsblad n°. 364). 

R. !75. 1 Mei. 
- Besluit tot apnvulling van het K. B. van 

2ö ~ ei 1922, S. 387, houdende vaststelling 
van eeP programma voor het eindexamen der 
gymnasia en het daarmede gelijkgestelde 
examen, vermeldin art. 12 der hooger-onder
wijswet. ·. IS2. 5 Mei . 

- Wet tot wijziging en aanvulling der wet van 
15 December 1917, S. 700, tot regeling van 
het hooger landbouw- en hooger veeartsenij 
kundig onderwijs, laatRtelijk gewijzigd bij de 
wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad n°. ~64). 

S. 193. lf; M:ei. 
- Beslu_it tot_ hernieuwde aanwijzing ov_ereen 

koms11g artikel 157· der hooger-onde7W\JSwet, 
van de afdeeling gymnasium van hPt Chris
telijk lvceum te Harderwijk en van het 
Roomsëh-Katholi ek gymnasium "\'oor meisjes 
,.St. Angela" te Venray. 

S. 226. 5 Jun 
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- Wet tot wijzi~ng e·n aanvulling der oonger
ondorwüswet en der wet tot regeli r g van het 
hooger landbouw- en hooger veeastsenij 
kundig onderwijs. ." 283. 29 Juni. 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 
artikel 170 der hooger -onderwijswet van het 
" Fonds ten behoeve van de Indologischest ud ifn 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht" als be
voegd om bij de faculteiten der rechtsgeleerd
heid en der letteren en wijsbe~eerte aan de 
Rijksuniversiteit te Utrecht biJzondere leer
stoelen _te vestigen. .. . S. 365. 2:'i Aug. 

Besluit t,ot aanw1Jzmg overeenkomstig 
11r1 ikel 170 der hooger-onderwijswet van de 
Vereeniging tot instandhouding van het Oud
Studentenfonds te Utrecht als bevoeud om 
bij de faculteit der wi s- en natuurkunde aan 
de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzonde-

- r en "leerstoel te vestigen. S. 384. 15 Sept. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing. overeen-

komstig artikel 157 der hooger-onderwijswet 
van : 1°. de afdeeling gymnasium van het 
St. Norbertu -lyceum te Roosendaal; 2°. de 
afdeeling gymnasium van het St. Gertrudis
lyoeum te R oosendaal ; 3°. de a fdeeling gym
nasium van het St. Catharina-lyceum t e 

Eindhoven; 4°. R.-K. Gymnasium Imma
culatae Conceptionis Beatae Ma1iae Virginis 
t e Venray. S. 425. 24. Oct. 
Besluit tot aanvullir g van het Academisch 

, tatuut. S. 456. 30 Nov. 
-- Besluit tot hernieuwde aanwjjzing overeen

komstig ar t ikel 157 der Hooger-onderwijswet 
van het Gereformeerd gymnasium te Kampen. 

S. 483. 23 Deo. 
Onderwijs {Lager). Besluit tot vernietiging 

van het beslu.it van den R aad der gemeente 
Egmond-Binnen van 14 Augustus 1924, 
inzake het verleenen van medewerking tot 
nieuwbouw eener bijzondere lagere school 
ten behoeve van het R.-K. Kerkbestuur van 
den H. Adalber tus te Rinnegom aldaar. 

_ S. 2. 7 J an. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van den 

R aad der gemeente Leek van 18 December 
1924, houdende vas tst elling van de vergoeding 
bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijs
wet 1920, over het, jaar 1922 voor de besturen 
der aldaar gevestigde bijzondere lagere 
scholen. S. 12. 13 J an. 

Ingetrokken. S. 48. 25 Febr. 
- Koni.Pklijk besluit. Aanschaffing van school

meubelen voor een bjizon<lere lagere school. 
Noch uit art. 72, noch uit art. 75 der Lager 
Onderwijswet kan worden afgeleid, dat de 
schoolmeubelen, waarvoor cte benood.igde 
gelden worden aangevraagd niet reeds vóór 
de aanvrage voor rekening en risico van het 
S<'hoolbestuur zouden mÖgen worden aan
geschaft. l ti ,fan. 

- Arre~t van den Hoogen Baad. De eisch, 
e:csteln bi,i art .. IV sub 2 van het K . B-. van 
16 Dec. 1920, S. 99, te "eten, dat aa11 den 
cursus "door meer dan een onderwijzer 
!!elijktijdig vervolgonderwijs wordt gegeven" , 
moet zó:, worden opgevat., dat de daar ge
regelde belooning van het hoofd van den 
cursus is verschuldigd voor het tijdvak waarin 
meerdere leerkrachten aan het onderwiis deel
nemen, terwijl niet is vereischt - gélijk de 
Gemeente stelde - dat het onderwijs ge
durende dezelfde uren wordt gegeven. 22 Jan . 

- Koninklijk besluit. Eene onderwijzeres, ook 
al is zij aangesteld voor tijdelijke waar
neming der betrekking van eene verplichte 

. leerkra cht , blijft, wanneer zij na 15 Mei 1923 
aan de ~ohool in functie' is getreden boven 
het aantal, gesteld in art. 28 l.o.,wet, zooals 

. dat artii<el van 1 ,Tan. 1923- -1 Juli 1924 
luidde, buiten aanmerking met betrekking 
tot de berekening der Rijksvergoeding. · 

24 .Jan. 
- Besluit tot schorsing tot 1 September 1925 

van het besluit van den R aad van Doesburg, 
van 22 J anuari 1925, waarbij Mej . H. J. 
Meulenbrug werd benoemd tot vakonder
wijzeres in de nuttige handwerken aan de 
openbare lagere school B, in die gemeente. 

S. 34. 10 Febr. 
- Koninklijk be lui t. Art. 83, 3• lid der Lager 

Onderwijswet stelt het recht van beroep 
onbeperkt open. Hieruit mag worden afge
leid, dat Ged. Stat.en bevoegd zijn van het 
ingesteld beroep kennis te nemen ook wan 
neer het betrekking heeft op het object van 
schatting. 10 Febr. 

- Bes)ujt t ot uitvoering van ar t . 3, eerste lid, 
van het K . B. van 27 December 1924, S. 585. 

18 Febr. 
- Besluit tot intrekking van Ons besluit van 

JO November 1924, S. 508, tot ~chorsing tot 
1 Juni 1925 van het besluit van Burgemeef
ter en Wethouders van Gameren, van 16 Oc
tober 1924, waarbij het verzoek van H.C. van 
der Stam, in die gemeente, om plaatsing van 
zijn kleinzoon Pieter van der Stam op de open
bare lagere school te Gameren werd afge
wezen, en verzoeker werd medegedeeld, dat 
dit kind op de openbare lagere school t e 
Nieuwaal kan worden toegelat,en. 

S. 46. 24 Febr. 
- Koninklijk beslu.it. Een onderwijzeres tl.i e 

tijdelijk met de waarneming van het hoofd
schap is belast, doch niet den voor een school
hoofd vereischten leeftijd bezit en niet in 
het bezit is van de hoofdakte, kan niet als 
hoofd der school voor vergoed.ing in aan
merking komen. 3 Mrt. 

- Koninklijk beslui t. Waar veelvuldige aan
vragen van plaat sing van leerplichtige kin
deren uit de eene gemeente op de openbare 
lagere school eener naburige gemeente niet 
zijn te verwachten en op laatstbedoelde 
school voldoende ru.imte is, hebben Ged. 
Staten terecht een gemeenschappelijke rege
l ing der toelating bevolen. 3 Mrt. 

- Besluit tot intrekking van Ons besluit van 
2 December 1924, S. 545, tot schorsing van 
het beslu.it van den Raad der gemeente 
Druten, van 8 November 1924, n°. 6955, 
inzake het verleenen van een subsidie aan het 
bestuur der R.K. J ongensschool aldaar, 
wegens het doen geven van een cursus voor 
bijzonder vervolgonderwijs. S. 100. 

23 Mrt. 
- Beslu.it tot verniet iging wegens strijd met 

de wet van ar t ikel 11 van het Reglement 
voor de schoolvergaderingen aan de openbare 
lagere scholen te Amsterdam, vastgesteld 
door Burgemeester en Wethouders dier ge
meente bij besluit van 16 Juli 1923. 

S. 124. 28 Mrt. 
- Koninklijk besluit. Het bouwen van ge

meentewege van een woning voor een onder-
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wijzer, waarvan de kosten zoo boog zijn dat 
redelijkerwijze niet te verwachten is dat ooit 
een huur zal kunnen worden bedongen die 
opweegt tegen de te betalen rente, komt 
neer op het aan dien onderwijzer toekennen 
van eene buitengewone toelage, welke zich 
niet verdraagt met art. 30 der L.O.wet. 

28 Mrt. 
- Koninklijk besluit. Voor een onderwijzer, 

die niet in het bezit is van het bewijs, bedoeld 
in art,. 107 l • lid sub c, en die derhalve niet 
bevoegd is tot het geven van bijzonder onder
wijs, kan door het school bestuur geen aan
spraak op rijksvergoeding worden gemaakt,. 

8 April. 
- Besluit tot vernietiging van de besluiten 

van d en Raad der gemeente Rozenburg van 
24 Mei en 2 Augustus 1924, strekkende tot 
opschorting van de uitvoering, respect.ievelijk 
tot, intrekking van zijn besluit van 22 No
vember 1923, inzake het verleenen van mede
werking voor de uitbreiding van de bijzondere 
)agere school der Vereeniging tot stichting en 

• instandhouding van Christelijke scholen 
aldaar: . . . S. 139. 14 April. 

- Beslmt tot vermet1gmg van de verordening 
van den Raad der gemeente Woudenberg, 
d.d. 30 October 1923, tot regeling van het 
vervolgonderwts. S. 163. 23 April. 

Besluit tot vernietiging van een tweetal 
beslui ten van Burgemeester en Wethouders 
van Hengelo (0.), heide van 17 J anuari 1922 
inzake weigering t'.ot vaststelling van de ver'. 
goedmg, bedoeld m art. 205, eerste lid, d er 
Lager-onderwijswet 1920 voor de R .-K. 
lagere scholen, aan de Willem de Clercqstraat 
en Paul Krugerstraat in die gemeente. 

S. 172. 29 April. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 1 
der wet van 17 ,Juli 1923 (Staatsblad no. 364). 

S. 175. 1 Mei. 
- Koninklijk besluit. Nu de loka len van een 

"gelijksoortige" bijzondere school in den zin 
van § 11 van art. LXIV der wet van l 6 Fe
bruari 1923, S. 38, niet overeenkomstig 
art. 7 der L.-0. -wet 1920 door den Inspecteur 
der Volksgezondheid zijn afgekeurd, kan niet 
gezegd worden dat op deze school voor de 
daar schoolgaande kinderen geen gelegenheid 
tot J'laats_ing in çl.e voor hen bestemde klasse 
zou e bhJven bestaan. 12 Mei. 

- Koninklijk besluit. Indien een gemeente
raad , na krachtens art. 77 2• lid aanvankelijk 
een deel eener openbare school voor een 
bijzondere school te hebben beschikbaar 
gesteld zonder aanduiding van een daarbij 
behoorend stuk grond als speelterrein, later 
verstaat dat bij het bedoeld gedeelte der 
openbare school mede moest worden gerekend 
een gedeelte van het daaromheen liggend 
speelterrein, en het schoolbestuur meent 
aanspraak t,e kunnen maken op een ' grooter 
gedeelte van het speelterrein, doet zich voor 
een geschil betreffend de toepassing van 
art. 80 2° lid, waaromtrent Ged. Staten een 
beslissing hebben te geven. 13 Mei. 

- Besluit, houden<lc beschikking op het 
beroep, ingesteld door L. M. van Hoeve
T .eijs, thans wonende te Rotterdam, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Zuidholland, van 3 September 1924, waarbij 

is bevestigd het besluit van den · Raad van 
Capelle aan den IJssel. -va11 15 Mei 1924, tot 
het verleenen aan haar van ongevraagd eervol 
ontslag uit hare betrekking van onderwijzeres 
aan de openbare la.gere school 11°. 1 in die 
gemeente, met ingang van den dag, waarop 
zij in het huwelijk zal zijn getreden. 

S. 199. 23 Mei. 
- Wet tot wijziging van de Lager-onderwijs-

wet 1920. S. 207. 28 Mei. 
- Beschikking van den Hooge'n Raad. Ge

meentelijke verordening van Arnhem tot 
het heffen van schoolgeld voor het volgen 
van lager onderwij s van 13 Aug. 1923. -
Waar ingevolge art. 23 der bovenvermelde 
verordening een aanslag in de schoolgeld
heffing wordt verminderd, indien een aanslag 
in de Rijksinkomstenbelasting, waarnaar 
deze aanslag berekend wordt, verminderd is, 
is onder "vermindering" ook te verstaan het 
geval, dat aan iemand, die in de Rijksinkom
stenbelasting is aangeslagen, ontheffing van 
belasting, bijv. wegens staking van een 
bedrijf, wordt verleend. - H et woord is niet 
letterlijk op te vatten in d en engen zin, dat 
het bloot zou slaan op d e gevallen bedoeld 
in art. 109 en art. 110 d er wet op de Inkom
stenbelasting 191 4. - Alleen door de uit
drukking "verminderen" ruim op te vatten 
wordt r ekening gehouden met de bedoeling 
der verordening, de heffing gelijken tred te 
doen houden met de ~eldelijke draagkracht 
naar welke in de RiJksinkomstenbelastiug 
wordt bijgedragen. 11 Juni . 

- Arrest van den Hoogrn Raad. Een school 
kan een M. U. L. 0.-school zijn zonder dat 
aan alle in art. 48 gestelde eischen is voldaan, 
zoodat er geen aanspraak op vergoeding 
tegen het Rijk zou aanwezig zijn. - Uit de 
geschiedenis valt af te leiden, dat de door de 
Rechtb. gestelde eisch - onderwijs in drie 
d er vakken onder l, m, u, en p van art. 2 
genoemd in ieder der hoClgste drie klassen -
juist is. 19 ,Juni. 

- Koninklijk besluit. Als onderwijzers, d ie 
het hoofd der school moeten bijstaan kunnen 
alleen die onderwijzers in aanmerking komen, 
die gedurende den geheelen bij den rooster 
van lesuren vastgestelden school t ijd uit
sluitend aan de eene school door dat hoofd 
bestuurd zijn verbonden in dien zin, dat zij 
gedurende dien geheelen tijd voor het aan 
die school te geven onderwijs beschikbaar zijn, 
hetgeen niet het geval zo,, zijn, indien zij 
gedurende denzelfden tijd al ware het slecht3 
voor enkele uren elders verbonden waren. 

23 Juni. 
- Koninklijk besluit. De in dit art. bedoelde 

vergoeding kan slechts worden berekend 
vanaf den datum, waarop het in art. 107 1 • lid 
sub c genoemd bewijs aan den onderwij zer 
is uitgereikt, daar d eze eerst van dien datum 
af tot het geven van bijzonder onderwijs 
bevoegd was. Hiertegen doet niet af, dat 
art. 107 niet is opgenomen onder de voor
schriften waaraan moet zijn voldaan ter ver
krijging van Rijksvergoeding. 23 Juni . 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 30 
October 1924 (Staatsblad 11°. 480). 

S. 315. 4 Juli. 
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- Koninklijk besluit. E en school voor uit
gebreid lager onderwijs in den zin van art. 3 
1° lid sub c der L. O. -wet 1920 en een school 
voor meer uitgebreid lager onderwijs in den 
zin van de wet van 1878 kunnen voor de toe
passing van art. 101 2° lid niet als overeen
komstige scholen worden aangemerkt. - De 
wedden van vakonderwijzers kunnen niet 
worden gerangschikt onder uitgaven ter ver
zekering van den goeden gang van het onder
wijs, als onder letter o van art. 55 bedoeld. 

7 Juli. 
- Koninklijk besluit. Aan den eisch van art. 73 

derde lid omtrent "andere redenen", door het 
schoolbestuur bij de aanvrage om beschik
baarstelling van gelden op te geven is voldaan 
wanneer als reàen voor de verbouwing is 
opgegeven "de goede gang van het onder
wijs" ; het staat niet aan den Raad in eene 
beoordeeling der opgegeven reden te treden. 

14 Juli. 
- Besluit tot handhaving van het besluit van 

Ged. Staten van Overijssel van 29 Juli 1924, 
2° afd eeling, n°. 6627 /5058, waarbij werd 
vernietigd het besluit van den Raad der 
gemeente Enschede van 9 Mei 1924, houdende 
afwijzende beschikking op de door het 
bestuur der R. K . Jongensschool, Brink
straat 22, aldaar, ingediende aanvrage om 
de vergoedin~, bedoeld in artikel 100 der 
Lager-onderwijswet 1920, over het jaar 1922. 

S. 332. 15 Juli. 
- K oninklijk beslui t. Ten aanzien van de 

vaststelling van de vergoeding der jaarwedden 
van d e aan eene bijzondere school verbonden 
niet-verplichte leerkrachten moet rekening 
worden gehouden met het gemiddeld aantal 
leerlingen naar den in art. 28 6° lid aange
geven maatstaf over het jaar, voorafgaande 
aan dat, waarop de aanvrage van toepassing 
van art. 100 betrekking heeft. 22 Sept. 

- K oninklijk besluit. Aanleg van een regen
bak ter vervanging van een onbruikbaar 
drinkwater leverende welwaterpomp brengt 
mede eene verandering in het stelsel der 
drinkwatervoorziening ten behoeve van de 
schoolbevolking, en is te be chouwen als eene 
verandering van inrichting in den zin van 
art. 72. 25 Sept. 

- · Besluit tot wijziging van het K. B. van 
29 October 1921, S. 1147, zooals dit is ge
wijzigd en aangevuld bij dat van 22 October 
1923, S. 490, tot het stellen van regelen ter 
uitvoering van artikel 205, zevende, t hans 
achtste lid, der Lager-onderwijswet 1920. 

S. 410. 9 Oct. 
- Koninklijk besluit. Onder "jaa.rwedde" 

in art. 51 2° lid moet worden verstaan de 
vaste jaarwedde, in art. 30 1° lid bedoeld, 
zoodat daaronder niet mede kan worden 
begrepen de toelage, waarop krachtens het 
Bezoldigingsbesluit 1925 naast de wedde aan
spraak kan worden gemaakt. - Van eene 
beschikking van den Minister, waarbij met 
toepassing van art. 51 12• lid een wachtgeld 
is herzien, staat noch krachtens art. 15 15• lid 
noch krachtens eene andere wetsbepaling 
beroep op de Kroon open. 19 Oct. 

- Besluit houdende beschikking opde beroepen, 
ingesteld door l 0 • den Raad der gemeente 
Peursum, en 2°. D . Kooijman J.Gzn. en 10 
anderen, ouders of verzorgers van leerlingen 

der openbare lagere school te Peursum, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zuidholland, 
van 24 J uni 1924, n°. 22/1, waarbij is bevolen, 
dat de openbare lagere school in de gemeente 
Peursum zal worden opgeheven met ingang 
van het tijdstip, waarop zal zijn tot stand 
gekomen eene der regelingen, bedoeld in 
artikel 19, vierde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, te sluiten tusschen de Raden d er ge
meenten Peursum en Giessen-Nieuwkerk ten 
aanzien van de openbare lagere school in 
laatstgenoemde ~emeente. S. 436. 2 Nov. 

- Besluit tot wiJz iging van het K oninklijk 
besluit van 27 December 1924, S. 585, tot 
het opnieuw vaststellen van de regelen voor 
de bezoldiging van de hoofden en de onder
wijzers aan de scholen voor gewoon, uitge
breid en meer uitgebreid Jager onderwîjs. 

S. 446. 17 Nov. 
- Koninklijk besluit. Onder " jaarwedde" in 

art. 51 2° lid is niet begrepen een kinder
t oelage. Zoodanige toelage, waartoe de be
trokkene in zijn nieuwe functie gerechtigd is, 
moet echter wel worden gerekend tot de 
inkomsten in al. 5 bedoeld, welke hij is gaan 
genieten uit of in verband met arbeid, na 
zijn ontslag ter hand genomen. 
Tegen een herziening van een wacht.geld 
ingevolge art. 51 12° lid staat geen beroep 
op de Kroon open, dit beroep is beperkt 
tot de gevallen, vermeld in het 5• en 6e lid. 

7 Dec. 
- Koninklijk besluit. De eisch van storting 

van een waarborgsom, gesteld aan het slot 
van het derde lid, geldt bij aanschaffing van 
schoolmeubelen slechts dàn, wanneer die 
meubelen onder de eerste inrichting zijn 
begrepen, niet wanneer de aanschaffing 
geschiedt ter vervanging of uitbreiding van 
de bestaaride meubelen. 14 Dec. 

- Koninklijk besluit. Aankoop en inrichting 
van een speelplaats moet geacht worden 
dienstbaar te zijn voor het onderwijs en is 
dus t e beschouwen als ePne verandering van 
inrichting: wanneer het schoülbestuur ni_t
drukkelijk heeft verklaard dat het terrem 
mede voor het onderwij s in lichRmeluke 
oefening is best11md. 18 Dec. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Weigering 
van de gemeente om het salaris van help~ter 
in de nuttige handwerken uit te betalen ge
durende den tijd dat, de betrokkene tevens 
als tijdelijk onderwijzeres heeft d ienst ge
daan. - Het druischt wel in tegen den geest 
van art. 30 en volgg. L. O.wet dat een tijde
lijk onderwijzeres boven haar vaste j~r
wedde nog _een toelage ont.vangt, maar hier 
heeft nu eenmaal een afzonderlijke benoe
ming als helpster plaats gehad, welke benoe
ming nu niet is beweerd dat zij door de Kroon 
is vernietigd, alle daaruit voortvloeiende 
gevolgen heeft, ook wat betreft het daaraan 
verbonden salaris. 18 Dec. 

- Beschikking van den H oogen Raad. Een 
Raad van Beroep is wel evenals de gewone 
rechte1 bevoegd gemeentelijke belast.ingver
ordeningen aan de wet te toetsen, maar 1s 
dan ook verplicht acht te slaan op overgangs
bepalingen - art. LXIV, § 10, der wet van 
16 Febr. 1923, S. n°. 38 - waardoor art. 62, 
2° lid. de1" Lager Onderwijswet 1920, zooals 
dit thans luidt, ten deze niet toepasselijk is. 
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- De beslissing van den Raad van Beroep, 
dat art. 2 der Schoolgeldverordening van de 
gemeente Laren, van 14 October 1921, zooals 
dat is gew:ijzigd bij de verordening dier ge
meente van 7 December 1922, niet verbindend 
is, desniettemin juist. Art. 62 der Lager 
Onderwiiswet 1920, zooals <lit artikel luidde 
op het oogenblik dat art 2 tot stand kwam, 
bepaalt, dat ter tegemoetkoming in de kosten 
van het lager onderwijs, welke voor rPkening 
van de gemeente blijven, van de ouders der 
schoolgaande kinderen of bij ontstentenis 
van beide onders van die kinderen zelven 
sc hoolgeld zou geheven worden "naar even
redigheid van het inkomen.' ' Daarmede 
is bedoeld het inkomen óf van de ouders óf, 
zoo er slechts een der ouders is, van dien , {,f 
bij oot tent,enis dn ouders van de kinderen 
zelve. - Ten onrechte wordt in de Laren
sche verordening het inkomen tot maatstaf 
genomen van het hoofd van het gezin waartoe 
een ouder of kind kan behooren zonder 1.elf 
gezinshoofd t e zijn. 23 Dec. 

- Besluit tot wijzigine- van het Koninklijk 
besluit van 22 October J 923, 8. 489, tot rang
schikking on.der het bui tengewoon lager 
on<lerwijs van de scholen voor doofstomme, 
blinde, zwakzinnige en slechthoorende_ kin
deren zoomede van de scholen voor imbe
cillen en van de scholen, verbonden aan ge
stichten, bedoeld in artikel 7 der wet van 
27 April 1884 S. 96, voor zwakzinnigen 
(idiott>n en imbecillen). S. 512. 24 Dec. 

- Koninklijk besluit. Waar va.ststaat dat de 
betrokkt>n schoolbesturen hebben verzuimd, 
de beschikking van den Minister van 0 ., K. 
en W., tot vastst.elling van de Rijksvergoe
diny., bedoeld in art. 97, binnen een maand 
na hare ontvangst in afschrift aan het ge
meentebestuur in te zenden, heeft de gemeen
teraad terecht op de aanvragen der school
besturen om vergoeding ingevolge art. 100 
d<'r J,. O.-wet 1920 afwijzend beschikt. 

24 Dec. 
- \Vet tot wijziging van de Lager-onderwijs-

wet. 1920. S. ö23. 30 Dec. 
- Koninküjk besluit. De gemeenteraad is niet 

bevoegd om, waar in 1920 voor het onderwijs 
in het l!'ransch eene wettelijke akte van 
bekwaamheid verki-ijgbaar was gesteld, voor 
het onderwijs in dat vak, aan een aan de 
open bare lagere school verbonden cursus ge
geven, aan de daarmede belaste onderwijzers 
eene lielooning toe te kennen. 31 Dec 

- Zie ook: Pen -ioenen en Wachtgelden. 
On~e.rwiis:,(Mi_litair) Zie .4 ca,lemie. ( Koninklijke ) 
- Zie Jfi.itaire z ,. 1.·,u. 
Onderwijs. (Middelbaar) Beslwt houdende na

dere voorschriften tot uitvoering van art. 16 
en art. 28, vierde lid, der Nijverheidsonder
wij~wet. S. 27. 31 ,Jan. 

- Besluit tc,t intrekking van het K . B . van 
17 Se1,tember 1904 , S. 223 en tot vaststelling 
van nieuwe reglementen voor de Rijksland
en Tuinbouwwinterscholen. S. 68. 11 Mrt. 

- Resluit tot wijziging van hot K. B. van 11 
Ju!i 1921, S. 918, gewijzigd bij de Kon. be
sluiten van 9 Februari 1922, S. ö6 en van 7 
Mei 1923, S. l9ti, houdende voorschriften, 
regelende de bevoegdheden tot het geven van 
nijverheidsonderwijs en de daarmede verband 
houdende examens. S. Hll. 23 Mrt. 

- . Beschikking van den Hoogen Raad. Ge
meentebela,~tingen . - ~hoolgeldheffing voor 
het middelbaar onderwijs te Arnhem. - Wan
neer in eene gemeentelijke belastingverorde
ning bepaald is, dat het schoolgeld wordt 
geheven naar het inkomen waarover de 
schoolgeldplichtige bij den aanvans van het 
heffingsjaar is aangeslagen in de RiJk~inkom
stenbelasting en dat heffingRjaar begint met 
1 Januari, wordt de bedoeling om verband 
te leggen tussohen de schoolgeldheffing en 
de aanslagen in de Rijksinkomstenbelasting 
alleen verwezenlijkt, indien grondslag van 
de heffing i~ het inkomen volgens den aan
slag over het bij den aanvang van den hef
fi ngstermijn loopende op 1 Mei tevoren inge
treden belast-ingjaar, in dat geval, waar het 
betreft het, heffingsjaar 1924. den aanslag 
over het belasting1aar 1 Mei 1923-30 April 
1924. - Waar t egenover deze rationeele- op
vatting in het eassatiemiddel wordt, betoogd, 
dat beslissend zou zijn niet het belastingjaar 
waarO]J de aanslag in de rjjksbelasting betrek
king heeft, maar de datum waarop de laatste 
aanslag in die belasting is tot stand gekomen, 
behoort dit middel al~ ongegrond t.e worden 
verworpen. l l Juni 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 ,Juni 

- Koninklijk b!'sluit. Bij de bepaling van het 
begrip "gelijksoortige school" moet op de 
gelijkheid der vakken worden gelet, niet op 
de gelijksoortigheid der scholen in haar ge
heel. 13 Aug. 

- · Koninklijk besluit. Met de gemeente van 
afkomst is bedoeld de gemeente, vanwaar 
een leerling, indien hij meerderjarig is, komt 
op het tijdstip, waaro1, hij de school zal be
zoehn. 13 Aug. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 23 Maart 1925, S. 101., houdende 
voorschriften inzake de bevoegdheden tot 
het geven van nijverheidsonderwijs en de 
daarmede verband houdende examens. 

S. 449 . 21 Nov. 
- Besluit tot uitvoering van art.ikel 29, tweede 

lid, der Nijverheidsonderwijswet, houdende 
voorschriften inzake do eindexamens aan 
de Nijverheidsscholen. 

S. 457 . 30 Nov. 
Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging 

van het K. B. van 30 Juli 1923, S. 385, tot 
vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur als bedoeld in artikel 26, eerste 
lid, der Land- en Tuinhouwongevallenwet 
1922, zooals dat is gewjjzigd bij K. B. van 
10 April 1924 (Staatsblad n°. 181). 

S. 5. 8 Jan. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 23 

Jan. 1923, S. 23, tot vaststelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als bf' 
doeld in de artikelen 88, eerste en tweede l id 
en 89, tweede lid, der Ongevallenwet 1921. 

S. 6. 8 Jan. 
- Besluit tot wijziging van het K . B. van 17 

September 1924, -S. 454, ter uitvoering van 
artikel 24, tweede lid, der Invaliditeitswet, 
en artikel 6, tweede lid, der Ouderdomswet 
1919 en tot vaststcl!ing van de wijze, waarop 
de kosten, welke voor de Raden van Arbeid 
voortvloeien uit de uitvoering van de Onge
vallenwet 1921 en de Land- en Tuinbouw-
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ongevallenwet 1922 worden vastgesteld of 
becroot. S. 9. 9 Jan. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 21 
Januari 1922, S. 26, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur · al~ 
bedoeld in de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64, sub 1 o. , 3°., 40., 
en 6°. der Ongevallenwet 1921, zooals dat is 
gewijzigd bij K. B. van 6 October 1923 
(Staatsblad n°. 475). S. 51. 26 Febr. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in de artt. 
89 en 122 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922. S. 152. 26 Febr. 

- Wet tot wijziging der Ongevallenwet 1921. 
s. 64. 11 Mrt. 

- Wet tot wijziging van de Wet op de Rijks
verzekeringsbank, Stbl. 1920, n°. 780. 

S. 66. 11 Mrt. 
- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld in art. 7, 
tweede lid, III onder 1°. b en 2°. der Onge
vallenwet 1921. S. 122. 26 Mrt. 

- Besluit tot herziening van het tarief, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van 10 Febru
ari 192:l (Staatsblad n°. 36). 

S. 144. 16 April 
- Besluit tot intrekking van het besluit van 

29 November 1921, S. 1337, en tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 29, eerste lid, der Onge
vallenwet 1921. S. 145. 16 April . 

- Besluit tot wijziging van het K . B. van 21 
September 1923, S. 459, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 59 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922. 

S. 227. 5 Jnni. 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 18 
April 1921, S. 678, tot vaststelling van de 
regelen nopens de verdeeling der in artikel 
19, eerste lid, der Wet op de Rijksverzeke
ringsbank, S. 1920, n°.780, bedoelde kosf,en, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij K. B. 
van 18 Maart 1924 (Staatsblad n°. 124). 

S. 333. 15 J uli 
- Beschikking van den Minister van Arbeid, 

Handel en Nijverheid, tot wijziging van het 
formulier van aangifte, bedoeld in art. 66, 
vierde lid , der Ongevallenwet 1921. 

19 Aug. 
- Besluit tot wijzioing van het Koninklijk 

be~luit van den 28sten December 1921, S. 
1445, tot intrekking van het, Koninklijk 
besluit van 30 Juni 1921, S. 821, en tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, t er uitvoering van artikel 43 der 
Ongevallenwet 1921. S. 548. 30 Dec. 

- Zie ook: Raden van Arheid. 
., ,, Tracta/.en. 

Onteigening. Wet tot verklaring van het 
algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van den bouw van een brug voor gewoon ver
keer over den Gelderschen lJssel nabij het 
Katerveer, ingevolge de wet van 15 Decem
ber 1917, (Staatsblad n°. 704). 

S. 150. 17 April. 
- Als voren van eigendo=en, erfdienstbaar

heden of andere zakelijke rechten, noodig 

voor verbreeding van een gedeelte van den 
Rijswijkscheweg te 's-Gravenhage. 

S. 153. 17 April. 
- Als voren met toepassing van de wet van 

27 Maart 1915, S. 171, van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke rech
ten, noodig voor den aanleg van een weg van 
Tripscompagnie naar Veendam. 

S. 154. 17 April. 
- Als voren met toepassing van de wet van 

27 Maart 1915, S. 171, van eigendommen, 
erfdienstbaarheden of andere zakelijke rech
ten in de gemeente Lonneker, noodig ..-oor 
het verlnijgen van een terrein voor berging 
van huis- en straatvuil uit Enschedé, mede 
ter ontginning van dat terrein. 

S. 155. l 7 April. 
- Als voren ten behoeve van verlegging en 

verbreeding van den Rijksweg Utrecht-
de Grebbe tusschen Utrecht en Zeist en aanleg 
van een tweede spoor voor den electrischen 
t ra mweg Utrecht-Zeist. 

S. 177. 2 Mei. 
- Als voren van perceelen, erfdienstbaarheden 

en andere zakelijke rechten noodig voor de 
verbreeding van den Lagen Rijndijk in de 
gemeente Leiden. S. 210. 28 Mei 

- Als voren ten behoeve van verbetering ..-an 
den Rijksweg Amsterdam-Amersfoort . 

S. 211. 28 Mei. 
- Als voren van perceelen, erîdienstbaarheden 

en andere zakelijke rechten noodig voor het 
maken van een scheepvaartverbinding tus
schen den Hollandschen IJssel en de Gouwe 
nabij Gouda ; in de gen..eenten Gouda en 
Moordrecht. S. 212. 28 Mei• 

- Rondschrijven van den Minister van Water
staat aan de Gedep. Staten van de verschil
lende provinciën, betreffende toepassing 
VIIen titel Onteigeningswet. :; Juni. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke rechten, noo
dig voor uitbreiding van het gemeentezieken
huis te 's-Gravenhage. S. 238. 23 Juni. 

- Als voren van eigendommen, erfdienstbaar
heden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor het verbeteren van den verkeerRweg, 
genaamd de "Dragt" te Heerenveen, gemeen
te Schoterland, en voor den aanleg van een 
verbindingsweg tusschen de Dec11,malaan en 
een zuidelijk daarvan gelegen bouwterrein 
aldaar. S. 240. 23 Juni. 

- Als voren van perceelen, erfdienstbaarheden 
en andere zakelijke rechten, noodig voor den 
aanleg van een weg van den Bovensten Lim
brichterweg naar den Ondersten Limbrich
terweg en van de Tunnelstraat naar den 
Limbrichterweg, in de gemeente Sittard. 

S. !!88. 29 Juni. 
- Als voren van perceelen, erfdienstbaarheden 

en andere zakelijke rechten, noodig voor 
de verbetering van den Roosendaalschen en 
Steenbergschen Vliet tusschen het Boven
sas en de Rijksbrug over de haven van 
Roosendaal in de gemeenten Dinteloord, 
Steenbergen, Oud- en Nieuw-Gastel en Roo
sendaal en Nispen. S. 289. 29 Juni. 

- Besluit tot aanwijzing van de perceelen, die 
t en behoeve van den aanleg en gedeeltelijke 
verhooging en verzwaring van Rijkszeewe
r ingen in de gemeente Wieringen in verband 
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met de werken voor de afsluiting en droog
making van de Zuiderzee onteigend moeten 
worden . S. 407. 6 Oct. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van eigendommen, erfdienst
baarheden of andere zakelijke rechten, noo
dig voor en ten behoeve van den aanleg van 
een straat ter verkrijging van een rechtstreek
sche verbinding van de Hooge Bothofstraat 
naar de Oldenzaalsche straat te En~chedé. 

S. 489. 24 Dec. 
- Als voren van eigendommen, erfdienstbaar-
. heden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor en ten behoeve van het totstandbrengen 
van verkeersverbeteringen te land en te 
water aan het einde van den Overtoom, op 
het daarbij aansluitende gedeelte van den 
Amstelveenschen weg en aan het einde van 
den Schinkel te Am~terdam. . 

S. 490. 24 Dec. 
- Als voren van eigendommen, erfdienstbaar

heden of andere zakelijke rechten, noodig 
voor de uitbreiding van het openbaar Rlacht
huis te Groningen en voor het stichten van 
eene bebouwing met straataanleg tusschen 
het slachthuis en de ter plaatse reeds aan
wezige woningen der gemeente in verbinding 
door een aan te leggen toegangsweg met den 
weg langs het Damsterdiep. 

S. 493. 24 Dec. 
- Als voren ten behoeve van omlegging van 

den Rijksweg Utrech~de Grebbe onder 
Amerongen en Leersum. 

S. 496. 24 Dec. 
- Als voren ten behoeve van verlenging van 

de wisselplaats van den tramweg Zeis~ 
Rhenen ten noordwesten van den Staatsspoor
weg Utrech~Arnhem nabij station Drie
bergen. S. 497. 24 Dec. 

- Als voren ten behoeve van uitbreiding van 
h!)t stations-emplacement Valkenburg. 

S. 498. 24 Dec. 
- Als voren ten behoeve van aanleg van een 

tramweg van Zutphen naar Deventer. 
S. 49fl . 24 Dec. 

Ontplofbare stoffen . Wet tot invoering van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni. 
Ontsmetting~middelen. Wet tot invoering van 

het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni. 

Oorlogswinstbelasting. Wet tot invoering van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni. 
Openbare middelen van vervoer. Arrest van 

den Hoogen Raad. Waar in de dagvaarding is 
te laste gelegd, dat gereden is met het kenne
lijk doel van verhuring, dat wil zeggen : met 
den bij den dader bestaande uiterlijk kenbare 
bedoeling daartoe, is daarmede gesteld een 
feit als bedoeld in art. 143 Sv. ook al is daar
bij niet nader opgegeven aan welke omstan
digheden die bedoeling kenbaar was. - De 
grief, dat andere feiten bewezen zouden zijn 
verklaard dan in de dagvaarding waren ge
steld, m.iqt feitelijken grondslag, daar de 
Rechtbank de dagvaarding heeft gelezen 
zooals zij met herstel van de schrijffout lmdt 
en de telastelegging aldus opgevat, heeft 
bewezen verklaard. - De telaRtelegging dat 
gereden is met het kennelijk doel om geheel 
of gedeeltelijk te verhuren, is niet eene alter-

natieve telastelegging, omdat men met een 
motorrijtuig zeer goed kan rijden, de bedoe
ling hebbende dit geheel of wel ten deele te 
verhuren, waarbij men dan van het aanhod, 
dat vanlde zijde van het publiekgedaan wordt, 
laat afhangen of het een dan wel het andere 
geschiedt. - Uit de in het vonnis opgenomen 
verklaringen heeft de Rechtb. het bewijs 
kunnen putten dat zoowel bek!. als zijn 
chauffeur niet in het bezit waren van eene 
vergunning van B. en W. ; of zulks terecht 
is geschied staat niet ter beoordeeling van 
den rechter in cassatie. - Art. 44 der A. P. V. 
van Breda, sprekende van het doel, om een 
motorrijtuig geheel ot gedeeltelijk te verhu
ren, verstaat daaronder het bieden van gele- · 
genheid aan het publiek om tegen betaling 
van zeker bedrag met zoodanig rijtuig een 
rit te maken. De Rechtb. heeft het deel der 
aankla~ht waarin is gesteld dat dat doel 
aanwezig was, in denzelfden zin verstaan en 
het bewijs van die telastelegging kan worden 
aigeli,id uit de in het vonnis opgenomen 
verklaringen. - Waar in art. 1 der wet van 
23 April 1881\ S. 67, is bepaald, dat tot het 
in werking brengen van een openbaar middel 
van vervoer van personen of goederen geen 
voorafgaande vergunning wordt gev~rderd, 
is daarmede blijkens de ges<'hiedenis van 
deze wetsl>epaling niet meer te kennen ~e
geven, dan dat het stelsel van r.onC'ess1es 
voor 10odanig vervoer werd verlaten, geens
zins dat daardoor de t Jepasselijkh•.·id zou 
zijn uitge,loten van politi!.'ver-~rdeningen, die 
in het belang der open hare .-.. rde en veilig
heid de toelaatbaarheid van bepaalde hande
lingen op den openbaren weg afhankelijk 
Atellen van eene vergunning van B. en W. -
Weliswaar beperkt art. 44 der A. P. V. in 
Breda de bevoegdheid om de daar bedoelde 
vergunning te weigeren niet, doch dit art. ver
biedt niet om zonder zoodanige vergunning 
te Breda met een motorrijtuig den openbaren 
weg; te berijden maar enkel om met een 
rijtuig of motorrijtuig op den openbaren weg 
ern standplaats in te nemen of t;e rijden met 
het kennelijk doel dat rijtuig geheel of gedeel
telijk te verhuren : daardoor wordt echter 
het intercommunaal verkeer niet verhin
derd, . daar voor hem die zulk vervoer wil 
ondernemen, de gelegenheid openstaat, om 
de te vervoeren reizi~ers niet op den openba
ren weg, doch op privaat terrein to doen in
stappen en aldaar de geheele of gedeeltelijke 
verhuring van het motorrijtuig te doen plaats 
hebben. 9 Mrt. 

- Arrest van den Hoogen Raad~ Art. l der 
Wet op de Openbare Middelen van Vervoer 
van 1880 heeft slechts de strekking te kennen 
te geven dat het stelsel van concessies tot 
het in werking brengen van een openbaar 
middel van vervoer van personen of goederen 
werd verlaten ; daardoor wordt echter geens
zins de toepasselijkheid uitgesloten van de 
politie-verordeningen die de toelaatbaarheid 
van bepaalde handelingen in het belang der 
openbare orde en veiligheid afhankelijk stellen 
van de vergunning van B. en W. Het aange
vallen art. 106 der Gem. Verord. van den 
H aa()" maakt volstrekt niet elk verkeer met 
een ~penbaar middel van vervoer tusschen 
gemeenten, tenzij met goedvinden van B. en 
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W. onmogelijk, daar het alleen ondermeer 
verbiedt het rijden met het doel het rijtuig 
op straat geheel of gedeeltelijk te verhuren, 
doch niet het daarmee rijden in de gemeente 
om het te verhuren elders dan op straa.t . 
Daarom is ook niet in te zien waarom, nu het 
verhuren niet ontler elke omstandigheid is 
verboden, het gemelde doel van bek!. door 
het voorschrift niet meer zou zijn te bereiken. 

23 Febr. 
Opiumwet. Wet tot invoering van het nieuwe 

Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni 

Ouderdomsverzekering. Zie l nvu;idileiis- en 
Ouderdom,verzekfring. 

Paardenwet. Wet tot invoerin,g van hetn,euwe 
Wetboek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni. 
Pakketpost. Zie: Posterij. 
Pandhuiswet. Wet tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. ?.9 Juni. 

Papier. Rondschrijven van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan de 
Gemeentebesturen, betreffende deugdelijk
heid van papier voor afschriften en uittrek
sels van akten van den burgerlijken stand. 

28 Febr. 
Paspoorten . Romlschrijven van den Minister 

van Buitenlandsche Zaken aan Commissa
rissen der Koningin in de provincies, betref
fende het dant,eekenen op pa.spoorten van 
behoeftige Nederlanders in het buitenland 
van verleenden onderstand en het terug
vorderen hiervan bij verlenging of vernieu
wing dier paspoorten. 1 Mei. 

Pensioenen en wachtgelden. Besluit tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 18 der Wet 
van 21 November 1924, S. 522, tot uitvoering 
van artikel 90, laatste lid, der Grondwet. 

S. 21. 26 Jan. 
- Koninklijk besluit. Het opheffen der m. u.1.o. 

klassen van eene school geeft aan het hoofd 
dier school geen aanspraak op wachtgeld. 

3 Febr. 
- Besluit tot nadere herziening van de bezol

digingen en de samenstelling van het per
soneel van de directie der Pensioenfondsen 
voor de Koloniale Landsdienaren en Locale 
Ambtenaren. S. 31. 5 Febr. 

- Koninklijk besluit tot uitvoering van art. 
3, eerste lid. van het K. B. van 27 December 
1924, (Staatsblad 585). 18 Febr. 

- Centrale raad van beroep. De vraa.g of 
klager al dJ!,n niet rech t heeft op pensioen, 
is van materieelen aard, immers betreft het 
al of niet be~taan van een recht ; zulks in 
tegen.stelJing met de bepalingen omtrent de 
te nemen maatragelen tot erkenning van 
recht, welke van formeelen aard zijn. -
Waar klager heeft berust in beslissingen van 
den Mini ter van Financiën, waarbij voor 
hem, als hoofd en als onderwijzer bij het 
herhalingsonderwijs afzonderlijke pensioens
grondslagen zijn vastgesteld, en in de be
slissing van den Pensioenraad, waarbij hem 
pensioen is toegekend uitsluitend ter zake 
van zijn functie als onderwijzer bij het her
halingsonderwijs, zijn deze beslissingen voor 
klager onaantastbaar geworden, en staat daar
door te zijnen aanzien vast, dat de beide ge-

noemde functies moeten worden beschouwd 
als twee verschillende betrekkingen. 

3 Mrt. 
- Centrale raad van beroep. Daargelaten of 

het recht op uitgesteld pensioen ingevolge 
de vroegere Burgerlijke P.W. en de P.W. 
1922 ontstaat met het ontslag van den be
trokken ambtenaar dan wel op den dag, 
waarop hij den 65-jarigen leeftijd bereikt, en 
of art. 48, 3 P.W. 1922 wel ooit toepassing 
kan vinden ten aanzien van hen. die vóór 
de inwerkingtreding dier wet zijn ontslagen 
- in ieder geval had voor dezen klager. die 
reeds in 1919 den leeftijd van 65 jaar heeft 
bereikt, dat recht vóór die inwerkingt.reding 
moeten zijn ontstaan. - Hieruit volgt, dat, 
mede in verband met de bepaling van art. 
176 P. W. 1922, zijn aanspraak op pensioen 
uitsluitend naar de bepalingen de~ Burger
lijke P.W. moet worden beoordeeld. 

17 Mrt. 
- Centrale raad van beroep. Een beslissing 

van den Pensiot>nraad dat bewezen diensten 
niet voor pensioen in aanmerking komen, i 
een beslissing, welke van belang kan zijn 
voor het bedrag van een eventueel toe te 
kennen pensioen. Op grond van a.rt. 127a 
1° lid sub b, is dus de Minister van Financiën 
bevoegd, tegen die beslissing beroep in t e 
stellen. - Uit het ontbreken in de Burger
lijke Pensioenwet van een bepaling als die 
van art. 130 P.W. 1922 volgt niet, dat onder 
de werking der eerstgenoemde wet het recht 
tot herzienin~ van eenmaal genomen bin
dende beslissmgen in het nadeel van den 
daarbij betrokkene onbeperkt was, doch dat 
zoodanig recht niet bestond. 31 Mrt . 

- Rondschrijven van den Minister van Finan
ciën aan H eeren Commissarissen der Koningin 
in de verschillende provinciën, betreffende 
veranderde wijze van pensioenbetaEng. . 

17 April. 
- Wet tot wijziging van de P ensioenwet 1922 

(Staatsblad n°. 240). S. 216. 28 Mei. 
- Wet tot. wijziging van de wet van 2 Juli 

1923, S. 326, tot regeling van de pensioenen 
van de reserveadjudanten-onderofficier van 
de landmacht, die op grond van de door hen 
bekleede betrekk:ng geacht worden vr,ort
durend in werkelijken dienst te zjjn of ge
weest te zijn, alsmede van hunne weduwen 
en weezen. S. 225. 5 Juni. 

- Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren 
Burgemeesters, betreffende: Uitvoering K. B. 
9 Augustus 1924, S. 4M, betreffende Pen, 
sioenwetten voor rle landmacht en de zet>
macht. 16 Juni . 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de Pen
sioenwet voor de zeemacht (Staatsblad l!l22, 
n°. 65). S. 273. · 27 Juni . 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
Pensioenwet voor het personeel der Ko
ninklijke marine-reserve (, ta.atsblad 1923, 
n.0 • 355). S. 274. 27 Juni. 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
Pensioenwet voor het reservepersoneel der 
landmacht (Staatsblad 1923, n°. 356). 

S. 276. 27 Juni. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Pensioenwet voor de landmacht (Staatsblad 
1922, n°. 6i;). S. 277 . 27 ,Juni. 
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- Wet tot vaststelling van eene pensioenwet 
voor de vrijwilligers bij den landstorm. 

S. 278. 27 Juni. 
- Wet tot wijziging en aanvulling van de 

Militaire Weduwenwet 1922. S. 279. 27 Juni. 
-- Wet, houdende manhtiging tot het A,angaan 

van eene overei,nkomst met de Maatschappij 
tot. Exploitatie van StaA,tSSJ;lOOrwegen in zake 
de pensioen-regeling voor haar personeel. 

S. 291. 29 Juni . 
- Wet, betreffende pensioenregeling voor de 

s poorwegambtenaren en hunne ·weduwen en 
weezen. S. 294. 29 Juni. 

- In werking treden. S. 380. 12 Sept. 
Besluit, tot wijziging en aanvulling va.n het 

K. B. van 3 Augustus 1922, S. 479, tot rege
ling van de toekenning van wachtgeld aan 
Bur_gerlijke Rijk_sambtena.reu, zo0als __ dit laat
stehJk 1s gew1JZ1gd en aangevuld b1J besluit 
van 9 'Februari 1924. (Staatsblad n°. 36). 

S. 330. 14 Juli. 
- Besluit, houdende wijziging van het K. R 

î-an 1.8 October .1922, S. 564. tot uitvoering 
van de artikelen 26 der Pensioenwetten voor 
de land- en voor de zeemad1t (Staatsi.Jlarl 
l!l22, nos. 66 en 6-5). S. 337. 20 Juli. 

- Beshlit t ,, t bekendmaking van ,: i,n tekst 
van het K. R. va,n den 3den .Augu~tus 1922, 
S. 479, houdende regeling van de toekenning 
van wachtgeld aan burgerlijke Rijksambte
naren, zooals die is gewijzigd bij de K. B. 
van den 28sten December 1923, S. 560; den 
9den Februari 1924, S. 36, en den J4den Juli 
1925 (Staatsblad n°. 330). S. 341. 30 Juli . 

- Besluit tot _intrekking van het K. B. van 
den 4den Juni 192-1, S. 270, houdende cene 
voorloopige wijziging van het K. B. van den 
28 November 1922, S. 638, tot vaststelling 
van de regeling bedoeld in artikel 36, 4de lid 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad· n°. 240). 

s. 342. 30 Juli. 
·_ Rondschrijven van del' Pensioenraad aan 

Heeren Burgemeester en Wethouders van de 
verschillende gemeenten, betreffende Pen
sioensbijdragen onderwijzers. 31 Juli. 

- Rondschrijven van den Pensioenraad aan 
heeren Burgemeester en \Vethouders van de 
onderscheidene gemeenten, betreffende uit
voering Pensioenwet. 4 Aug. 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst der 
wet van 5 Mei 1922, S. 240, houdende pen
sioenregeling voor de ambtennren en hunne 
weduwen en weezen, zooals die is gewijzigd 
bij de wetten van 23 Juni 1923, S. 293; 
30 Juni 1923, S. 307 en 28 Mei 1925 (Staats
blad n°. 216). S. 355. 13 Aug. 

- Besluit t ·it wijziging van den algemeenen 
u1aat,regei ,ran bestuur, vastgesteld bij K. B. 
van 6 Juni 1922 (Staatsblad n°. 398). 

S. 368. 27 Aug. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

21 December 1923, S. 554, houdende vas~
stelling van een algemeenen maatregP-1 van 
bestuur, bedoeld in artikel 72 der Militaire 
Weduwenwet 1922 en in de art-ikelen 37, 
vijfde lid, der Pensioenwetten voor de land
macht en voor de zeemacht (Staatsblad 1922 
nos. 66 en 65). S. 375. 5 Sept. 

- Rondschrijven van den Minister van Finan
ciën, betreffende wijziging pensioenbPtaling. 

. 14 Sept. 
- Centrale raad van beroep. Krachtens het 

JH:.!5. 

K. B. van 27 Augustus 1920, waarbij de 
hoofden der depart.ementen van algemeen 
bestuur zijn gemachtigd tot benoeming van 
tijdelijk personeel en tot overdrs,cht van deze 
machtiging aan onder hen ressorteerende 
colleges en autoriteiten, is de Minister van 
.t\Ibeid bevoegd de aanstelling van werk
vrouwen te doen geschieden door den con
cierge. - Voorzoover de Kroon de benoeming 
van ambtenaren niet aan zich heeft gehouden, 
moet worden aangenomen dat de Ministers 
tot deze benoeming en tot overdracht van 
de benoeming aan eenige lagere autoriteit 
bevoegd zijn. 29 Sept. 

Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de 
artikelen 23b der Pensioenwetten voor de 
landmacht en de zeemacht (Staatsblad 1922, 
nos. 66 en 65) zooals deze laatstelijk zijn ge
wijzigd bij de wetten van 27 Juni 1925 
(Staatsblad nos. 277 en 273). S. 435. 31 Oct. 

- Be§lnit, houdende vaststelling v:an den 
_ algemeenen maatregel van bestuur ter uit
voering van de artikelen 15a der Pensioen
wetten voor de land- en voor . de zeemacht 
(Staatsblad 1922. nos. 66 en 65) en van 
arti-k,--1 10 der Milit~.i re Wedn .,.enwet 1922. 

S. 451. 21 No, . 
-- Besl11it .. houdende vaststelling van een alge

meenen maatregel van .bestuur tot regeling 
van de uitbetaling van de pensioi-nen en 
onderstanden, bedoeld bij artikel 62 der Pen-
ioenwet voor de landmach~ (Staatsblad 

1922, n°. 66) en bij artikel 60 der Pensioen
wet voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
n°. 65). S. 455. 26 Nov. 

- Besluit, houdencle bepaling van cle in ntikel 
36, tweede lid, der Pensioenwe• 1922 (Svaats
blad n°. 240) bedoelde rente. 

S. 467a. 10 Dec. 
- Besluit tot vast,stelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld .in artikel 
67, derde lid, der Pensioenwet- 1922 (Staats
blad n°. 240). S. 473. 17 Dec. 

- Rondschrijven van den Minister van On 
derwijs, Kunsten en Wetenschappen aan de 
Besturen der onderscheidene gemeenten, be

, treffende: Verhaal pensioensbijdragen op 
onderwijzers. 22 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, a,Js bedoeld in artikel 
LXXXIV, tweede lid, van de wet van 28 
Mei 1925 (Stbl. n°. 216). S. 481. 23 Dec. 

- Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikPl 
115, eer~te lid, der Pensioenwet 1922 (Staats
hlad no. 240). S. 182. 23 Der. 

- Zie ook: Indië (Neder!.). 
- Zie ook : Curaçao. 

,, ,, Suriname. 
Personeele belasting. Wet tot invoering van 

het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
R. 308. 29 Juni. 

Phosphotluciferswet. Wet tot invoering van 
het n ieuwe v'i'etboek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni. 
Politie. Rondschrijven van den Mini~ter van 

Binnenlandsche :~aken en Landbouw aan den 
Heer Commissoris der Koningin in Gelder
land, Noorclholland, Zeeland, Utrecht, Fries
land, OvnijsRel, GroningPn, Drenthe en Lim
burg, bet1effencle gemeentepolitie. 27 Juni. 

78 
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Politietroepen. Rondschrijven van den Mi
nister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan Heeren Burgemeesters, betreffende: 
gebruik van politietroepen voor politiedien
sten en vorderen van die troepen voor het 
verleenen van militairen bijstand. 9 Nov. 

Posterijen en Giro. Rondschrijven van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de gemeentebesturen, betreffende 
dienststukken. 10 Jan. 

- Rondschrijven van den Hoofdinspecteur 
van de Volksgezondheid, Besmettelijke Ziek: 
ten, aan de Gemeentebesturen der Neder
landsche Gemeenten, bet.reffende portvrijdom. 

12 Febr. 
- Besluit tot wijziging van het Girobesluit 

1924 (Staatsblad no. 451). S. 120. 26 Mrt. 
- Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten 

met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de Holland~che IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij omtrent afschrijvin
gen en vergoeding voor postvervoer. 

S. 292. 29 Juni. 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wet.boek 

v&n Stra.fvordering. S. 308. 29 Juni . . 
- Besluit houdende bepalingen betreffende het 

postverkeer met Nederlandsch-Indië, Suri
name en Curaçao en met het buitenland. 

S. 394. 25 Sept. 
- Besluit houdende bepalingen betreffende het 

pakketpostverkeer met Nederlandsch-Indië, 
Suriname en Curaçao en met het buitenland. 

S. 395. 25 Sept. 
- Besluit tot uitvoering van onderscheidene 

bepalingen der Postwet (Staatsblad 1919, 
n°. 543). S. 396. 25 Sept. 

- Besluit houdende wijziging van het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919, n°. 574.). 

S. 397. 25 Sept. 
- Besluit tot wijziging van het Girobesluit 

1924, S. 451, zooals dat is gewijzigd bij Ko
ninklijk Besluit van den 26sten Maart 1925 
(Staatsblad I1°. 120). S. 441. 11 Nov. 

- Zie ook: 'l'racla'en. 
Provinciale wet. Besluit tot wijzising van de 

Modellen I en II behoorende biJ het K. B. 
van 27 April 1922, S. 230, sedert gewijzigd, 
tot uitvoering van artikelen der Kieswet, 
der Provinciale Wet en der Gemeentewet. 

S. 123. 28 Mrt. 
- Wet tot wijziging van de Kieswet, van de 
Provinciale Wet en van de Gemeentewet. 

S. 233. 23 Juni. 
- BesluiL ter uitvoering van artikelen der 

Kieswet, der Provinciale wet en der Ge
meent,ewet. S. 268. 23 Juni. 

Psychopathenwet. Wet tot aanvulling en wij
ziging der bepalingen betreffende het straf
recht en de strafrechtspleging ten aanzien 
van personen bij wie tijdens het begaan van 
het feit gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke 
storing der geestvermogens bestond. 

S. 221. 28 Mei. 
Raad van Beroep (Centrale). Besluit, hou

dende nar!ere wijziging van het Ko
ninklijk beshlit van 6 Augustus 1920 
S. 687, tot vaststelling van bepalingen om
trent de jaarwedden van de leden en den 
griffier van en de substituut-griffiers bij den 
centralen raad van beroep, en van de voor
zitters en griffiers van de raden van beroep, 
laatstelijk gewijzigd bij het Kon. besluit 

van 17 Januari 1923 (Staatsblad n°. 19). 
S. 517. 28 Dec. 

Raad van State. Wet tot regeling van de 
bewldiging van den Raad van State. S. 573. 

31 Dec. 
Raden van Arbeid. Besluit tot wijziging van 

het K. B. va.n 17 September 1924, S. 454, 
ter uitvoering van artikel 24, tweede lid, der 
Invaliditei tswet. en artikel 6, tweede lid, 
der Ouderdomswet, 1919 en tot vaststelling 
van de wijze, waarop, de kosten, welke voor 
de Raden van Arbeid voortvloeien uit de 
uitvoering van de Ongevallenwet 1921 en 
de Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922 
worden vastgesteld of begroot .. 

S. 9. 9 Jan. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit 

van den Raad van Arbeid te Goes van 
11 October 1924, waarbij de vergoeding voor 
secretariaatswerkzaamheden bij dien Raad 
wordt vastgesteld op f 200 's jaars. 

S. 17. 21 Jan. 
- Besluit tot vernietiging van een drietal 

besluiten van den Raad van Arbeid te 
Nijmegen van 26 Juni 1924, at.rekkende 
onder meer tot instelling van het ambt van 
Secretaris, hoofd van het personeel bij dien 
Raad. S. 31a. 6 Febr. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 
September 1924, S. 455, tot intrekking van 
het K. B. van 29 December 1920, S. 922, 
en tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestu nr betreffende voorschriften 
voor de door de Raden van Arbeid te voeren 
administratie. S. 133. 2 April. 

Raden van Beroep voor de directe belastingen. 
Besluit,, houdende bepalingen betreffende 
ambtskringen van raden van beroep voor 
de directe belastingen. S. 38. 13 Febr. 

- Wet, tot invoering van het nieu·.ve Wetboek. 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 

- Besluit, houdende bepalingen betreffende 
ambtskringen van raden van beroep voor 
de directe belastingen. S. 454 24 Nov. 

Radenwet. Besluit tot va~t8telling van een 
algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 50, eerste lid, der Ra-d.P.nwet. 

S. 1. 2 Jan. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

28 Februari 1919, S. 54, tot vaststelling van 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld bij de artikelen 1 en 2 der Radenwet, 
zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij K. B. 
van 13 October 1924 (Staatsblad n°. 470). 

S. 73. 11 Mrt. 
- Besluit tot intrekking van het K. B. van 

28 Maart 1919, S. 137, gewijzigd bij dat, van 
24 Juli 1923, S. 377, en tot vaststelling vaq 
een algemeenen maatregel van bestuur als 
bedoeld in artikel 9 der Radenwet. 

S. 189. 13 Mei. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 15 April, 1919, S. 178, gewijzigd bij K. B. 
van 28 Januari 1920, S. 42, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, 
als bedoeld in artikel 83, eerste en tweede 
lid, der Radenwet. S. 350. 6 Aug. 

Rechten van ïn-, uit- en doorvoer. Besluit 
tot opheffing van het grenskantoor Olden• 
kotte en van de daarheen voerende heer
banen. S. 10. 10 Jan. 

- Besluit ter bepaling van de wijze, waa .. op 
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het onderzoek naar de samenstelling van de 
stoffen, bedoeld bij onderdeel J van post 
n°. 96 der Tariefwet 1924, S. 568, zal ge. 
schieden. S. 4-2. 19 Febr. 

- Besluit, houdende nadere aanwijzing van 
een heerbaan en herziening van de attributen 
van het kantoor Smeermaas (gemeente 
Maastricht). S. 4-4. 21 Febr. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 27, 
tweede lid, en artikel 28, eerste Jid, der Ta. 
rü,fwet 1924-, S. 568, alsmede van d ~ Bijzonde. 
re bepaling n°. 1 op post n°. 30 val' het bij 
die wet behoorend Tarief. S. 75. 11 Mrt. 

- Besluit tot- aanwijzing van naar het gewicht 
belaste goederen, waarvoor de berekeI'ing 
der belasting kan geschieden naar het bruto. 
ge" icht. na aftrek van daarbij tevens aan
gewezen tarra. S. 77. 11 Mrt. 

- Besluit houdende uit-voering van de Tarief. 
"et 1924, S. 568, voor zooveel betreft ne 
vrijdommen van invoerrecht en statistiek
renht. S. 103. 23 Mrt. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 19, let
ters b en c, der Tariefwet 1924 (Staatsblad 
n•. 568) en artikel 3, letter a, 1 • en 2•, der 
Wet op het Statistiekrecht (Staatsblad 192 1, 
n°. 55) betreffende vrijdom voor goederen. 
bestemd voor diplomatieke en consulaire 
ambtenaren en voor kanselarijbenoodigdhe• 
den. S. lOi. 23 Maart. 

- Besluit houdende toe ... enning var vrijdom 
-.-an invoerrecht voor hout.geest en daaruit 
bereide of daarmede vermengde stoffen . 

S. 137. 8 April. 
- Beeluit houdende wi,izigiI'g van het K . B. 

van 28 October 1880, S. 185, omtrent neder
lagen van goederen in het terrein van toezicht 
langs de grenzen. S. 138. 8 April. 

- Besluit, houdende aanwijzing van de ge
meenten Alkmaar, Tiel en Zaandam Pis 
losplaatsen van goederen, ingevoerd met 
spoortreinen. S. 181. 2 Mei. 

- Besluit tot aanwijzing van de krachtens 
art. · 43 der Tariefwet 1924, S. 568. te belasten 
goederen. S. 183. 5 Mei. 

- Besluit, houdende aanw11zmg van de 
gemeen1R Sas v. Gent als losplaats van 
goederen, in!7evoerd ter zee. S. 197. 19 Mei. 

- Besluit, houdende vaststelling van den 
dag, waarop de TariefwPt 1924, S. 568, 
volledig in werking treedt. S. 202. 26 Mei. 

- Besluit tot oprichting van een expeditie
kantoor te Maalbroek (gemeente Maasniel) 
en tot aanwijzing van een heerbaan. 

S. 205. 28 Mei. 
- Besluit, betreffende Commissiën van be. 

oordeeling, bedoeld bij de Waardewet 1906, 
S. 216, houdende nadere bep1ilingen omtrent 
de heffing van invoerrecht naar de waarde 
der goederen. S. 265. 23 Juni. 

- Wet, tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 

- - Besluit houdende intrekking van ver
schillende uitvoerverboden. S. 3ti3. 24 Aug. 

-- Besluit houdende aanw:jjzing van chloor
aethyl als behoorende tot de stoffen en ver
bindingen bedoeld in onderdeel I van post 
30 van het Tarief ~an invoerrechten. 

S. 372. 3 Sept. 
- Besluit houdende aanvulling van het K. B. 

van 23 Maart 1925, S. 103, met bepalingen 
tot regeling van den vrijdom va.n invoerrecht 

voor explosie- en ontstekingsmiddelen ten 
behoeve van het m~jnbedrijf. 

S. 4-08. 7 Oct. 
- Besluit houdende aanvulling van het 

Vrij_dommenbesluit 1925, S. 103, met bepa 
lingen tot regeling van den vrijdom van 
invoerrecht voor vruchten, vruchtdeelen, 
specerijen en drogerijen gebezigd voor de 
vervaar<iiging van aetherische oliën en 1indere 
niet aan invoerrecht onderworpen goederen. 

S. 424. 19 Oct. 
- Besluit, houdende aanvulling van het 

Vrijdommenbesluit -1925, S. 103, met be
palingen tot regeling van den vrijdom van 
invoerrecht voor tot de posten nos. 11 en 
133, 120 en 130 der Tariefwet behoorende 
goederen. S. 450. 21 Nov. 

Rechtswezen. Besluit tot wijziging en aanvul
ling van het Reglement van Openbaar 
Bestuur n°. IV op de organisatie en de 
dienst der Deurwaarders en verdere Regt.s. 
bedienden, vastgesteld bij K. B. van 14 
September 1838, S. 36, laatstelijk aangevuld 
bij K . B. van 18 Maart 1924 (Staatsblad 
n°. 127). S. 184. 6 Mei. 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop de wet van 29 Mei 1920, S. 278, 
zoomede het K. B. van 11 Augustus 1920, 
S. 703, voor zooveel betreft de daarin opge
nomen bepalingen tot wijziging van de 
voorschriften betreffende de tarieven van 
geregtskosten in strafzaken t,en aanzien van 
de deurwaarders in werking zullen treden. 

S. 185. 6 Mei. 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

6 Mei 1925, S. 185, houdende vaststelling 
van het tijdstip waarop de wet van 29 Mei 
1920, S. 278, zoomede het K. B. van 11 
Augustus 1920, S. 705, voor zooveel betreft 
de da-a.rin opgenomen bepalingen tot wjjziging 
van de voorschriften betreffende de ta rieven 
van geregtekosten in strafzaken . ten aanzien 
van de deurwaarders in "Il erking zullen 
treclen. 8. 329. 13 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Regle
ment van Openbaar Bestuur n°. IV op de 
organisatie en de dienst der Deurwaarders 
en verdere Regtsbedienden, vastgesteld bij 
K. B. van 14 September 1838, S. 36, laatste. 
lijk gewijzigd bij K. B. van 6 Mei 1925 
(Sta-atsblad n°. 184). S. 387. 15 Sept. 

- Besluit tot- wijziging en aanvullin~ van 
Reglement n°. I in verband met de mwer
kingtreding van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering. S. 462. 4 Dec. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van 
R eglement n°. IJl, zulks ter uitvoering van 
artikel 42 van het nieuwe Wetboek van 
Strafvordering. S. 463. 4 Dec. 

- Wet, houdende nadere wijziging van de wet 
van 5 Juli 1910, S. 181, tot regeling van de 
samenstelling van den hoogen raad, de 
gerechtshoven, de arrondissements-recht
banken, en de kantongerechten en van de 
jaarwedden der rechterlijke ambtenaren, 
alsmede van de klassen der rechtbanken en 
kantongerechten. S. 549. 31 Dec. 

Registratie. Arrest van den Hoogen Raad. 
Art. 46 R eg.wet 1917 - en de geheele daarbij 
aansluitende regeling der volgende artt. - is 
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alleen toepasselijk op vereenigingen, waarbij 
het deelgenootschap berust op de deelneming 
in haar kapitaal en dus niet op de onder 
havige Coöp. Vereeniging, die wel een kapi
taal heeft, maar bij wie niet de deelneming 
in dat kapitaal de grondsl1tg van het, lid
maatschap is. - Ten onrechte hebben H of 
en R echtb. hier genoemd artikel van toe
passing geacht. De H . R. verstaat, dat de 
Coöp. Vereen. de H andelskamer terecht in 
verzet is gekomen tegen het dwangbeve l 
wegens f 4.50 Registratierecht en f 1000 
boete. 6 Mei. 

- Wet tot wijziging van de Registra tiewet 
1917. S. 245. 23 Juni. 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 J uni. 

- Besluit , houdende vaststelling van het tijd
stip van inwerkingtreding van de wet van 
23 Juni 1925, S. 245, tot wijziging der R e
gistratiewet 1917. S. 393. 24 Sept. 

Reis- en verblij lkosten. Besluit tot nadere 
regeling van de vergoeding wegens het ge
bruik van eigen automobiel bij reizen ten 
behoeve van het Rijk gedaan. S. 196. 19 Mei. 

~ Besluit tot nadere wijzigini:; van het Reisbe
sluit 1916, laatstelijk geWljzigd bij besluit 
van 8 December 1923 (Staatsblad n°. 545). 

S. 264. 23 Juni. 
Rekenkamer. Wet tot wijziging der wet van 

5 October 1841, S. 40, hourlende instructie 
voor de Algemeene R ekenkamer, zooals die 
wet is gewijzigd laatstelijk bij de wet van 
1 Mei 1924 (Staatsblad n°. 216). 

S. 561. 31 Dec. 
Rivierenwet. Wet tot invoering van het 
. nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni. 
Roode Kruis. Besluit houdende bepalingen 

voor het dragen van uniform of kenteeken 
door personeel van het Neder!andsche R oode 
Kruis. S. 115. 25 Mrt. 

- Besluit, houdende regeling van de vrij -
willige hulpverleening aan zieke en gewonde 
personen, hehoorende tot de legers of vloten 
van oorlogvoerenee mogendheden en voor
ziening in de hulpverleenin$ en inlichtjngen
<lienst ten aanzien van kriJgsgevangenen en 
geïnterneerden. S. 126. 28 Maart. 

Rijksambtenaren en werklieden. Besluit, hou
dende wijziging van het Arbeidsreglement 
voor werklieden in 's Rijks dienst (Staats
blad 1920, n°. 75). S. 7. 8 J an. 

- Besluit tot reorganisatie van de Centrale 
Commissie voor georganiseerd overleg in 
ambtenarenzaken. S. 35. 11 Febr. 

- Besluit, houdende wijziging van het K. B. 
van 4 Octoher 1920, S. 772, tot instelling 
van een Centraal Bureau van voorbereiding 
voor ambtenarenzaken. S. 49. 25 F ebr. 

- Bes!uit tot wijziging van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925. 

S. 114. 25 Mrt. 
- Besluit tot wijziging van het Bezoldigings

beslui t Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 25 !\faart, 
1925 (Staatshla<l n°. 114). S. 258. 23 Juni. 

- Besluit tot wijziging van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, 
laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 23 Juni 
1925 (Staatsblad n°. 258. • S. 405. 3 Oct, 

- Be luit houdende wijziging van het Arbeids-

reglement voor werkiieden in 's Rijks dienst 
( taatshlad 1920, n°. 7fi). S. 431. 30 Oct 
Besluit tot wijzis ing en aanvulling van het 

Bezol<ligingsbeslmt Burgerlijke RijksamMe
naren 1925, zooals rlat lantstelijk i~ aangP
vu!d bij K. B. van::: October 192/i ( taatsbla<l 
no. 405). S. 467. 9 Dec. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ar
beidsregl?ment voor werklieden in ' d Rijks
dienst (, taatshlad 1920, n°. 75) . 

S. 51/i. 28 Dec. 
-· .Besl uit, houdende bepaling van het tijdstip , 

waaro1, 'n werking treedt ai·tikel II van het 
K. B. van 9 December 1925 (Staatsblad 
n°. 46ï). S. 52(). 30 Dec. 

Rijksinkom stenbelasting. Zie : lnlmmstenbe
lasting. 

Rijksverzekeringsbank. Zie : lnvaliditei ts- en 
0 uderdonisverzekering. 

Rijnvaart. Zie : Scheepvaart, 
Rijwielbelasting. Wet tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni. 

Rijwielen. Zie : Motor- en Rijwielwet. 
Scheepsbewijzen. Zie : Kadaster en Hypotheken. 
Scheepvaart. Rondschrijven van den Minister 

van Waterstaat aan de Gedep. Staten der 
verschillende provinciën, betreffende bekend 
making heffingen van scheepsvaartrechten. 

23 J an. 
- Besluit tot nádere wijziging van het " Regle

ment voor de machinisten-examens", vast
gesteld bij K. B. van 27 December 1907 
(Staatsblad n°. 354). S. 25. 27 J an. 

- Besl u_it tot wijziging en aanvulling van het 
bij K. B. van 21 Juli 1911, S. 258, onder A 
vastgestelde reglement voor de scheepvaart, 
ter bevei liging van beweegbare spoorweg
bruggen. S. 69. 11 Mrt. 

- Rondschrijven van den Minister van Water
staat aan H eeren Hoofdingenieurs-Direc
teuren van den Rijkswaterstaat in de onder
scheidene directiën, den H eer H oofdingenieur 
van den Rijkswaterstaat in het district, Gro
ningen te Groningen, betreffende hinder voor 
scheepvaart van verblindend licht van 
motorrijtuigen en fabrieken. 28 April. 

- Tiesluit tot aanvulling van het K. B. van 
30 December 1924, . 617, tot bekrachtiging 
van een Reglement, betreffende het ver 
leenen van patenten voor Rijnschippe rs. 

· S. 259. 23 Juni. 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van St,rafvordering. S. 308. 29 Juni . 
- Rondschrijven van deu Minister van Water 

staat, aan de Commissarissen der K oningin 
in de verschillende provinciën, betreffende : 
vergunnins voor hi-t jagen van schepen met 
motorrijtmgen. 6 Juli. 

- Besluit tot bekracht iging van een wijziging 
van het Rijnvaart-pol itiereglement voor den 
Rijn met inbegrip van de Waal en de Lek. 

S. 336. 20 J uli . 
- BeEluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 26 October 1906, S. 273, houdende be
pal ingen omtrent de Commissiën van des
kundigen voor de Rijnvaart en omtrent de 
Rijnschippers- en scheep patenten. 

S, 366. 26 Aug. 
- Besluit strekkende tot nadere aanvulling 

van artikel l van het K. B. van 8 Maart 1922, 
S. 102, strekkende tot uitvoering van artikel 
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13 der wet van 31 Juli 1915, S. 346, tot wijzi
ging van de wet van 28 Maart 1877, S. 35, 
tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen. S. 367. 27 Aug. 

- Besluit tot nadere wijziging van het bij 
K. B. van 11 September 1885, S. 181, vast
gestelde reglement voor de scheepvaart ter 
beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen. 

S. 413. 10 Oot. 
Besluit tot wijziging van het bijzonder 

reglement van politie voor het kanaal van 
Amsterdam naar de Merwede, vastgesteld 
bü K. B. van 8 October 1913 (Staatsblad 
n°. 383). S. 430. 30 Oot. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van den 
22sten September 1909, S. 316, gewijzigd bij 
K. B. van den 5den Maart 1914, S. 140, van 
den 9den October 1914, S. 478 en van den 
30sten Maart 1918, S. 226, tot uitvoering 
van art. 10 der Schepenwet. S. 458. 30 ov. 

- Besluit tot plaatsing in het Staatsblad van 
den tekst vnn het K. B van 26 October 
1906, . 273, zooals dit is gewijzigd bij de 
K. B. van 2 December 1911, S. 350, van 
6 Februari 1913, S. 50, van 31 Maart 191'.l, 
S. 117, van 14 Juni 1913, S. 274, van 19 Juni 
1922, S. 408, van 10 Maart 1924, S. ll6, van 
30 December 1924, S. 618 en van 26 Augustus 
1925, S. 366, houdende bepalingen omtren t 
de Commissiën van deskundigen voor de 
Rijnvaart en omtrent de Rijnschippers- en 
Scheepspatenten. S. 479. 21 Dec. 

- Besluit tot wijziging en aanvulling van de 
voorschriften betrekkelijk de scheepsboek
houding naar aanleiding van de Wet van 
22 December 1924, S. 573, houdende her
ziening van verschillende titels van het 
Tweede Boek van het Wetboek van Koop
handel en wijziging van daarmede samenhan
gende artikelen in andere wetboeken en in 
de Faillissementswet. S. 518. 28 Deo. 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 31 
Juli 1880, S. 121, van eenige reglementen 
voor de scheepvaart ter beveiliging van be
weegbare spoorwegbruggen en van het regle
ment, vastgesteld bij K. B. van 29 October 
1923 (Staatsblad n°. 495). S. 519. 28 Dec. 

- Wet, houdende machtiginp. tot het aangaan
van eene overeenkomst met de naamlooze 
vennootschap Koninklijke Paketvaart Maat
schappij, gevestigd te Amsterdam. betreffende 
het onderhouden van scheepvaartverbindin
gen in Nedorlandsch-Indië gedurende de 
jaren 1926 tot en met 1930. S. 538. 30 Dec. 
- Zie ook : Tract'lten. 

Schuld (Nationale). Besluit tot wijziging van 
het K. B. van 28 October 1913, S. 399, tot 
uitvoering van artikel 84, 2° lid , der Groot
boekwet (Staatsblad 1913, n°. 123). 

S. 402. 30 Sept. 
- Besluit tot nadere wijziging van hot K. B. 

van 17 Februari 1914, S. 33, houdende be
palin~en omtrent de uitgifte, opzegging, 
'.1,Aossmg en rentebetaling van schatkistb:CT
jetten, zooals dat besluit is gewijzigd bij 
K. B. van 25 April 1914, S. 187 en van 25 
November 1914 (Staatsblad n°. 545). 

S. J,14. 28 Dec. 
Speelkaarten. Wet tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni. 

Spoor- en Tramwegen. Besluit tot intrekking 

van het K. B. van 22 Mei 1917 ( taatsblad 
n°. 405). S. 70. 11 Mrt. 

- Besluit tot nadere wijziging van het, Alge
meen Reglement Dienst-. S. 71. 11 Mrt. 

- Besluit tot nadere wijziging v'ln het Alge
meen Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

R 72. 11 Mrt. 
- Besluit tot vaststelling van een reglement 

ter voorkoming van aantast ing van metalen 
voorwerpen in den bodem door zwerf
stroomen, afkomstig van de spoorstaven van 
electr. spoor- en t ramwegen. S. 29. 5 Febr. 

- Wet tot wijziging van de wet van ll J uni 
1921, S. 792, tot bevordering van den aanleg 
en regeling van de exploitatie van spoor
weglijnen var, Groningen over Slochteren naar 
"Veiwerd, van Groningen over Bedum naar 
Uithuizen en van Groningen. over Winne
weer naar Uithuizen. S. 149. 17 April. 

- Wet, houdende machtiging tot het aangaan 
van eene overeenkomst met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatschappij betreffende 
den spoorweg van Haarlem naar Zandvoort. 

S. 152 17 April. 
- Be~luit tot nadere wijziging van het Algemeen 

Reglement Vervoer 1901. S. 165. 24 April. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

meen Regl. Vervoer 1901. S. 168. 28 April. 
- Wet tot, toekenning van een renteloos voor

schot uit 's Rijks schatkist ten behoeve van 
den aanleg en het in exploitatie brengen van 
een tramweg van Zutphen naar Deventer. 

S. 176. 2 Mei. 
- Wet tot verstrekking van eene leening uit 

's Rijks schatkist ten behoeve van den aanleg 
en het in exploitatie brengen van een tramweg 
van Velp naar Arnhem. S. 178. 2 :.\foi. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Reglement Dienst. S. l 79. 2 Mei . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Alge
meen Reglement Dienst Locaalspoorwegen. 

S. 180. 2 Mei. 
- Arrest van den Hoogen Raad. Stond het 

bekl. als waarnemend Burgemeester vrij op 
den spoorweg t e loopen? Vervanging van 
den Burgermeester : art. 77 Gemeentewet. 
- H onger beroep ingesteld zoowel door den 
Ambtenaar 0. M. als door zijn plaatsvervan
ger. - Geen schending van art. 169 Sv. 

25 Mei. 
- Wet, houdende machtiging tot het aangaan 

van eene overnenkomst met de Maatschappij 
tot Exploitatie van Staatsspoorwegen in 
zake de pensioenregeling voor haar personeel. 

S. 291. 29 Juni. 
- Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten 

met de Maatschappij tot Exploitatie van 
Staatsspoorwegen en de Hollandsche IJzeren 
Spoorweg-Maatschappij omtrent afschrijvin
gen en vergoeding voor postvervoer. 

· S. 292. 29 Juni. 
- Wet, houdende machtiging tot het aangaan 

van eene overeenkomst met de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maat chappij betreffende 
den spoorweg van Almelo naar <le Duitsche 
grens in de richting van Salzbergen. 

S. 293 29 Juni 
- ·Wet, betreffende pensioenregeling voor de 

spoorwegambtenaren en hunne weduwen en 
weezen. S. 294. 29 Juni. 

- Wet,, tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 
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Besluit, houdende bepaling va,n den dag, 
waarop de Pensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925, S. 294, in werking treedt. 

S. 380. 12 Sept. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen 

Retlement Dienst. S. 385. 15 Sept. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Alge

mPen Reglement Dienst LocaalspoorwAgen. 
S. 386. 15 Sept. 

- Besluit tot nadere wij zjging van het Alge
meen R eglement Vervoer 1901. 

S. 452. 24 Nov. 
Staatsloterij. Wet tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni. 

Statistiek. Besluit, houdende uitvoering van 
de Tariefwet 1924, S. 568, voor zooveel be
treft de vrijdommen van invoerrecht en 
sta tistiekreoht. S. 103. 23 Mrt. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 19, letters 
b en c, der Tariefwet 1924, S. 568 en artikel 
3, lett er a, 1 • en 2•, der Wet op het Statistiek
recht S. 1921, n°. 5-5 betreffende vrijdom voor 
goederen, bestemd . voor diplomatieke en 
consulaire ambtenaren en voor kanselarij
benoodigdheden S. 104. 23 Mrt. 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 

Zie ook : Tractaten. 
Steenhouwerswet. Wet tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni. 

Sûirke drank. K oninklijk besluit. Tot de ge
vallen, bij art. 28 voorzien, waarin een ver
~unning voor den verkoop van sterken drank 
m het klein alleen aan logeergasten door 
Ged. Staten kan worden ingetrokken, be
hoort niet het geval, dat de inrichting, waar
voor vergunning is verleend, niet meer zou 
zijn aan te merken a ls een logement in den 
zin der wet. 23 Juni. 

- Wet, houdende wijziging van de Drankwet . 
S. 280. 29 Juni. 

- Wet t,ot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni . 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeester en Wethoudel"' van H eeswijk 
van 7 Juni 1917, waarbij aan H. E. van 
Oorschot vergunning is verleend voor. den 
verkoop van sterken drank in het klein. 

S. 346. 5 Aug. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Burgemeester en Wethouders van Kuinre 
van 25 April 1925, waarbij aan Rinsje Knol 
een vergunnin~ is verleend voor verkoop van 
sterken drank m het klein. S. 390. 24 Sept. 

- Besluit tot vernieti~ing van het besluit van 
Ged. Staten van Friesland van 25 Februari 
Ll. n°. 118, 2• afdeeling, waarbij is ongegrond 
verklaard het beroep van P. van der Goot, 
te Leeuwarden, tegen het besluit van Burge
meester en Wethouders van Leeuwarden van 
8 Januari 1925, waarbij het hem verleende 
verlof voor den verkoop van alcoholhouden
den drank, anderen dan sterken drank, is 
ingetrokken. S. 398. 26 Sept. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeester en \Vethouders van Maarheeze, 
van 26 Mei 1924, waarbij aan A. Guns ver
gunning is verleend voor den verkoop van 
sterken drank in het klein. 

. S. 399. 26 Sept. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 6, vierde 
lid, van de Drankwet, zooals deze laat stelijk 
is gewijzigd bij de Wet van 29 Juni 1925 
(Staat.sblad n°. 280). S. 416. 14 Oct. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
Burgemeester en Wethouders van Tegelen 
dd. 17 Juni 1924, waarbij hun besluit van 
13 April 1923, waarbij de vergunning, staande 
op naam van Jos. Kurstj ens, op diens ver
zoek werd overgeschreven naar een andere 
·lokaliteit, werd ingetrokken. 

R. 437. 5 Nov. 
- Besluit tot vernietiging van het besluit van 

Burgemeester en Wethouders van Geffen 
van 24 Januari 1925, waarbij aan M. van den 
Hurk een vergunning is verleend voor den 
verkoop van sterken drank in het klein. 

S. 438. 6 Nov. 
- Beschikking van den Minister van Arbeid, 

H andel en Nijverheid, betreffende het ter 
inzage verstrekken van opgaven bedoeld in 
art. 31, 2• lid der Drankwet. 2 Dec. 

- Koninklijk besluit. E en localiteit met 
annex café met verlof kan niet geach t worden 
kennelijk uitsluitend of in hoofdzaak t e 
strekken ten dienste van logeergasten. 
Gedeputeerde Staten hebben terecht op grond 
van a rt. 9, 3• lid, sub 3° der Drankwet de 
gevraagde vergunning geweigerd. 12 Dec. 

Zie ook : Tractaten. 
Stoomwezen. Besluit, houdende nadere wijzi

ging van het Stoombesluit 1915, S. 1915, 
n°. 83, laatstelijk gewijzigd bij het K. B. van 
27 October 1920 (Staatsblad n°. 800). 

S. 260. 23 Juni. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 

van 14 J anuari 1897, S. 45, laatstelijk ge
wijzigd bij het K. B. van 20 Juni 1924, 
S. 316, tot vaststelling van eene instructie 
voor de ambtenaren bedoeld in art ikel 7 der 
Stoomwet. S. 261. 23 Juni. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van 8 Februari 1924, S. 33, gewijzigd bij K. B. 
van 8 December 1924, S. 548, tot vaststelling 
van een a lgemeenen maatregel van bestuu r, 
als bedoeld in de artikelen 28a, 28d en 28e 
van de Stoomwet. S. 360. 21 Aug . 

. Strafrecht en Strafvorderingen. Rondschrijven 
van den Minister van Oorlog aan de Burge
meesters betreffende geheimhouding van von
nissen. 14 Jan. 

- Besluit, bepalende het tijdstip van inwerking 
treding van de wet van 13 Januari 1923, 
S. 9, houdende nadere voorzieningen ter voor
koming van b randgevaar voor gebouwen en 
g~timmerten. S. 20. 21 Jan. 

- Besluit houdende nadere wijziging en aan
vulling van de regeling van de aanstelling, 
de bezoldiging en den dienst van de beambten 
en bedienden bij de Krijgsraden van de Land
macht, bij den Zeekrijgsraad binnen het Rijk 
in Europa, bij de Auditeurs-Militair bij de 
Krijgsraden van de Landmacht en bij den 
Fiskaal bij den Zeekrijgsraad binnen het 
Rijk in Europa, laatstelijk gew~zigd en aan
gevuld bjj K. B. van 9 December 1922 
(Staatsblad no. 666). S. 78. 11 Mrt . 

- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 
waarop de •wet van 29 Mei 1920, S. 278, 
zoomede het K. B. van 11 Augustus 1920, 
S. 703, voor zooveel betreft de daarin op
genomen bepalingen tot wijziging van de 
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voorschriften betreffende de tarieven van 
geregtskosten in strafzaken ten aanzien van 
de deurwaarders in werking zullen treden. 

S. 185. 6 Mei. 
- Wet tot aanvulling en wijziging der bepa

lingen betreffende het strafrecht en de straf
rechtspleging ten aanzien van personen bij 
wie tijdens het begaan van het, feit gebrekkige 
ontwikkeling of ziekelijke storing der geest
vermogens bestond. S. 221. 28 Mei. 

- Wet tot aanvulling vRn de wet van 14 April 
1886, S. 62, tot vastst,elling der beginselen 
van het gevan&eniswezen, zooals die laat te
lijk is gewijziga bij de wet van 12 Februari 
1901 (Staatsblad n°. 64). S. 222. 28 Mei. 

- Wet, houdende wijziging van de bepalingen 
van het Wetboek van Strafrecht in zake 
valschheid in bankbiljetten, in muntspeciën 
en muntpapier en in postzegels en post
merken. S. 243. 23 Juni. 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 3C8. 29 Juni. 

- Wet, houdende uitb reiding van de moge
lijkheid van toepassing van de straf van geld
boete. S. 314. 29 Juni. 

- Besluit tot wijziging van den a lgemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 68, 
tweede lid, der Grondwet. S. 321. 7 Juli. 

- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van den 3den J anuari 1914, S. 2, houdende 
regeling der toelagen aan de advocaten
raadsl ieden van beklaegden, die naar den Zee
krijgsraad in Europa zijn verwezen, zooals 
dat besl uit is gewijzigd bij Ons besluit van 
29 Maart 1919 (Staa.tsblad n°. 139) . . 

S. 322. 7 Juli. 
- Besluit tot wijziging van het K. B. van 

6 Mei 192n, S. 185, houdende vaststelling 
van het tijdstip waarop de wet van 29 Mei 
1920, S. 278, zoomede het K. B van 11 
Augustus 1920, S. 705, voor zooveel betreft 
cle daarin opgenomen bepalingen tot wijziging 
van de voorschriften betreffende de tarieven 
van geregtskosten in strafzaken ten aanzien 
van de deurwaarders in werking zullen treden. 

S. 329. l:l Juli. 
- Besluit, houdende wijziging van het K. B. 

van 31 Augustus 1886, S. 159, tot vaststelling 
van den algemeenen maatregel van inwendig 
bestuur, bedoeld in artikel 22 van het Wet
boek van Strafrecht. S. 334. 18 Juli. 

- Besluit, houdende bekendmaking va.n den 
tekst van het bij de wet van 15 J anuari 1921, 
S. 14, vastgestelde nieuwe Wetboek van 
Strafvordering met. de daarin bij de wetten 
van 29 Juni 1925, S. 308 en 314, gebrachte 
wijzigingen en aanvullingen. 

8. 343. :'10 Juli . 
- Besluit tot vas tstell ing van den algemeenen 

maatregel van bestuur, bedoeld in srtikel 
207a van de R egtspleging bij de Landmagt 
en artikel 206a van de Regtspleging bij de 
Zeemagt, S. 361. 22 Aug. 

- Rondschrijven va.n den Minister van Binnen
fandsche Zaken en Landbouw aan de ge
meentebesturen , betreffende voeding van 
aangehouden personen (vervolg op circulaire 
van 26 Juli 1023, n°. 7132, afd. B.B.) 

. 12 Sept. 
- Be~luit t,ot vaststelling van een algemeenen 

maatregel van bestuur als bedoeld m artikel 
ê.3,quater van het Wetboek va.n t,rafrecht 

betreffende de bestrijding van de begunsti
ging van misdrijven op bepaalde waterge
bieden. S. 420. 16 Oct . 

- Besluit tot u itvoering van de artikelen 62 
en 76 van het nieuwe W'etboek van Straf
vordering. S. 460. 4 Dec. 

- Besl uit tot uitvoering van artikel 198 van 
het nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

S. 461. 4 Dec. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 93 

en 481 van het Wetboek van Strafvnrdering. 
S. 464. 4 Dec. 

- Besluit betreffende het tijdstip van inwer
kingtre<'!ing van: 1°. de Invoeringswet Straf
vordering; 2°. het nieuwe WetboAk van 
Strafvordering. S. 465. 4 Dec. 
- Be?!uit, betreffende de beëediging van 
als opsporingsambtenaar aangewezen mili
tairen der marechaussee bened,m den rang 
van onderofficier. S. 474. 18 Dec. 

- Besluit, tot bepal in~ van den duur der 
gevangenisstraf als bedoeld in de a rtikèlen 
369 en 376, eerste Ji,J, van het nieuwe Wet
boek van Strafvordering. S 484. 24 Dec. 

- Besluit tot bepaling van den duur der 
gevangenisstraf als bedoeld in artikel 487, 
tweede lid en artikel 501 , eerste lid, in ver 
band met artikel 376, eerste lid, van het 
nieuwe Wetboek van Strafvordering. 

S. 485. 24 Dec. 
- Besluit tot vaststelling van regelen, als 

bedoeld b(j de artikelen 147, 177, tweede lid 
en 310, van het nieuwe Wetboek van Strnf
vordering. S. 486. 24 Dec. 

- Wet, houdende nadere wijziging der wet van 
20 Juni 1913 , S. 292, tot aanvulling van 
artikel 143 der R el>tspleging bij de Land
magt, van de Provisioneele Instructie voor 
het Hoog Militair Gerechtshof, en nadere 
voorzieningen betreffende de jaarwedden 
van de leden der militair-recht_erlijke macht, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 Juli 1921 
(Staatsblad n°. 840). S. 5150. 31 Dec. 

- Aanschrijving .van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan de Ge
meentebesturen, betreffende : nieuwe wetboek 
van strafvordering. 31 Dec. 
Zie ook: Curaçao. 

Suriname. 
Stuwadoorswet. Wet tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni. 

Suiker. Besluit, houriende nadere bepalingen 
omtrent ternggaa,f van accijns voor suiker 
bij uitvoer van suikerhoudende goederen. 

S. 76. 11 Mrt. 
- Besluit houdende bepalingen omtrent het 

verleenen van teruggaaf van accijns voor 
suiker gebezigd voor de bereiding van alco

. holvrije advocaat die naar het buitenland 
word t uitgevoerd. S. 132. 31 Mrt. 

Suriname. Besluit tot regelin1> van de wacht
gelden, te kwijten uit de Surmaamscbe en uit 
de Curaçaosche geldmiddelen. 

S. 8. 8 Jan. 
- Besluit tot vaststelling van regelen betref

fende de uitzending van personeel, bestemd 
voor plaatsing in tot den tijdelijken of den 
vasten Landsdienst in Suriname of Curaçao 
behoorenrle ambten. S. 15. 15 J an. 

- Besluit tot overdracht van enkele bevoegd 
heden ten aanzien van de begrootingen van 
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Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
aan den Minii:ter van Koloniën. 

S. 33. 9 Febr. 
- Besl uit tot wijziging van de militaire straf-

wetgeving in Suriname. S. 39. 17 Febr. 
- Besluit betreffende de R egtspleging bij de 

Landmagt in Suriname (Gouvernements
blad 1913 n°. 73). . 59. 3 Mrt. 

- Besluit tot nadere wijziging van het R egle
ment op het verleenen van verlof, na op
zending naar Nederland, aan mi'itn,iren 
beneden den rang van onder-luitenant, be
hoorende tot of gedetacheerd bij de troepen 
in Suriname en C'u raçao. 

S. 108, 23 Mrt. 
- Besluit tot wijziging en aanvulling van het 

,, \Vest-Indisch itzendingsbesluit 19215" 
(Staatsblad n°. 15). S. 136. 6 April. 

- Besluit tot vaststelling van een reglement 
op de toekenning van overtocht van Neder
land naar Suriname en naar Curaçao en 
omgekeerd, en tusschen Suriname en Curaçao 
onderling, ten laste van het XI• H oofdstuk 
der Staatsbegrooting (Militair West-Indisch 
Overtochts-reglemen t). S. 378. 10 Sept. 

- Besluit tot wij ziging van: 1°. het Wetboek 
van Militair Strafrecht voor de kolonie Suri
name, en 2°. het besluit van 3 J\faart 1925, 
S. 59, Gouvernementsblad n°. 27, betreffende 
de rechtspleging bij de länd.macht in Suriname 

S. 382 . 12 Sept. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

het postverkeer met Nederlandsch -Indië. 
Suriname en Curaçao en met het buiten
land. S. 394. 25 Sept. 

- Besluit houdende bepalingen betreffende het 
pakketverkeer met Nederlandsch-Indii', Suri
name en Curaçao en met het buitenland. 

S. 395. 25 Sept. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 19 October 1921 n°. 49, S. 1135, 
waarbij het pensioenreglement in Staatsblad 
1919 n°. 801, van toepassing is verklaard op de 
militairen van de troepen in Suriname en 
Curaçao. S. 466. 5 Dec. 
Zie ook : 'l'ractaten. 

Tabakswet. Wet tot invoering van het nieuwe 
Wetboek van Strafv01·dering. 

S. 308. 29 Juni. 
- R ondschrij ven van den Minister van Binnen

landsche Zaken en Landbouw aan H eeren 
Burgemeesters betreffende : vent- en markt
vergunningen voor t,abaksfabricaten. 6 Oot. 

- Wet tot verlenging van den termijn, genoemd 
in artikel 88a der Tabakswet, S. 1921, n°. 712), 
zooals dat artikel is gewijz igd bij het eenig 
artikel der wet van 30 December 1924 
(Staatsblad n°. 588). S. 533. 30 Dec. 

Tantièmebelasting. Zie Dividend- en -. 
Tariefwet. Zie Rechten van in-, uit- en doorvoer. 
Telegraaf- en Telefoonwet. Arrest van den 

Hoogen R aad. Art. 20 der Telegraaf- en 
Telefoonwct 1904 stelt geheel in het algemeen 
strafbaar het zonder de bij a rt. 3 dier wet 
gevorderde machtiging gebruiken van een 
niet voor het openbaar verkeer bestemde 
radio-telegraaf. - Onder dit "gebruiken" 
valt ook het nemen van zendproeven. -
De stelling dat zulk een gebruiken slechts 
beperkt zou zijn tot het zenden van berichten 
nl. seinen met een bepaalde beteekenis naar 
bepaalde stations, vindt noch in den tekst der 

strafbepaling. noch in haar doel en strekking 
steun. 9 Febr . 

- Beslu it, houdende wijziging van A. het Rijks
telefoonreglement 1919, vastgesteld bij K. B. 
van 6 December 1919, S. 803. gewijzigd en 
aangevuld -bij de Koninklijke besluiten van : 
27 October 1920, S. 799, 13 Juli 1921, S. 937, 
20 December 1921, S. 1365, 4 Maart 1922, 
S. 96, 22 J·anuari 1923, S. 21, en 28 J uli 1924, 
S. 385 ; - B. het R ijkstelegraafreglement 
1916, vastgesteld bij K . B. van 29 November 
1916, S. 518, gewijzigd en aangevuld bij de 
Koninklijke besluiten van : 31 Mei 1918, 
S. 304, 9 December 1918, S. 796, 14 April 
1919, S. 177, 29 April 1919, S. 249, 11 De
cember 1919, S. 806, 24 Apri l 1920, S. 213, 
3 December 1920, S. 837, 9 December 1921, 
8. 1349, 28 September 1922, S. 539, 18 No
vember 1922, S. 601, 2 F ebruari 1923, S. 32 en 
28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 385). 

S. 195. 16 Mei. 
- Besluit tot vaststelling van de tarieven voor 

aansluit ing aan het Rijkstelefoonnet te 
Schiedam. S. 392. 24 Sept. 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. 
van 6 Maart 1905, S. 90, tot vaststelling van 
een Algemeenen Maatregel van Best uur, als 
bedoeld in art. 12 van de Telegraaf- en Tele
foonwet 1904, S. 7, laatstelijk aangevuld en 
gewij zigd bij K. B. van 9 Juli 1921 (Staat.s 
blad n°. 903). S. 433. 31 Oct. 

- Besluit houdende wijziging van het Rijks
telegraafreglement 1916, vastgesteld bij 
K oninklijk besluit van 29 November 1916 
(Staatsbladn°. 518)engewij zigd bij de K onink
lijke besluiten van : 31 Mei 1918, S. 304, 
9 December 1918, S. 796, 14 April 1919, 
S. 177, 29 April 1919, S. 249, 11 December 
1919, S. 806, 24 April 1920, S. 213, 3 De
cember 1920, S. 837, 9 December 1921, S. 
1349, 28 September 1922, S. 539, 18 No
vember 1922, S. 601, 2 F ebruari 1923, S. 32, 
28 Juli 1924, S. 385, en 16 Mei 1925, Staats
blad n°. 195). S. 513. 28 Dec. 
Zie ook : Tractaten. 

ThPe. Zie Warenwet. 
Tractaten. Besluit, bepalende de bekend

making in het Staatsblad van de op 11 Juli 
1923 te 's-Gravenhage t usschen Nederland en 
Groot-Brittannië en Ierland gesloten voor
loopige schikking in zake luchtvaartverkeer. 
(Staatsblad 1924, n°. 499). S. 28. 4 Febr. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Nederland
schen Gezant te Athene en den Griekschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewis
selde nota's, d.d . 9, 12 en 18 Decem ber 1924, 
tot regeling van de handelsbetrekkingen 
tusschen Nederland en Griekenland. 

S. 43. 19 F ebr. 
- Wet houdende goedkeuring van het op 21 

Augustus 1924 te Washington gesloten ver
drag betreffende het vervoer van alcoho
lische dranken. S. 91. 23 Mrt. 

- Besluit houdende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de inwerkingt reding van het 
op 17 Juli 1905 te 's -Gravenha~e gesloten 
Verdrag betreffende de burgerliJke rechts
vordering, S. 1909, n°. 120, voor;r.oover 
betreft de betrekkingen tusschen Nederland 
en de Spaansche Zone van Marokko. 

S. 11 l. 23 Mrt. 
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- Wet houdende goedkeuring van het te 
's-Gravenhage geteekend en de dagteekening 
van 4 Juli 1924 dragend protocol betreffende 
de toetreding van Staten, welke niet ver
tegenwoordigd zijn geweest op de vierde, 
in 1904 te 's-Gravenhage gehouden inter
nationale Conferentie nopens internationaal 
privaatrecht, tot het op 17 Juli 1905 te 
's-Gravenhage gesloten verdrag betreffende 
de burgerlijke rechtsvordering (Staatsblad 
1909,nO, 120), S. 117. 26 Mrt. 

- Wet houdende goedkeuring van het Verd1·ag 
met bijbehoorend Protocol ter vereenvou
diging van douaneformaliteiten vau 3 No
vember 1923. S. 118. 26 Mrt. 

- Wet houdende goedkeuring van de voor
loopige _regeling der handelsbetrekkingen 
tusschen Nederland en Litauen op 10 Juni 
1924 • te Kowno tot stand gekomen, door 
wisseling van wita's tusschen Harer Majes
teits Gezant te K openhagen en den Minister 
van Buitenlandsche Zaken van Litauen. 

S. 119. 26 Mrt. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het ontwerpverdra& van 
Genua tot vaststelling van den minimum
leeftijd van toelating van kinderen tot arbeid 
op zee. (Staatsblad 1923, n°. 10). 

S. 161. 17 April. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 23 Januari 1925 te 
Washington tusschen Nederland en de Ver
eenigde Staten van Amerika gesloten com
promis inzake de souvereiniteit over het 
eiland Palmas (ofMiangas). S. 162. 20 April. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de tusschen den Neder
landschen Gezant te Athene en den Griek
schen Minister van Buitenlandsche Zaken 
gewisselde nota's d.d. 27 Februari en 9 Maart 
1925, tot regeling van de handelsbetrekkingen 
tusschen Nederland en Griekenland. 

S. 164. 23 April. 
Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de voorloopige regeling der 
handelsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Litauen, op 10 Juni 1924 te Kowno tot stand 
gekomen door wisseling van nota's tusschen 
H arer Majesteits Gezant te Kopenhagen 
en den Minister van Buitenlandsche Zaken 
van Lit.auen (Staatsblad 1925, n°. 119). 

S. 169. 28 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de toetreding van Nederland 
tot het op 31 December 1913 te Bnissel 
gesloten verdrag, betreffende de instelling 
van een internationale handelsstatistiek 
(Staatsblad 1914, n°. 258 en 1924, no. 559). 

S. 170. 28 April. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 21 Augustus 1924 te 
Washington tusschen Nederland en de Ver
eenigde Staten van Amerika gesloten verdrag 
over het vervoer van alcoholische dranken. 
(Staatsblad 1925, n°. 91). S. 173. 29 April. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 30 Mei 1924 te War
schau tusschen Nederland en Polen gesloten 
handelsverdrag, met daarbij behoorend pro
tocol (Staatsblad 1924, n°. 493. 

S. 198. 22 Mei. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

2 Juli 1924 te Riga tusschen Nederland en 
Letland gesloten handelsverdrag. 

S. 248. 23 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

22 Juli 1924 te Reval tusschen Nederland en 
Estland gesloten voorloopige handelsverdrag. 

S. 249. 23 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

11 Juli 1924 te Ottawa tusschen Nederland 
en Canada gesloten handelsverdrag. 

S. 250. 23 Juni. 
- Wet, houdende goedkeuring van het, op 

16 Augustus 1924 te Angora tusschen Neder
land en de Turksche Republiek gesloten 
verdrag van vriendschap. 

S. 251. 23 Juni. 
- Wet, nopens toetreding tot de conventie 

betreffende de inrichting van het statuut 
der zone van Tanger, gesloten te P arijs op 
18 December 1923 tusschen Frankrijk, Groot
Brittannië en Spanje. S. 252. 23 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het Proto
col van 24 September 1923, betreffende 
arbitrage-clausules. S. 253. 23 Juni. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het tusschen Nederland en de 
andere in de Centrale Commissie voor de 
Rijnvaart vertegenwoordigde Staten ge
sloten verdrag van 14 December 1922, met 
daarbij behoorend, aanvullend protocol 
van 22 December 1923 (Staatsblad 1924 
n°. 528), strekkende tot vervanging van 
de artikelen 15 tot en met 21 der Rijnvaart
akte van 17 October 1868 (:Staatsblad 1869, 
n°. 75) en van het verdrag van 4 Juni 1898 
(Staatsblad 1899 n°. 277). 

S. 269. 23 Juni. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het verdrag met bijbehoorend 
protocol ter vereenvoudiging van douane
formaliteiten van 3 November 1923 (Staats
blad 1925, n°. 118). S. 270. 23 Juni. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
4 Januari 1913 te 's -Gravenhage tusschen 
Nederland en Mexico gesloten consulair 
verdrag betreffende de toelating van con
sulaire ambtenaren van Mexico in Neder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

S. 307. 29 Juni. 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 Juni. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 12 December 1924 te 
Luxemburg en Bnissel gesloten verdrag 
tot regeling van den telephoondienst tusschen 
Nederland en het Groothertogdom Luxem
burg over België.. S. 357. 17 Aug. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de tusschen den Neder
landschen Gezant t e Lissabon en den Por
tugeeschen Minister van Buitenlandsche 
Zaken gewisselde nota's dd. 11 Juli 1925, 
tot verlenging van <I e voorloopige handels
schikking tusschen Nederland en Portugal 
vau 27 Augustus 1924 (Staatsblad 1924 
n°. 547). S. 358. 19 Aug. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 16 Augustus 1924 te 
Angora tusschen Nederland en Turkije ge
sloten verdrag van vriendschap. 

S. 371. 29 Aug. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
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Staatsblad van het Protocol van Genève 
van 24 September 1923, betreffende arbitrage
clausules. S. 379. 10 Sept. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op 6 Februari 1922 te 
Washington gesloten verdragen tot regeling 
van de toestanden in het verre Oosten en 
nopens het Chineesche douanetarief. 

S. 381. 12 Sept. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van de tusschen het Grieksche 
Gezantschap en het Ministerie van Buiten
landsche Zaken te 's Gravenhage gewisselde 
nota's d.d. 2 Juni en 7 Juli 1925, tot regeling 
van de handelsbetrekkingen tusschen Neder
land en Griekenland. S. 400. 26 Sept. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het op 28 Augustus 1924 
op het Congres der Algemeene Postver
eeniging te Stockholm geteekend verdrag 
en de aldaar geteekende overeenkomsten. 

S. 40 l. 28 Sept. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 2 Juli 1924 te Rgai 
tusschen Nederland en Letland gesloten han 
delsverdrag, S. 1925, n°. 248, alsmede van de 
bij de onderteekening van dat verdrag tusschen 
den Nederlandschen Gezant te Kopenhagen 
en den Minister van Buiten!andsche Zaken 
van Letland gewisselde nota's. 

S. 403. 1 Oct. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 9 Februari 1920 te 
Parijs gesloten verdrag, betreffende den 
Spitsbergen-Archipel, met inbegrip van het 
Beeren-Eiland. S. 404 2 Oct. 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de toetreding van Nederland 
tot het op 18 December 1923 te Parijs 
tusschen Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Spanje gesloten verdrag, betreffende de 
inrichting van het statuut der zone van 
Tanger, art. 9 van dat verdrag uitgezonderd 
(Staatsblad 1925, n°. 252). 

S. 406. 5 Oct. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in het 

Staatsblad van het op 11 Juli 1924 te Ottawa 
tusschen Nederland en Canada e:esloten 
handelsverdrag (Staatsblad 1925, no. 250). 

S. 4:l9. 6 Nov. 
- - Wet tot goedkeuring van het op 8 Januari 

1925 te 's-Gravenhage gesloten voor!oopig 
luchtvaartverdrag tusschen Nederland en 
Noorwegen. S. 502. 24 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
9 Maart 1925 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Finland gesloten verdrag, tot 
regeling van de toelating, ·alsmede de rechten, 
verplichtingen en immuniteiten van consu
laire ambtenaren der Republiek in eder
landsch-Indië, Suriname en Curaçao. 

S. 505. 24 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

9 December 1924 te 's-Gravenhage tusschen 
Nederland en Hongarije gesloten handels
verdrag met daa rbij behoorend protocol. 

S. 506. 24 Dec. 
- Wet, houdende goedkeuring van de wijziging 

van het . Volkenbondverdrag aangenomen 
door de Vergadering van den Volkenbond in 
haar Vijfde Zitting 1924. S. 542. 30 Dec. 

- Wet, houdende goedkeuring v-an het tusschen 

Nederland en Noorwegen gesloten verdrag 
betreffende ongevallenverzekering. 

S. 543. 30 Dec. 
Tramwegen. Zie Spoor- en Tramwegen. 
Trekhondenwet. Arrest van den Hoogen Raad. 

Het gebruiken of doen gebruiken van een 
hondenkar is alleen dan strafbaar, wanneer 
niet is voldaan aan de voorwaarden neer
gelegd in art. 1 sub 1 °. en 2°. der Trekhonden
wet. - Het niet voldaan hebben aan een 
dezer voorwaarden is een element van het 
strafbare feit, hetwelk in de dagvaarding 
behoort te worden telastegelegd. - Hieraan 
doet het woord "tenzij" in art. l 2°. niet af. 

5 Jan. 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvo'rdering. S. 308. 29 Juni. 
Tijd. Besluit tot vervroeging in 1925 van den 

wettelijken tijd bedoeld m art. 1 der wet van 
23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 236). 

S. 187. 13 Mei. 
Uitvoer. Zie Re,;;hJen van in-, uit- en doorvoer. 
Vacatiegelden. Zie R eis- en verblijfkosten. 
Veeartsenijkundig Onderwijs. Zie Onderwijs 

(hooger). 
Veeartsenijkundig staatstoezicht. Rondschrij

ven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan Heeren Commis
sarissen der Koningin, betreffende honds
dolheid. 18 Mrt. 

- Besluit ter bepaling, dat het K. B. van 
30 December 1924, S. 616, nà 1 April 1925, 
zal blijven gelden, nadat enkele wijzigingen 
en aanvullingen zijn aangebracht. 

S. 134. 4 April. 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvorderini. S. 308. 29 Juni. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 23 Februari 1922 (Staatsblad 
n°. 76). S. 443. 12 Nov. 

- Besluit tot wijziging van de besluiten van 
6 Juni 1922 resp. tot uitvoering van de arti
kelen 74 en 75 der Veewet. 

23 Nov. 
Veewet en Veeziekten. Zie Veeartsenijkundig 
Staatstoezicht. 

Veiligheidswet. Wet tot invoering van het nieu
we boek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni 
Vergiftige stoffen. Wet tot invoering van het 

ni euwe Wetboek van Strafvordering. 
St. 308. 29 .Juni 

Vermogens en Verdedigingsbelastingen. Besluit 
tot vaststelling van een nieuw formulier voor 
de aangifte in de vermogensbelasting rn cle 
verdedigingsbela~ting Ib, en van een nieuw 
formulier voor de aangifte in de verdedi 
gingsbelasting Ib voor de niet binnen het Rijk 
wonende of gevestigde personen en lichamen. 

S. 55. 2 Mrt. 
- Wet, houdend e opdracht aan d r ontvangere 

de~ directe belastingen van de invordering 
van de vermogen. belasting en van de verde
digingsbelastingen I. S. 215. 28 Mei 

Verveeningen. Zie W atersr,happen. 
Vervoer. Zie Openbare Middelen van Ve.-voer. 
Verzekeringskamer. Zie Levensverzekeringshe-

drijf. 
Vet. Zi e Wa,renwe,. 
Visscherij . Besluit tot nadere wijziging van het 

Waddenzee-visscherij-reglement. 
S. 14. 15 Jan . 
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- Besluit tot nadere wijzi~ing van het Zeeuw
sche Stroomen-VisscheriJreglement. 

S. 257. 23 Juni 
- Beschikking van den Minü,ter van Binnen

landsche Zaken en Landbouw, tot vaststel
ling van een letterteeken, dat door zee- of 
lrustvisscbersvaartuigen moet worden ge
voerd. 24 Juni 

- Wet tot regeling der tegemoetkoming aan 
de Zuiderzee-visschersbevolking. enz. we
gens de schade, welke de afRluiting der 
Zuiderzee hun mocht berokkenen. 

S. 290. 20 ,Juni 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 Juni 
- Besluit tot nadere wijziging van het Zuider-

zee-visscherij-reglement. S. 349. 6 Aug. 
Vleesch- en vleeschwaren. Arrest van den Hoo

gen Raad. In art. 8 der Vleeschkeuringswet 
wordt geenszins bepaald, dat de handel in 
he~ in dat_ art. bedoeld vleesch verder geheel 
vr1J zou ZIJD en dat de gemeentebesturen de 
bevoegdheid zouden missen om zich met 
hetgeen verder met zulk vleesch geschiedt 
in te laten of daaromtrent regelingen te ma
ken. Het nemen van maatregelen betreffen<l.e 
een aan vrij spoedig bederf onderhevig alge
meen voedingsmiddel als bevroren bu;ten
landsch vleesch, heeft betrekking op de ge
zondheid van de inwoners der gemeente en be
hoort dus tot die onderwerpen, waaromtrent 
art. 135 Gem.wet den gemeentebesturen de 
bevoegdheid geeft, verordeningen vast te 
Rtellen . Waar in de onderhavige zaak alleen 
aan de orde is de vraag of het verbod van 
v<'rvoer van het bovenbedoelde vleesch ver
bindende kracht heeft, kan de vraag of de 
verordening verbindend is voorzoover zij 
het in voorraad of voorhanden hebben van 
d~t vleesch verbiedt., buiten beschouwing 
bluven. Daargelaten de bevoegdheid van 
een gemeentebestuur om voor de gemeente 
den handel in zeker artikel te monopoli
seeren, vestigen de artt. l en 2 der Amster
damsche Vleeschverordening een dergelijk 
monopolie niet. Het is wel mogelijk dat B. 
en W. feitelijk zulk een monopolie in het 
leven roepen door uitsluitend aan hen, die 
hun bevroren vleeseh bij de gemeente koo
pen, eene vergunning tot vervoer enz. te 
v~rlee~en, do?h door de~e wet,stoepassing 
ZIJD die bepalmgen nog met onverbindbaar 
wegens strijd met de wet,. - Een verbodsbe
p~ling is nog niet in strijd met de wet omdat 
ZlJ te_n aanzi~n van hen die nader aan t.e wijzen 
bedriJven Uitoefenen niet van toepassing is 
verklaard. - Eene beperking van de wijze 
waarop de eigenaren van uit het buitenland 
ingevoerd bevroren vleesch van hun eigen
dom gebruik mogen maken, is niet in strijd 
met art. 625 B. W. 20 April 

- ArreRt van den Hoogen Raad. Het bepa alde 
in art. 4, 2° lid Vleeschkeuringswet ne~mt 
niet weg, da.t ook een gestorven slachtdier 
een aan keurin)l: onderworpen slarhtdier i~. -
Niet aannemelijk is de opvatt.ing van Kan
tonrechter en Rechtb , dat ge torven slacht
dieren eerst nà het slachten aan keuring on
derworpen slachtdieren zouden zijn. Hiertoe 
dwingt ook niet de niet duidelijke tekst van 
art . 4, 2• lid. Dit lid toch kan zoo worden 
gelezen, dat voor de daar vermelde slacht-

dieren, die als zoodanig volgens het l c lid 
aan keuring onderworpen zijn, alleen de 
tweede keuring ,s voorgeschreven. 

20 April 
- Besluit tot wi_iziging en aanvulling van het. 

besluit van 5 Juni 1920, S. 285, gewijzigd 
bij besluit van 5 Januari 1922. S. 2, tot uit
voering van de artt. 18 en 25 van rle Vleesch
keuringswet (Staatsblad 1919, n°. !;24. 

s. 223. 28 :\foi 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 Juni 
- Arrest va n den Hooge.n Raad. Voor de 

strafbaarheid en voor de benaming van het 
feit, bedoeld in art. 40 der Vleeschkeurings
wet, doet het ni et af op welke wijze de vleesch
waren ondeugdelijk geworden zijn. 16 Nov. 

Vliegvertooningen. Zie Lucht,·aart. 
Vogelwet. Wet tot invoering van het Nieuwe 

Wetb. van Strafvordering. S. 308. 29 Juni 
Volkenbond.. Zie Tractaten. 
Volksgezondheid. Besluit tot uitvoering van 

artikel 7 van de Gezondheidswet (Staatsblad 
1919, n°. 784). S. 263. 23 Juni 

- Zie ook : Ziekten, Besmettclijke. Ontsmet-
tingsmiddelen. 

Volkshuisvesting. Koninklijk besluit. Een plan 
van uitbreiding van een gemeente volgens 
de Woningwet moet aangeven voor welke 
doeleinden het grondgebied dat in het uit
breidingsplan is begrepen, voor de naaste 
toekomst wordt bestemd; - de wet laat. de 
aanwijzing dier bestemming over aan het 
inzicht van den Gemeenteraad benoudens 
goedkeuring van Ged. St-aten en voorts in 
beroep op de Kroon ; - weliswaar behelst 
de wet ten deze geen beperkende bepalingen 
maar hieruit mag niet worden afgeleid dat 
met de belangen der grondeigenaren in het 
geheel geen rekening behoeft te worden ge
houden : - art. 30 der wet schrijft toch uit
drukkelijk waarborgen voor den eigenaar 
voor, indien een bouwverbod geldig zal zijn 
op grond welke ingevolge een voorafgaand 
raadsbesluit in de naaste toekomst voor den 
aanleg van een straat, een gracht of een plein 
bestemd is ; - weliswaar ontbreken die 
waarborgen in art. 31 maar een algemeene 
waarborg wordt gevonden in de goedkeuring 
van Gedep. Staten en in beroep op de Kroon ; 
deze zijn derhalve verplicht na te gaan of met 
de belangen der eigenaren voldoende rekening 
is gehouden bij het uitbreidingsplan volgens 
art. 31 der Woningwet; - dit klemt te meer 
nu immers aan het uitbreidingsplan sedert 
de wijziging der Woningwet 1921 in art-. 5 
een wettelijke sanctie wordt toegekend waar
door de rechten der grondeig•maren dadelijk 
kunnen worden aangetast. 12 Jan. 

- Koninklijk besluit. De door straf te hand 
haven bepaling eener verordening, die aan 
het oordeel van Burg. en Weth. overlaat de 
hoeveelheid en de qualiteit van het drink
water, dat in of nabij woningen verkrijgbaar 
moet zijn, mist een voldoenden waarborg 
van zekerheid voor hen, die aan die bepaling 
onderworpen zijn. 17 Febr. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Susteren, d .d . 9 
Juli 1924, waarbij aan H. Cox, aldaar, een 
bouwvergtmning is geweigerd. 

S. 45. 23 Febr. 
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- BPsluit tot. vernietiging van het besluit van 
den Raad d er gemeente Geldermalsen d .d. 
7 October 1924, waarbij een aan J. Ph. van 
Nns, aldaar, verleende bouwvergunning in 
beroep is gewijzigd. S. 53. 26 Febr. 

- Besluit tot, vernietiging van het besluit van 
den Raad der gemeente Doetinchem, d.d. 
25 November 1924, waarbij in beroep aan 
L. G. Roelofs, aldaar, een bouwvergunning 
1s verl~end. . S. 167. ~8 A1, ril 

- Beslmt tot schorsmg van het beslui t van 
den raad der gemeente Schiebroek, van 22 
Apri_l 1925, strekkende om mPt gebrnik
makmg van art. 1223 R W. over te gaan tot 
openbaren verkoop van 89 aan de N .V. 
" Hibex" te Rotterdam toebehoorende, met 
premie en vo0rschot uit 's Rijkskas gebouwde 
mid<lenstandswon'nge,1. S. 194. 16 Mei 

- Be~luit. tot wij1.iging van het Woningbesluit. 
S. 338. 23 Juli 

- Rondschrijven van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverh flid aan Ged. Staten in de 
onderscheidene provinciën. betreffende : Ge
meentelijken steun voor woningbouw. ï Oct. 

- Besluit., houdende beschikking op het beroep 
van den Raad d er gemeente Sittard tegen 
het. besluit van Ged . Staten van Limburg, 
~.d. 24 December 1924, waarbij goedkeuring 
1s onthouden aan een raadsbesluit tot. wijzi
ging van de bouwverordening voor die ge
meente. S. 453. 24 Nov. 

- Besluit tot verniet iging van een besluit van 
den raad der gemeente Winterswijk, d.d. 15 
Mei 1924, waarbij aan J. W. Hesselink Sr., 
aldaar, een bouwvergunning, overeenkomstig 
zijn aanvraag, is geweigerd. 

S. 468. 11 Dec. 
- Koninklijk be~luit. Een raadsbesluit tot 

vaststelling van een uitbreidingsplan , waarin 
terreinen worden betrokken, die in de be
bouwde kom zijn gelegen en geen enkel ver
band houden met het gebied, waarop de 
gemeente zich in de naaste toekomst zal 
uitbreiden, heeft niet ten doel eene regeling 
der bebouwing, als met een uitbreidingsplan 
wordt beoogd, en kan dus niet worden ge
handhaafd. 22 Dec. 

- Zie ook: Gemeentebestuur. 
Volksvoeding. Wet tot invoering van het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. 
S. 308. 29 Juni 

Vonnissen. Rondschrijven van den Minister 
van Oorlog aan de Burgemeesters betreffende 
geheimhouding van vonnissen. 14 Jan. 

Vreemdelingen. Wet, hnudende wijziging van 
de bepalmgen van het Wetboek van Straf
recht in zake valschheid in bankbiljetten, in 
muntspeciën en muntpapier en in postzegels 
en postmerken. S. 243. 23 Juni 

Vrouwenhandel. Besluit, houdende w~jziging 
van het Besluit van 1 Mei 1914, S. 91, betref
fende instelling van het Rijksbureal' betref
fende de bestrijding van den vrouwenhandel 
en van den handel in ontuchtige uitgaven. 

S. 348. 5 Aug. 
Vuurwapenen. Zie Wapenwet. 
Waarborg der gouden en zilveren werken. Wet 

tot herziening der bepalingen nopens opspo
ringsbevoegdheid met betrekkjng tot den 
waarborg en de belasting der gouden en 
zilveren werken. 

S. 532. 30 Dec. 

Wapenwet. Rond chrijven van den Minister 
van Justitie aan Heeren Commissarissen der 
Koningin in d e Provinciën, betreffende uit
voering Vuurwapenwet 1919. 11 Juni 

- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Strafvordering. S. 308. 29 Juni 

Warenwet. Besluit tot toepassing van de artt. 
14 en 15 der Warenwet, S. 1919 n°. 581, op 
koffie en thee. S. 13. 13 Jan. 

- Arrest van den Hoogen Raad. De eenzelvig
heid van het door den Keuringsdienst onder
zochte en het door den ambtenaar genomen 
monster mag alleen als vaststaande worden 
aangenomen, als dit laatste na de verpakking 
is verzegeld geworden. 16 Mrt. 

- Koninklijk beslui t. Terecht hebben Ged. 
Staten aan B. en W . voorgeschreven een 
ambtenaar bij een K euringsdi enet van waren 
te ontslaan op grond van gebleken onbetrouw
baarheid . - Een besluit van Ged. Staten, 
waarbij aan den betrokken ambtenaar, voor 
het geval de gemeenteraad of de inspecteur 
van de volksgezondheid bij de K roon in 
beroep mocht komen van het besluit betreffend 
het te verleenen ontslag, verlof wordt ver
leend, met behoud van salaris, is in strijd met 
art. 11, 3• lid d er Warenwet. 21 April 

- Koninklijk besluit. Een wijziging der ver
ordening op den keuringsdienst, strekkend 
tot opheffing van de verplichting van den 
eigenaar, houder of hoeder van een gestorven 
of in nood gedood slachtdier, om dn.t dier over 
te bren!(en naar het gemeentebjk slachthuis, 
is in strijd met de belangen der volksgezond
heid en derhalve niet, voor goedkeuring 
vatbaar. 21 April. 

- Arrest van den Hoogen Raad. Hij die kalk
eieren verkoopt, zeggende, dat het versche 
eieren zijn, verkoopt eieren, welke als .,ver
scbe eieren" in ondeugdrlijken toPstand ver
keeren . 8 Juni 

- Besluit tot toepas~ing der artt. 14 en 15 der 
Warenwet (Staatsblad 1919, n°. 581). 

S. 256. 23 J ,mi. 
- Als voren. S. 262. 23 Juni. 
- \~Tet tot invoering van het nieuwe \"l,'etboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 ,Juni. 
- Besluit tot wijziging van het ]\'[eelbeeluit 

(Staatsblad 313). S. 316. 4 Juli 
- Besluit tot wijziging van het Cacao- en Cho

colade-besluit, (Staatsblad 1924, n°. 478) . 
S. 317. -! Juli 

- Besluit tot toepassing van de a.rtt. 14 en 
15 der Warenwet, S. 1919 n°. 581, op wa ch
middelen. S. 345. 4 Aug. 

- Besluit tot wijûging van het besluit van 
18 Maart 1921, S. 592. gewijzigd bij besluit 
van 28 Juli 1924. (Staatsblad n°. 387). 

S. 351. 7 Aug. 
- Besluit tot toepassing van de artt. U en 15 

d er Warenwet, S. 581, op honig. 
S. 352. 7 Aug. 

- Koninklijk hesluit . Daar uit, geen enkele 
wetsbepaling voortvloeit de verplichti ng 
voor den keuringsveearte, hoofd van den 
dienst, om een afzonderlijk laboratorium te 
houden, behoeft hem voor het houden daar
van naast zijn salaris /!een afzonderlijke ver
goeding te worden toegekencl. 12 Sept . 

- Besluit tot toepassing van de artt. 14 en 15 
der Warenwet. S. 1919, n°. 581, op marga
rint>. S. 417. 16 Oct. 
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- Besluit tot toepassing van de artt. 14 en 16 

der Warenwet, S. 1919, n°. 581, op vet. 
S. 421. 19 Oct. 

- Besluit t,ot toepassing van de artt. 14 en 15 
der 1-Varenwet, S. 1919, no. 531, op brood. 

S. 478. 21 Dec. 
- Koninklijk besluit . Nu art. 2, sub 10 van 

het K. B. van 18 Maart 1921, S. 592, o. a. 
den eiRch stelt dat met het voor een keurings
dienst ingesteld afzonderlijk financieel en 
administratief beheer Burg. en Weth. der 
centrale gemeente worden belast, verdraagt 
zich hiermede niet een bepaling in de verorde
ning op het financieel beheer van den keu
ringsdienst, krachtens welke de dienst :jaar
lijks a.an de centrale gemeente een bedrag uit
keert als vergoeding van koRten van alge
meen beheer. 30 Dec . 

Waschmiddelen . Zie Warenwet. 
Waterschappen, VeE'nschappen, VeenJ)Oldres, 

enz. Besluit, lioudende beschikking op het 
beroep van B. en W. van Woerden tegen de 
beRluiten van Ged. Staten van Utrecht en van 
Zuiclholland, onderscheidenlijk van 15 en 
29 Januari 1924 .. tot goedkeuring van de Al
gemeene Keu r van het groot-waterscha-p van 
W· erden. S. 201. 25 Mei 

- Rondschrijven van den l\1inister van ,vater
staat aan de Ged. Staten in de provinciën. 
betreffende t •iepassing wet droogmakerijen 
eTJ indijkingen. 22 Juni 

- K oninklijk besluit. Terecht hebben Ged. 
Staten goedkeuring onthouden aan de begroo
ting van een waterschap, op grond dat, hoe
wel het waterschap door de provincie wordt 
gesubsidieerd en deze van hare ambtenaren 
pensioenbijdragen heft, het waterschapsbe
stuur weigert t en aanzien van de ambtenaren 
van het ,vaterschap tot eenzelfden maatregel 
over te gaan. 24 Oot. 

Waterstaat. Arrest van den Hoogen Raad. 
H et woord "houden" in art. 4 Rijkswegenregl. 
moet niet worden opgevat in de beperkte 
beteeken:s van : op den weg a.anwezig zijnde 
organiseeren, doch daaronder moet mede 
worden begrepen het op touw zett en - in 
deze het uitschrijven - onverschillig of 
men ter plaatse aanwezig is. - Onder 
,,gebruik" in art. 1 Wet Rijkswateistaats
werken is niet alleen bedoeld het persoonlijk 
gebruik. Men maakt reed s van een weg 
gebruik, wanneer men hem als terr ein voor 
een wedstrijd heeft aangewezen, al heeft men 
zelf aan den gehouden wedstrijd niet deelge
nomen. - Ook een betrouwbaarheidsrit, 
waarbij de deelnemers in groepen rijden en 
prijzen zijn uitgeloofd voor den eerst aan
komerde van elke groep die het mins>, aantal 
strafpunten heeft, is een wedstrijd. 9 Nov. 

- Bes!nit tot wijziging var eenige reglementen 
betreffende den Waterstaat,. 

S. 480 . 22 Dec. 
Weduwen- en Weezenfonds. Zie Begrootingen 

en .Rekenin7en. 
Wegen. Wet, houdende uverbrenging van den 

RijksRtraatweg van Velsen naar IJmuiden in 
beheer en onderhoud bij de gemeente Velsen. 

S. 213. 28 Mei 
- Wet, houdende overbrenging van een ge

dei>lte van den Rijksweg Zeist--Woudenberg 
in beheer en onderhoud bij de gemeente 
Zeist,. S. 214. 28 Mei 

- Wet, houdende overbrenging in beheer en 
onderhoud gedeeltelijk bij den polder "het 
Koegras", gedeeltelijk bij de gemeente Cal
lantsoog van den bij het Rijk in beheer en 
onderhoud zijnden weg van Middenvliet 
onder de gemeente Helder naar Groote K eeten 
onder die gemeent-e Callantsoog. · 

. S. 254. 23 Juni 
- Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 

van Strafvordering. S. 308. 29 Juni 
- Wet tot het overbrengen van een bij het Rijk 

in beheer en onderhoud zijnd gedeelte v;,,n 
den Amstel in beheer en onderhoud bij de 
gemeente Amsterda,m. S. 500. 24 Dec. 

- Zi e ook : Waterstaat. 
Woningwet. Zie Vol/;shuis>;eslinq. 
Woonwagens en woonschepen. Wet tot in-

voering van het ni euwe Wetboek van Straf . 
vordering. S. 308. 29 Juni 

Zeebrieven. Wet tot invoering zan het nieuwe 
Wet boek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni 
Zeehonden. Rondschrijven van ,len Minister 

van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan 
H eeren Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provinciën, bet,reffende van
gen en dooden van zeehonden. 26 Febr. 

Zegel. Wet tot invoering van het nieuwe 
Wet boek van Strafvordering. 

S. 308. 29 Juni 
- Besluit houdende vrijstelling van zegelrecht. 

S. 377. 10 Sept. 
Ziekten. ( Bemett.elijke) Besluit tot wijziging 

van het beslui t van 20 December 1911, S. 364, 
gewijzigd bij besluit van 14 Augustus 1913, 
S. 353, tot uitvoering van de artt,. 5b en 5c 
der wet van 4 December 1872, S. 134, tot 
voorziening tegen besmettelijke ziekten. 

S. 3. 7 ,Tan. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maat.regelen tot afwending van de 
pokken en tot wering harer uitbreiding en 
gevolgen. S. 47. 24 Febr. 

- Besluit tot vaststelling van eenige buiten
gewone maatregelen tot afwending van de 
pest en de- Aziatische cholera en tot wrring 
harnr uitbreiding en gevolgen. 

S. 57. 3 Mrt. 
- Besluit tot toepassing der wet van 26 April 

1884, S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 31 December 1920, S. 954, tot vaststel
ling van buitengewone maatregelen tot af
wending van eenige besmettelijke ziekten en 
tot wering harer uitbreiding en gevolgen. 

S. 74. 11 Mrt. 
- Besluit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot afwending der Azia
tische cholera en t,ot wering harer uitbreid.ing 
en gevolgen. S. 141. 14 April 

- Besluit, tot vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending van vlektyphus 
en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. 

S. 142. 14 April 
- Be&luit tot nadere vaststelling van buiten

gewone maatregelen tot a[wending van de 
pest en tot wering harer uitbreiding en gevol
gen. S. 143. 14 April 

Wet tot invoering van het nieuwe Wetboek 
van Stra.fvordering. S. 308. 29 Juni 

-- Besluit waarbij de wet van 4December 1872, 
S. 134, houder de voorzieningen tegen besmet
telijke ziekten, zooals die later is gewijzigd 
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met nitzor.tlering van de ar•.t. 11, 16. 20 en 
22. van toepassing wordt verklaard op 
meningitis cerebrospinalis epidemica. ence
phalitis lethargica en poliomyelit is anterior 
acuta. S. 364. 24 Aug. 

- Besluit strekkende tot P~dere aanvulling 
van art. 1 van het K. B. van 8 Maart 1922, 
S. 102_ strekkende tot, uitvoering van art. 13 
der wet van 31 Juli l!H5, S. 346, tot wijziging 
van de wet van 28 Maart 1877, S. 35, tot. 
wering van besmetting door uit zee aanko
mende schepen. S. 367. 27 Aug. 

Zondagswet. Arrest van den Hoogen Raad. -Oe 
vraag, of alle godsdienstoefeningen zijn ge
ëindigd, moet niet worden beoordeeld door 
het plaatselijk bestuur bij het toestaan van 
een uitzondering op het verbod van openbare 
verm:1,kelijkbeden op Zondagen, doch door 
den rechter, 9 Nov. 

Zuiderzee. Wet tot regeling der tegemoetko-

ming aan de Zuiderzeevisschersbcvolking, 
enz. wegens de schade, welke de afsluiting 
der Zuiderzee hun mocht berokkenen. 

S. 290. 29 Juni. 
- Wet, betreffende maatregelen en werken 

noodig tot voorziening in de belangen van 
de landsverdediging in verband met de af
sluit;ng en droogmaking van de Zuiderzee_ 

S. 306. 29 Juni 
- Besluit tot instelling van de Generale Com

. missie, bedoeld in art. 3 der Zuiderzeesteun
wet 1925, S. 290, en tot vaststelling van be
palingen betreffende die Commissie. 

S. 475. 18 Dec. 
Zwerftroomen. Besluit tot vaststelling Tan 

een r eglement ter voorkoming van aantasting 
van metalen voorwerpen in den bodem door 
zwerfstroomen, afkomstig van de spoorstaTen 
van eleotrische spoor- en tramwegen. · 

S. 29. 5 F ebr. 
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INHOUD. 
Bladz. 

Radenwet. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 50, eerste lid, der Radenwet. S. 1. . . 

Trekhondenwet. Arrest van den Hoogen Raad. Het gebruiken of doen 
gebruiken van een hondenkar is alleen dan strafbaar, wanneer niet is 
voldaan aan de voorwaarden neergelegd in art. 1 sub 1°. en 2°. der 
Trekbondenwet. - Het niet voldaan hebben aan een dezer voorwaarden 
is een element van het strafbare feit, hetwelk in de dagvaarding behoort 
te worden telastegelegd. - Hieraan doet het woord "tenzij" in art. 1 2°. 
niet af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot vernietiging van het besluit van den 
Raad der gemeente Egmond-Binnen van 14 Augustus 1924, inzake het 
verleenen van medewnking tot nieuwbouw eener bijzondere lagere 
school ten behoeve van het R.-K. Kerkbestuur van den H. Adalbertus 
te Rinnegom aldaar. S. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ziekten. (B"smettelijke) Besluit tot wijziging van het besluit van 20 De
cember 1911, S. 364, gewijzigd bij besluit van 14 Augustus 1913, S. 353, 
tot uitvoering van de artikelen 5b en 5c der wet van· 4 December 1872, 
S. 134, tot voorziening tegen besmettelijke ziekten. S. 3. . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Gemeentebegrooting. Beroeps
t.ermijn ingevolge art. 200 der Gemeentewet. Bij de toepassing van dit 
artikel wordt uitgegaan van het standpunt, dat een besluit, van Ged. 
Staten, waarbij eenige posten OJ? de begrooting eener gemeente met 
to~passing van art. 212_ ~er wet zrjn_ ve~hoogd, tevens is eene_ ingevolge 
art. 207 genomen beshssmg tot we1germg hunner goedkeurmg. . . . 

- Koninklijk be~luit. De goedkeuring der gemeentebegrooting door 
Ged. Staten sluit tevens goedkeuring der bedrijfsbegrooting in zich; 
wijziging der bedrijfsbegrooting is mede aap de goedkeuring van Ged. 
Staten onderworpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lnvaliditeits- en Ouderdom.~verzekering. Besluit tot vaststelling van een 
algemeenep maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 168, tweede lid, 
der Invaliditeitswet. S. 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ongevallenverzekering. Bes~nit tot wijziging van het K. B. van 30 ,Juli 
1923, S. 385, tot vaststellmg van een algemeeneri maatregel van bestuur 
als bedoeld in artikel 26, eerste lid, der Land- en Tuinbouwongevallen-
wet 1922, zooals dat is gewijzigd bij K. B. van 10 April 1924 (Staatsblad 
n°. 181). S. 5. . . . . . . . .... , • • • • • • · · · · · · · 

· - Besluit tot wijziging van het K. B. van 23 J anuari 1923, S. 23, tot vast
stelling van een algemeenen maatregel van bestuur a ls bedoeld in de 
artikelen 88, eerste en tweede lid en 89, ~weede lid, der Ongevallenwet 
1921. s. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rijksambtenaren en werklieden. Besluit, houdende wijziging van het 
Arbeidsreglement voor werklieden in 's Rijks dienst (Staatsblad 1920, 
n°. 75). S. 7. . .. . .. . .. • • • • • · · · · · · · · · · 

Curacao. Besluit tot regeling van de wachtgelden, te k\vijten uit de Suri
na.amsche en de Curaçaosche geldmiddelen. S. 8. . . . . . · . . . 

Suriname. Besluit tot regeling van de wachtgelden, te kwijten uit de 
Surinaamsche en uit de Curaçaosche geldmiddelen. S. 8. . . . . . 

lnvaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Besluit tot wijziging van het K. B. 
van 17 September 1924, S. 454, ter uitvoering var> artikel 24, tweede lid, 
der Invaliditeitswet, en artikel 6, tweede lid, der Ouderdomswet 1919 
en tot vaststelling van de wijze, waarop de kosten, welke voor de Raden 
va.n Arbe.id voortvloeien uit de uitvoering van de Ongevallenwet 1921 
en de Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 worden vastgesteld of 
begroot. S. 9. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onge'l(_allenverzekering. Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 Sep
tem};ler 1924, S. 454, ter uitvoering van artikel 24, tweede lid, der Invalidi
teitswet, en 8.l'tikel 6, tweede lid, der Ouderdomswet 1919 en tot va-st
stelling van de wijze, waarop de kosten, welke voor de Raden van 
Arbeid voortvloeien uit de uitvoering van de Ongevallenwet 1921 en de 
Land- en Tuinbouw-ongevallenwet 1922 worden vastgesteld of begroot. 
s. 9 .. •• ... •..• .....••. •. . .. .. .. . . . 

Raden, van Arbeid. Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 September 
1924, S. 454, ter uitvoering van artikel 24, tweede lid, der Invaliditeits-
wet, en artikel û, tweede lid, der Ouderdomswet 1919 o/1 tot vaststelling 
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12 Jan. · 

12 ,fan. 

12 J an. 

12 Jan. 
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13 Jan. 

14 Jan. 
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15 Jan. 

15 Jan. 

15 Jan. 

Bladz. 
van de wijze, waarop de kosten, welke voor de Raden van Arbeid voort
vloeien uit de uitvoering van de Ongevallenwet 1921 en de Land- en 
Tuinbouw-ongevallenwet 1922 worden vastgesteld of begroot. S. 9. 

Re,chten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot opheffi ng van het grens
kantoor Oldenkotte en van de daarheen voerende heerbanen. S. 10. 

Poster-ijen. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Za.ken 
en Landbouw aan de gemeentebesturen, betreffende diensttukken ... 

Landbouw. Besluit, houdende bepalingen betreffende schadevergoeding, _. 
te verleenen aan eigenaren van onschadelijk gemaakte aardappelen en· 
aan eigenaren of gebruikers van besmet verklaarde perceelen· en van·• 
perceelen, als bedoeld in artikel llbis der Aardappelwet. S. ll . . . . 

Volkshuisvesting. Koninklijj< besluit. Een plan van uitbreiding· van een·-
gemeente volgens de Womngwet moet aangeven voor weike doeleinden 
het grondgebied dat in het uitbreidingsplan is begrepen, voor de naaste 
toekomst wordt bestemd; - de wet laat de aanwijzing dier bestemming 
over aan het inzicht van den Gemeenteraad behoudens goedkeuring van 
Ged. Staten en voorts in beroep op de Kroon ; - weliswaar behelst· de wet 
te_n deze· geen beperkende bepalingen maar hieruit mag niet worden afl!e-. 
leid dat met de belangen der grondeigenaren m het geheel geen refrn-•, 
ning behoeft te worden gehouden; - artikel 30 der wet schrijft toch uit
drukkelijk waarborgen voor den eigenaar voor, indien een bouwverbod 
geldig zal zijn op grond welke ingevolge een voorafgaand raadsbesluit in de 
naaste toekomst voor den aanleg van een straat, een gracht of een plein 
bestemd is; - weliswaar ontbreken die waarborgen in art. 31, ma.ar- · 
een algemeene waarborg wordt gevonden in de goedkeuring van Gedep. 
Staten en in beroep op de Kroon; deze zijn derhalve ver,Plicht na te 
gaan of met de belangea der eigenaren voldoende rekening 1s gehouden 
bij het uitbreidingsplan volgens art. 31 der Woningwet; - dit· klemt· · 
te meer nu immers aan het uitbreidingsplan sedert de wijziging der 
Woningwet 1921 in art. 5 een wettelijke sanctie wordt toegekend waar
door de rechten der grondeigenaren dadelijk kunnen worden aangetast. 

Handelsregisterwet. Arrest van den Hoogen Raad. Eene bedrijfsvereeni
ging, ten doel hebbende de uitvoering der bij de Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 geregelde verzekering, valt onder de ten deze aan
wezige omstandigheden geheel binnen den werkkring van een weder
keerige verzekerings- en waarborgmaatschappij als bedoeld in het W. v. 
K. en moet dus cnder kooplieden worden gerangschikt, al zou het streven 
naar winst, als bij een gewoon koopman, bij deze maatschappij niet aan
wezig zijn. - Ook de Handelsregisterwet rekent blijkens de artt. 3, 3°. 
en 11 lid 1 zulke ondernemingen tot de handelszaken als omschreven in 
art. 2 ..... ... .............. .. ·: .... . 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 321 der Arbeidswet 1919, 
waarin wordt bepaald dat een arbeider die langer clan twaalf uur per 
week arbeid pleegt te verrichten in een fabriek of werkplaats, buiten die 
fabriek of werpklaats geen ·arbeid mag verrichten dan krachtens § 32 
hoofdstuk IV dier\vet voor arbeid in die fabriek of werkplaats is•bepaald, 
is zoo te verstaan dat de maximum arbeidsduur voor zulk een arbeider 
dezelfde is, als van hem die uitsluitend in een fabriek of werlq'.>laats zijn 
arbeid verricht. Waar in dit geval vaststaat dat aan bekl.'s slagerjj een 
winkel verbonden is, zijn er termen van toepassing van het overgangs- '· 
besluit (K. B. 6 Oct. 1922, S. 548) en van art. 14 van het Werktijden
besluit, zoodat de arbeidsduur van den "in de dagvaarding bedoelden 
arbeider gesteld moet worden op 9 uur per dag. . . . . . . . . 1• · 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad 
der gemeente Leek van 18 December 1924, houdende vastst.eUing van 
de vergoeding bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1922 voor de besturen der aldaar gevestigrle bijzondere 
lagere scholen. S. 12. . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Besluit tot toepassing van de artikelen 14 en 15 der Warenwet, 
S. 1919 n°. 581, op koffie en thee. S. 13. . . . . . . . . . . . . 

Strafre,cht en Strafvorderingen. Rondschrijven van den Minister van 
Oorlog aan de Burgemeesters betreffende geheimhouding van von-
nissen. . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . . . . . . . . 

Vonnissen. Rondschrijven van den Minister van Oorlog aan de Burge
meesters betreffende geheimhouding van vonnissen. . . . . . _ . . . 

Visscher-ij. Besluit tot nadere wijziging van het Waddenzee-visscherij-
reglement. S. 14. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Curaçao. Besluit tot vaststelling van regelen betreffende de uit.zending 
van personeel, bestemd voor plaatsing in tot den tijdelijken of den 
vasten Landsdienst in Suriname en Curaçao behoorende ambten. S. 15. 

Suriname. Besluit tot vaststelling van regelen betreffende de uitzending 
van personeel, bestemd voor p1aatsing in tot den tijdelijken of den 
vasten Landsdienst in Suriname of Curaçao behoorende ambten. · S. 15. 
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10 Jan, 

21 Jan. 

21 J a n. 

21 Jan. 

21 Jan. 

21 ,fan. 

22 ,Jan. 

23 Jan. 

23 Jan. 

2-J, Jan. 
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Bladz. 
Onderwij~. (Lager)' K oninklijk besluit. Aanschaffing van echoolmeu

belen voor een bijzondere lagere school. Noch uit art. 72, noch uit art. 
75 der Lager Onderwijswet kA.n worden afgeleid, dat de schoolmeubelen, 
waarvoor de benoodigde gelden wOl'den aangevraagd niet reeds vóór 
de aA.nvrage voor rekening en risico van het schoolbestuur zouden mogen 
worden aangeschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Besluit, betreffende de verboden kringen van de vijf 
batterijen ten zuiden van Naarden. S. 16. . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. Als werkforens moet worden be
schouwd de beheerende vennoot eener vennootschap onder firma voor 
wion in het in de gemeente aanwezig kantoor voortdurend een werk
kamer be chikbaar is gebleven. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Als werkforens moet worden beschouwd de direc
teur eener naamlooze vennootschap voor wien in het in de gemeente 
aanwezig kantoor der vennootschap - dat hij eenmaal per maand be
zoekt - bij voortduring een schrijftafel beschikbaar is. . . . . . . 

- Arrest van den Hoogen Raad. H et, enkel laten staan van een auto
mobiel op den openbaren weg, die onder meer ook voor het verkeer 
met die voertuigen bestemd is, levert niet op gebruikmaking van dien 
we" als bergplaats. - Dit kan wel het geval worden als de tijd gedurende 
wefken de automobiel op dezelfde plaats blijft staan aanmerkelijk langer is 
dan bij het normale verkeer met au to's pleegt voor te komen, doch zoo
danige afwijking van hetgeen bij dat verkeer gebruikel\jk is, wat niet 
telastegelegd, waar de aanklacht niet meer inhield, dan dat de a utomo
biel van beid. een klein uur voor een huis heeft stilgestaan. . . . . . 

Raden van Arbeid. Bes!uit tot vernietiging van het besluit van den Raad 
van Arbeid te Goes van 11 October 1924, waarbij de vergoeding voor 
secretariaatswerkzaamheden bij dien Raad wordt vastgesteld op f 200 
's jaars. S. 17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Besluit, betreffende de verboden kringen van het fort 
in den Botshol. S. 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Bewakingsgebieden. Besluit, houdende n.adere wijziging van het K. B. 
van 11 Februari 1920, S. 65, tot aanwijzing van bewakingsgebieden, a ls 
bedoeld in artikel 1 der wet van 10 Januari 1920 (StaA.tsblad n°. 11). S. 19. 

Strafrecht en strafvcrdering. Besluit, bepa lende het tijdstip van inwerking
treding v,.n d e wet van 13 Januari 1923, S. 9, houdende nadere voor
zieningen ter voorkoming van brandgevaar voor gebouwen en getim-
m erten. S. 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeeni,obestuur. Koninklijk besluit. Gede)luteerde Staten kunnen, zoolang 
de rekening eener gemeente niet, hetziJ door den Raad, hetzij met toe
passing van art. 126, 2° lid der Gemeentewet voorloopig is vastgesteld. 
niet besluiten die rekening vast te stellen . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Arrest van den Hoogen Raad. De eisch, gesteld bij 
art. IV sub 2 van het K . B. van 16 Dec. 1920, S. 899, te weten, dat aan 
den cursus "door meer dan een onderwijzer gelijktijdig vervolgonderwijs 
wordt gegeven " , moet zóó worden opgevat, dat de daar geregelde 
belooning van het hoofd van den cursus is verschuldigd voor het tijdvak 
waarin meerdere leerkrachten aan het onderwijs deelnemen, terwijl 
niet is vereischt - gelijk de Gemeente stelde - dat het onderwijs gedu
rende dezelfde uren wordt gegeven. . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. De Kroon beslist dat een mede
Directeur van een Naamlooze Vennootschap die als zoodanig de be
~chikking had over het kantoor daarvan, gelegen in de gemeente waar· 
die vennootschA.p gevestigd was, niet geacht kan worden de beschikking 
te hebben gehad over een vaste inrichting tot persoonlijke uitoefening van 
zijne betrekking, omdat dit kantoor niet voor hem bestemd was om 
pers.oonlijk zijne werkzaamheden uit te oefenen, aangezien hij zijne 
administratie elders in een andere gemeente voerde. . . . . . . . 

Scheepvaart. Rondschrijven van den Minister van Waterstaat aan de 
Gedep. Staten der verschillende provinciën, betreffende bekendmaking 
heffingen van scheepvaartrechten. . . . . . . . . . . .. . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Eene onderwijzeres, ook al is 
zij aangesteld voor tijdelijke waarneming der betrekking v·an eene ver
plichte leerkracht, blijft, wanneer zij na 15 Mei 1923 aan de school in 
func tie is getreden boven het aantal, gesteld in art. 28 1. o.-wet, zooA.ls 
dat artikel van 1 J ar. 1923:...1 Juli 1924 luidde, bmten aanmerking met 
betrekking tot de berekening der Rijksvergoeding. . . . . . . . . . 

Grondwet. Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 18 der Wet van 21 November 1924, S. 522, 
tot uitvoering van artikel 90, laatste lid, der Grondwet. S. 21. . . . . 

Pensioenen en wachtgelden. Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur als bedoeld in artikel . 18 der Wet van 21 No
vember 1924, S. 522, tot uitvoering van artikel 90, laatste lid, der 
Grondwet. S. 21.. • . • . . . . . . . . . . . . . . .... 
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Blwz. 
Indië. (Nederlandsch) Besluit tot herziening van den bij K . B. van 

31 Juli 1922 (Nederlandsch Staatsblad n°. 475, Indisch Staatsblad 
1924, n°. 178) vastgestelaen algemeenen maatregel van bestuur inge
volge artikel 32 van het Wetboek van Militair Strafrecht en artikel 23 
van de Wet op de Krijgstucht. S. 2?.. . . . . . . . . . . . . 

Levensverzekering. Besluit houdende bezoldigingsregeling voor het 
, personeel der V'er;,ekeringskamèr. S. 23. . . . . . . . . ... . 
~fotor- en Rijwielwet. Besluit tot bekendmaking van den tekst der 

gewijzigde Motor- en Rijwielwet. S. 24. . . . . . . . . . . . . . 
Scheepvaart. Besluit tot nadere . wijziging van het "Reglement voor de 

machinisten-examens", vastgesteld bij K. B. van 27 December 1907 
(.Staatsblad _n°. 354). S. 25 .. . ....... _ . _ ...... . 

Ge,neentebestuur. Besluit, houdende beschikking op het beroep,. inge
steld door het gemeentebestuur van Capelle op d'IJssel in zake den 
aanslag van Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam, in de plaatse
ljjke inkomstenbelasting der gemeente Capelle op d'IJssel als forens, 
s. 26 ................... ..... . .... . 

Onder-wijs. (.Middelbaar) Besluit houdende nadere voorschriften tot uit
voering van art. 16 en art. 28, vierde lid, der Nijverheidsonderwijewet. 
s. 27 ...................... _ ...... . 

llijksinko,nstenbel,asting. Rondschrijven van den Minister van Arbeid, 
Handel en Nijverheid, afd. Volksgezondheid, aan de Gemeentebesturen 
die een Vleeschkeuringsdien t hebben, betreffende inlichtingen inzake 
inkomsten belasting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. In een vonnis waarin 
is overwogen dat het bewijs niet is ontzenuwd door hetgeen bekl. ter 
terechtzitting te zijner verdediging heeft aangevoerd, is het verweer van 
bek!. niet ter zijde gelaten, maar is daaromtrent eene beslissing genomen 
welke niet met de wet in strijd is. - Een tweewielig motorrijtuig waaraan 
een zijspanwagen is gekoppeld, is, zoolang die toestand duurt, een 
motorrijtuig op meer dan twee wielen ; immers heeft het voor het ver
keer, bijv. t. a. v. de ruimte welke het op den weg inneemt, .de betee
kenis van een motorrijtuig op drie wielen. - De omstandigheid dat de 
koppeling in korten tijd kan worden opgeheven is van geen beteekenis. 

Onderwijs. /Lager) Koninklijk besluit. Het opheffen der m. u. !. o.-klassen 
van eene school geeft aan het hoofd dier school geen aanspraak op 
wachtgeld ............. . ............. . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad 
van de op 11 Juli 1923 te 's-Gravenhage tusschen Nederland en Groot
Brittannië en Ierland gesloten voorloopige schikking in zake lucht
vaartverkeer (Staatsblad 1924, n°. 499). S. 28. . . . . . . . . . . 

Electriciteit. Besluit tot vaststelling van een reglement ter voorkoming 
van aantastin~ van metalen voorwerpen in den grond door zwerfstroo
m!)n, afkomstig van de spoorstaven van electrische spoor- en tram-
wegen. S. 29. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 

Strafrecht en Strafvordering. Besluit tot vaststelling van een reglement 
ter voorkoming van aantasting van metalen voorwerpen in den bodem 
door zwerfstroomen, afkomstig van de spoorstaven van electrische 

• spoor- en tramwegen. S. 29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zwerfstroomen. Besluit tot vaststelling van een reglement ter voor

koming van aantasting van metalen voorwerpen in den bodem door 
zwerfstroomen, afkomstig van de spoorstaven van electrische spoor- en 
tramwegen. S. 29 ..................... . . . 

Militq.ire Zaken. Besluit, houdende regelen voor het onderzoek naar de 
onbekwaamheid of ongeschiktheid van officieren der zeemacht, bedoeld 
in artikel 28, eerste lid onder 6°. der Bevorderingswet voor de zeemacht 
.l902 en van officieren der Koninklijke marinereserve, bedoeld in artikel 
30, eer~te lid -orider 9° der wet voor de Koninklijke marine-reserve 
(Staatsblad 1924, n°. 369). S. 30. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot nadere herziening van de bezol
. digingen en de samenstelling van het personeel van de directie der 

Pensioenfondsen voor de Koloniale Landsdienaren en Locale Ambte-
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71 
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73 
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75 

naren. S. 31. . . . . . • . . . . , . . . , . . . .. . . . . . . . . 78 
Raden . pan Ar.beid. Besluit tot vernietiging van een . drietal. besluiten . , . I 

van_ den Raad van Arbeid -te .Nijmegen van 26 Juni- 1924, strekkende 
onder meer tot instelling van het ambt van Secretaris, hoofd.·.vàn het 
J.>ersoneel , bii dien :Raad. S. 31a. . .. . . .. . . . . . . . . . . . -i 79 

Rrjksinko,nsterwelasting. , Besluit, houdende bepalingen betreffendé Schat
tingscommissiën voor dl) inlrnmstenbelasting. S . . 32 ... . , . . . . . . 

Curaçao. Besluit tot overdracht -van enkele bevoegdheden ten aanzien, • 
van de begrootingen van- Nederla.ndsch-Indië, Suriname en Curaçao 
aan den Minister van Koloniën. S" 33. . • . . . . . . . . . . " . 

Indië. (Nederlandsch) Besluit tot overdracht van enkele bevoegdheden 

80 
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Bladz. 
ten aanzien van de begrootingen van Nederlandsch-Indië, Suriname 
en Curaçao aan den Minister van Koloniën. S, 33. . . . . . . . . 

Suriname. Besluit tot overdracht van enkele bevoegdheden ten aBI1zien 
van de be~rootingen van Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao 
aan den Mmister van Koloniën. S. 33. . . . . . . . . . . . . . . 

Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 16 der Motor
én Rijwielwet heeft ten doel er tegen te waken dat personen, welke 
hun rtj- en nummerbewijs niet kunnen toonen, zich met het besturen 
van motorrijtuigen bezig houden. - Deze vorm van strafbaarstelling 
·- het niet vertoonen - is opzettelijk gekozen om eik onderzoek na11.r 
de vraag, ,of het niet vertoonen eer gevolg is van onwil, van het niet 
bezitten of van het niet bij zich hebben, overbodig te maken. - Daarom is 
een beroep op de omstandigheid van het niet bij zich hebben van de 
stukken op z.ich zelf en zonder meer, nimmer als een beroep op over
macht· te beschouwen . .- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Telegraaf- en-Telefoon-wet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 20 der Tele
graaf- en T-eiefoonwet 1904 stelt geheel in het algemeen strafbaar het 
zondei, de bij art. 3 dier wet gevorderde machtiging gebruiken van een 
uiet voor het openbaar verlrner bestemde radio-telegraaf. - Onder 
di,t "gebruiken" valt ook het nemen va.n zendproeven. - De stelling 
dat zulk èen gebruiken slechts beperkt zou zijn tot het zenden van be
richten nl. seinen met een bepaalde beteekenis naar bepaalde stations, 
vindt noch in den tekst der strafbepaling, noch in ha,a,r doel en strekking 
steun. . .. .. ......... · .... .......... . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot schorsing tot 1 September 1925 van het 
besluit van den Raad van Doesburg, van 22 Januari ,1925, waarbij 
Mej. H. J, Meulenbrug werd beooemd tot vakonderwijzeres in de 
nuttige handwerken aan de openbare lagere schooi B, in die gemeente. 
s. 34 •• •. •....... .... . ...•...•..•... 

.- . Koninklijk .besluit. Art. 83, 3• lid der Lager Onderwijswet stelt het 
recht van beroep onbeperkt open. Hieruit mag worden afgeleid, dat Ged. 
Sw,ten bevoegd zijn van het ingesteld beroep kennis te nemen ook 
wanneer het betrekking heeft op het object van schatting. . . . . 

Rijksamblenaren en Werklieden. Besluit tot reorganisatie van de Cen
trale Commissie voor georganiseerd overleg in ambtenarenzaken. S. 35. 

Gemeen-tebe.stuur. Beschikking van den Hoogen Raad. Ten onrechte heeft 
de Raad van Beroep bij de beantwoording der vraag of ' de aanspraken, 
die een in dienst eener naa mlooze vennootschap werkzaam beambte 
kan doen gelden op eventueel ouderdoms-, invaliditeits- en weduwen
en \\1eezenpensioen, een zekere geldswa,a,rde hebben waarmede bij de 
vaststelling van het bedrag. van diens salaris rekening is te houden, 
beslist, dat die geldswaarde op nihil gesteld moet worden, omdat niet 
vastgesteld kon worden met welk bedrag de contante waarde dier 
aanspraken in een bepaald jaar was toegenomen. - Daaruit volgt 
niet, dat die geldswaarde noch op een andere wijze had kunnen worden 
vastgesteld. - Evenzeer is onjuist het oordeel van den Raad van Beroep, 
dat die geldswaarde nihil bedraagt, omdat de geldswaarde der aanspraken 
voor zeker ja.ar niet noodzakelijk bepaald wordt door het bedrag, dat de 
werknemer niet behoeft te besparen of niet behoeft uit te · geven voor 
verzekering en evenmin door het bedrag, dat de werkgever voor pen
sioenfondsen waartoe de beambte niet bijdraagt moet afzonderen. De 
omstandi~heid, dat de werkgever zekere sommen niet behoeft uit te 
geven, wijst er. integendeel op, dat zijne aanspraken op de eventueele 
uitkeeringen wèl èene geldswaarde hebben. - Waar de Raad van Beroep 
echter beslist, dat uit de aangehaalde bepalingen van het pensioen
reglement eene zoo groote mate van onzekerheid voortvloeit omtrent het 
door de beambten te verwerven pensioen, dat de jaarlijksche geldswaarde 
hunner a,a,nspraken op niets is te stellen, staat men voor ·eene beslissing 
van feitelijken aard die niet met vrucht voor den rechter in cassatie kan 
worden bestreden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Poste:rije'A. Rondschrijven van den Hoofdinspecteur van de Volksgezond
heid, Besmettelijke Ziekten, aan de ·Gemeentebesturen der Neder
landsch!l Gemeenten, betreffende portvrijdom. . : . . . . . . . . . 

Krankzinnigen en Idioten. Besluit, houdende eene nadere bepaling inzake 
de, ~pneming en verpleging van krankzinnigen in 's Rijks krankzinni
gest1cht te Grave. S. 36.• . . . . . . . . . . . . . ,. . . . . . . 

Oemeen-tebestuur. · Besluit, houdende ~hikking __ op· het beroe.P, ingesteld 
door Mt. W. van Lanschot te Vught m zake ZIJnen aanslag m de plaat
~elijke inkomstenbelasting te 's-Hertogenbosch als forens. S. 37. . 

Ra<!,R,n van Beroep. Be.sluit, houdende bepa.fuigen betreffende ambts
kringen Vl!,Jl raden van beroep voor de dffecte belastingen. S. 38. 

Suriname. · Besluit tot wijziging van de milit~ire strafwetgeving in Suri-
J:?.ame. S.- 39. . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . . . . 
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'Bladz 
17

0 

Febr. · Curaçao. Besluit tot wijziging vaii·de .mili_tAire str~Iw~~g~;ing° van 1J_uraçao 
S. 40 ........... . ..... _ . , . . . . .... . ... . ·, !Il 

17 Febr. Gemeentebè.•tuti~. Besluit, h~!-'dend_e bt>schikki_i:i& op hft bero,èp, inges~eld .. · 
?oor R. J. H. Juygens te Numegen,ïn zake Z\Jn aa!1slag 1n de plaat,sehJke 
l(lkomsten1:>e)astmg de_r g"'.meente Groesbeek, als fore.ns. -. _S. · 4.L .. , - ! ... , ~2 

17 Febr. FJrinkwq,terleiding. KomnkhJk besluit. De door stfaf te handliaven 
bepalmg ee_ner .veroi:dening, die aan het oordeel yan Burg: en vyeth. ove~: 
laat de hoeveelheid en de qnaliteit van het drmkwater, dat m of nab1J 
woningen verkrijgbaar moetziin, mist een voldoenden waarborg van 
zeker~eid voor hen , ?ie .~an die bepaling onde,')vorpen .~ijn. . . . . . 

17 Febr. Volkshuiaveshng. Konmkluk besluit. De door straf te handhaven bepa-
!)4 

. ling eener verordening, . die aan het oordeel van. Burg. en ·weth. over-
1aat de hoeveelheid en de qualiteit van' het drinkwater, ·dat in cif nabij 
woningen verkrijgba,ar· moet zijn, mist ·eeri voldoenden waarborg van 
zekerheid voor hen, die aan die bepaling onderworpen zijn . . ·, , . , . 94 

18 F ebr. Penaioenen en Wachtg'elden. Koninklijk besluit' tot uitvoering' van art:··• 
3, eerste· lid, van het K. B . van 27 'December 1924, (Staatsblad 585). 9!5 

18 Febr. Gemeentèbestimr. Beschikking van den· Hoogen R'aad. Onjuist is de 
beslissing van den Ráad van Beroep om, waar: de Ge'ineen,tewet in 
art. 24'2e voor vrijstelling van belastingplicht uitdrukkelijk vordert de 
uitoefening van het bedrijf in stations, reed~ aan te ·nemen. ; dat di e 
vrijstelling volgt uit- de omstandighe1d, dat de ' aang·eslagen naamlooze 
vennootschap een openbaar middel van vervoer exploiteert. - Ook 
uit ·de geschiedenis· van art . 242e blijkt, dat naar de· bedoeling van den 
wetgever cle woorden "in statións" een zelfstandigen eisch inhouden. - · 
Uit de omstandigheid, dat de aangeslagen traósportondernèming te 
Arnhem een aanlegsteiger heeft, die niet als een station kan worden be
schouwd , volgt, waar vaststaat, dat zij aldaar behalve dien steiger ook 
nog een kantoorgebouw en een bagagebureau teIL behoeve van haar 
bedrijf gebruikt, nog niet, dat zij haar bedrijf niet ir een station, waar
onder ook een goederenstation is te verstaan, uitoefent . r • . . 96 

l!) Febr. 'l'àrie/wPt. Beslui t ter bepaling van de wijze, waarop het onderzoek 
naar de sam.enstelling van de stoffen, bedoeld bij onderdeel I _va'\ post 
n°. 96 der Tariefwet 1924, S. 568, zal geschieden . S: 42. : . . . .· 96 

1 () Fohr. 'I'ractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het d a!),t sbl_açl van 
de tusschen den Nedérlandschen Gezant te Athene en den Grie'kschen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's, d.d. 9, 12 en 
Hl December 1924, tot regeling van de handelsbetrekkingen ttlsschen 
Nederland en Griekenland. S. 4~. . . . . . . . . · . . . · . . . . . . !)7 

l!) Febr. Gemeente/Je.~tu.ur. K oninklijk besluit. I emand r]je in een gemeente werk
zaam is als leeraar aan 'eene hooge1·e burgerschool, is aldaar niet werk
forens indien die werkzaamheid niet op meer clan· 90 dagen in het 
helastingja~r hee_ft J;llaats gehad. . . . . . .' . . . . ·, . . . · .... . 99 

21 .l!'ebr. Rechten van in,-, uit- en doorvoer. Be~luit, hourlencle nadere aanw1Jzrng 
van een heerbaan en herziening' van de attribn teri van het kantoor 
Smeermaas (gemeente Maastricht) . S. 44. . . . . · . . . . . . . . 99 

23 Febr. VolkshuisvPsting. Besluit tot ei:niet.iging van het bf'sluit van den Raad 
der gemeente Sus_teie?, dd. ~ Juli 1924, waarbij aan H. Cox, _a ldaar. 
een bouwvergunnmg 1s geweigerd. S. 45. . . . . . . . . . . . . . 

23 Febr. Gem-,entebestuur. Arrèst van den Hoogen Raaa. Art·. 1 cler ·w et op cle 
Openbare. M~ddelen van Vervoer van 1880 beeft slechts de. strekking 
te kennen · te geveó dat het stelsel van ·concessies t-ot het ·in werkjng 
brengen van êen openbaar niidde1 ván vervóer vàn personen of goederen 
werd verlaten; daardoor wordt echter gee11szins dé toepasselijkheid ui t
geslot-en van de politie'.verordeningen die de toelaatbáarheid van he
paalde handelingen in het belang der openbare orde en veiligheid afhan
kelijk ste11en van' cl e vergunning vR.n B: en W .. Het aangevallén art. 106 

ldér Gem. Verord., van den Haag maakt volatre1ü niet elk verke~r met 
een ·openbaar middel van vervoer tusschen gemeenten, ·tenz1,1 met 
goedvinrlen van B. en W. onmogelijk, daar het-alleen ondermeer verbiedt 

9!) 

het rijden met_ het doel het rijt~ig op_st:raat geheel of gedeeltelijk te ver
huren, doch met het daarmc·e riJden m' de gemeente om net te verhuren 
elders dan op si-ra.at. Dàar9m ·ia ook nif,t in te zïèn wafitom , 'n u hl!!·. 
verhuren niet onder elke omstandigheid is verboden, bèt gemelde doél van ; 
bek!. door het voorschrift niét meer zou zijn te be~èiken. _- . . . . . 100 

2-l F1>br. OnderwfjB. (Lager) Besluit tot intrekking van Ons ·besluit· van 1_0 'o- . 
vember 1924, S. 508, tot schorsing tot 1 Juni 1925 van het beslutt vari. 
Burgemeester en Wethouders van Gameren, van 16 ·October 1924, 
waarbij het verzoek vanJR . C. van der tam, in die ~emeente, om _plaat- . 
sing van zijn kleinzoon Pief.er van der Stam · op de !lpè'o.bàre lagere ' 
school t e Gamf'ren werd afgewezen, en vérzoeker werd · in'eëlegeqJ!eld, . 

'dat dit kind op dé openbare lagere school ·te Nieu.wap;l 'kàn worden 
:oegelaten. S. 46. . ·. . ·. . . . . . · . . . . . . . . ·. . . . . . 102 
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Blad21 
Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot nadere vaststelling van buitenge

wone m11.atregelen tot afwending van de pokken en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 47. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot intrekking van Ons besluit van 13 Januari 
1925, S. 12, tot schorsing tot 1 Juli 1925 van het besluit van den Raad 

102 

der gemeente Leek van 18 December 19~4, houdende vaststelling van 
de vergoeding, bedoeld in artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920, 
over het jaar 1922 voor de besturen der aldaar gevestigde bijzondere 
lageri: scholen. S. 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Rijksambtenaren en werklieden. Besluit, houdende wijziging van het K. B. 
van 4 October 1920, S . 772, tot instelling van een Centraal Bureau van 
voorbereiding voor ambtenarenzaken. S. 49. . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Be~chikking van den Hoogen Raad. Voor de toepassing 
van art. 242e der Gemeenteweb, en ait. l der daarop steunende gemeen
telijke verordenin~, is het niet van belang of de belanghebbende, die het 
beurtvaartbedrijf uitoefent in het algemeen, in alle gemeenten waar zij 
werkzaam is haar bedrijf in stations uitoefent doch of zij dit binnen de 
gemeente Zaandijk in een of meer stations doet. - Is dit het geval, dan 
kan geen aansla~ met recht in de gemeente Zaand~jk worden opgelegd. -
Uit de omstandigheid, dat appellante hare booten laat varen op onder
scheidene plaatsen en in die plaatsen los- en laadplaatsen en andere 
vaste inrichtingen heeft ten behoeve van haar bedrjjf, kon de Raad van 
Beroep, zonder dat meer is vastgesteld omtrent de wjjze waarop het 
bedrijf wordt uitgeoefend, niet afleider>, dat zulks in stations geschiedt. -
Vernie•iging der uit,spraak, met last te onderzoeken op welke wijze 
binnen de gemeente Zaandijk het bedrijf wordt uitgeoefend ... .. 

Jachtwet. Besluit ter uitvoering van artikel 1, derde lid , der Jachtwet 
1923. s. 50. . . . .· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ongevallenverzeke.rin(J. Besluit tot wijziging van het K. B. van 21 Janu
ari 1922, S. 26, tot vaststelling van een a lgemeenen maatregel Vll.Il be
stuur als bedoeld in de artikelen 54, tweede, derde, vierde en vijfde lid, 
en 64, sub 1°., 3°, 40, en 60 der Ongevallenwet 1921, zooals dat is ge
wijzigd bij K. B. van 6 October 1923 (Staatsblad n°. 475). S. 51. .. 

Ongevall~nverzekering. Besluit tot vaststelling van een a lgemeenen maat
regel van bestuur als bedoeld in de artikelen 89 en 122 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet. 19~2. S. 52 ........ .... 1 •• : • 

T'olkslmisvesting. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der gemeente Geldermalsen d.d. 7 October 1924, waarbij een aan J. Ph. 
van Nus, aldaar, verleende bouwvergunning in beroep is gewijzigd. S.53. 

Zeehonden. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan Heeren Commissarissen der Koningin in de onder
scheidene provinciën, betreffende vangen en dooden van zeehonden. 

Burgerlijken Stand. Rondschrijven van den Minister van Binnenland
sche Zaken en Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffentle deug
delijkheid van papier voor afschriften en uittreksels van akteri van 
den burgerlijken stand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Papier. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffende deugdelijkheid van 
papier voor afschriften en uittrek~eh van akten van den burgerlijken 
stand .. .............. .. ........... . 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig artikel 170 
der hooger-onderwijswet, van de Sint Radboud- Stichting, ,gevestigd te 
Utrecht, als bevoegd om bij de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen leerstoel te vestigen. 
s. 54 . ................. . .......... . 

Belastingen. Besluit tot vaststelling van een nieuw formulier voor de 
aangifte in de vermogensbelasting en de verded.igingRbelasting Ib, en 
van een nieuw formulier voor de aangifte in de verdedi~ingsbelasting lb 
voor de niet binnen het Rijk wonende of gevestigde personen en licha-
men. S. 55 .......... ... .. .. ......... . 
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INHOUD. 
Bladz. 

Militaire Zaken. Besluit betreffende beroep van R. E. Goudeau, weduwe 
van J. Th. H eering te 's-Gravenhage, in zake vrijstelling van den 
dienstplicht. S. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raa,d. H et staat wetenscha.ppelijk 
thans wel vast, dat terpen in de provincie Groningen meestal "wierden" 
genoemd, zijn in het Noorden van ons land vooral in de eerste eeuwen 
onzer jaartelling door de bewoners ontworpen vluchtheuvels, teneinde 
zich zelf en de hunnen benevens hun have bij hooge vloeden tegen het water 
te beschermen. - Indien zulke vluchtheuvels worden afgegraven heeft 
men ongetwijfeld te doen met slooping van grondwerk, vallend onder 
art. 2, l c van de Arbeidswet 1919, hetgeen alleen uitzondering zou lijden, 
wanneer de afgegraven grond moest dienen om het land, waartoe de terp 
of wierde behoort, vruchtbaarder te maken, in welk geval het afgraven 
geacht zou moeten worden te behooren tot de werkzaamheden in een 
onderneming van landbouw, waarop ingevolge art. 1 de wet niet van 
toepassing is. Waar in deze vaststaat, dat de afgegraven grond op 
kipkarren naar een schip werd gebracht om daarmede naar elders te 
worden vervoerd, valt deze arbeid zeker niet onder de landbouwwerk-
zaamheden .. . ................... .. .. . 

- Arrest van den H oogen Raad. Het uitbeenen van een Vierendeel 
(zgn. voet) waaraan door een of meer arbeiders wordt gewerkt, onaf
hankelijk van gedane bestellingen of door de koopers te kennen gegeven 
wensch, maakt het zich aan dien voet bevindend vleesch ten verkoop 
geschikt. Hieraan doet niet af de omstandigheid dat in bekl.'s winkel 
wel eens een geheele voet zou worden verkocht. - Het bovenbedoelde 
"uitbeenen" stempelt bekl.'s winkel tot een "werkplaats" in den zin van 
art. 2 der Arbeidswet. - De overtreding van art. 68 la der Arbeidswet 
kan niet gezegd worden te zijn gepleegd zooveel malen als er personen 
op de arbeidsl ijst behoorden te zgn vermeld. Het niet zorgen dat in 
een werkplaats een arbeidslijst is opgehangen levert eene overtreding op, 
al behoorden meerdere personen op de lijst te zijn vermeld. Qualificatie 
en straf ambtshalve verbeterd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ziekten. (Besmettel,ijke) Besluit tot vaststelling van eenige buitengewone 
maatregelen tot afwending van de pest en de Aziatische cholera en tot 
wering harer uitbreiding en gevolgen. ,S. 57. . . . . . . . . . . . 

Jnà,ië. (Nederlanà,sch-) Besluit tot aanvulling van het K. B. van 28 Mei 
1920 (Nederlandsch Staatsblad n°. 264, Indisch Staatsblad 1921 n°. 10), 
houdende vaststelling van nieuwe regelen omtrent het verleenen van 
geldelijke tegemoetkoming aan de nagelaten betrekkingen van in en door 
den dienst omgekomen Europeesche en met dezen gelijkgestelde lands
dienaren in Nederlandsch-Indië. S. 58. . . . . . . . . . . . . . 

Suriname. Besluit betreffende de Regtspleging bij de Landmagt in Su
riname (Gouvernementsblad 1913 n°. 73). S. 59. . . . . . . . . . 

Ouraçao. Besluit betreffende de Regtspleging bij de Landmagt in Curaçao. 
(Publicatieblad 1914 n°. 2). S. 60 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ministerieele departementen. Besluit tot wijziging van het K. B. van 
9 September 1924, S. 441a, tot nadere regeling van de bezoldiging .van 
de Ministers, hoofden der Departementen van Algemeen bestuur. S. 61. 

Onà,erwijs. (Lager-) Koninklijk besluit. Een onderwijzeres die tijdelijk 
met de waarneming van het hoofdschap is belast, doch niet den voor een 
schoolhoofd vereischten leeftijd bezit en niet in het bezit is van de hoofd
akte, kan niet als hoofd der school voor vergoeding in aanmerking 
komen ..... . ...................... . 

- Koninklijk besluit. Waar veelvuldige aanvragen van plaatsing van 
leerplichtige kinderen uit de eene gemeente op de openbare lagere school 
eener neburige gemeente niet zijn te verwach ten eri op laatstbedoelde 
school voldoende ruimte is, hebben Ged. Staten terecht een gemeen
schappelijke regeling der toelating bevolen . . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen. Centrale raad van beroep. De vraag of klager a l dan niet 
recht heeft op pensioen, is van materieelen aard, immers betreft het al 
of niet bestaan van een recht; zulks in tegenstelling met de bepalingen 
omtrent de te nemen maatregelen tot erkenning van recht, welke van 
formeelen aard zijn. - Waar klager heeft berust in beslissingen van den 
Minister van Financiën, waarbij voor hem, als hoofd en als onderwijzer 
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Bladz. 
bij het herhalingsonderwijs afzonderlijke _Pensioensgrondsla.gen zijn vast
gesteld, en in de beslissing van den Pensioenraad, waarbij hem pensioen 
is toegekend uitsluitend ter zake van zijn functie a.Js onderwijzer b ij het 
herhalingsonderwijs, ziin deze beslissingen voor klager onaantastbaar ge
worden, en staat daardoor te zijnen aanzien vast, dat de beide genoemde 
functies moeten worden beschouwd als twee verschillende betrekkingen. 

Vervoer. (Middelen van) Arrest van den Hoogen Raad. Waar in de 
dagvaarding is te laste gelegd, dat gereden is met het kennelijk doel van 
verhuring, dat wil zeggen : met den bij den dader bestaande uiterlijk 
kenbare bedoeling daartoe, is daarmede gesteld een feit als bedoeld in 
art. 143 Sv. ook al is daarbij niet nader opgegeven aan welke omstandig
heden die bedoeling kenbaar was. - De grief, dat andere feiten bewezen 
zouden zijn verklaard dan in de dagvaarding waren gesteld, mist fei 
telijken grondslag, daar de Recbtb. de dagvaarding heeft ~elezen zooals 
zij met h erstel van de schrijffout luidt en de telasteleggmg aldus op
gevat, heeft bewezen verklaard. - De telastelegging dat gereden is 
met het kennelijk doel om geheel of gedeeltelijk te verhuren, is niet eene 
alternatieve telastelegging, omdat men met een motorrijtuig zeer goed 
kan rijden, de bedoeling hebbende dit geheel of wel ten deele te verhuren, 
waarbij men dan van het aanbod, dat van de zijde van het publiek gedaan 
wordt, laa~ afhangen of het een dan wel het andere geschiedt. - Uitdein 
het vonnis opgenomen verklaringen heeft de R echtb. het bewijs kunnen 
putten dat zoowel bek!. als zijn chauffeur niet in het bezit waren van 
eene vergunning van B. en W. ; of zulks terecht is geschied staat niet 
ter beoordeeling van den rechter in cassatie. -Art. 44 der A.P. V. 
van Breda, sprekende van het doel, om een motorrijtuig geheel of ge
deeltelijk te verhuren, verstaat daaronder het bieden van gelegenheid 
a-a,n het publiek om tegen betaling van zeker bedrag met zoodanig 
rijtuig een rit te maken. De Rechtb. heeft het deel der aanklacht 
waarin is gestel:i dat dat doel aanwezig was, in denzelfden zin verstaan 
en het bewijs van die telasteleggin!L!<an worden afgeleid uit de in het 
vonnis opgenomen verklaringen. - waar in art. 1 der wet van 23 April 
1880, S. 67, is bepaald, dat tot het in werking brengen van een openbaar 
middel van vervoer van personen of goederen geen voorafgaande ver
gunning wordt gevorderd, is daarmede blijkens de geschiedenis van deze 
wetsbepaling niet meer te kennen gegeven, dan dat het stelsel van 
concessies voor zoodanig vervoer werd verlaten, geenszins dat daardoor 
de toepa selijkheid zou zijn uitgesloten van /olitieverordeningen, die 
in het belang der openbare orde en veilighei de toelaatbaarheid van 
bepaalde handelingen op den openbaren weg afhankelijk stellen van eene 
vergunning van B. en W. - Weliswaar beperkt art. 44 der A. P. V. in 
Breda de bevoegdheid om de daar bedoelde vergunning te weigeren niet, 
doch dit art. verbiedt niet om zonder zoodanige vergunning te Breda met 
een motorrijtuig den openbaren weg te berijden maar enkel om met een 
rijtuig of motorrijtuig op den openbaren weg een standplaats in t,e nemen 
of te rijden met het kennelijk doel dat rijtuig geheel of gedeeltelijk te 
verhuren : daardoor wordt echter het intercommunaal verkeer niet ver
hinderd, daar voor hen die zulk vervoer wil ondernemen, de gelegenheid 
openstaat, om de te vervoeren reizigers niet op den openbaren weg, doch 
op privaat terrein te doen instappen en aldaar de geheele of gedeeltelijke 
verhuring van het motorrijtuig te doen plaats hebben. . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het zevende hoofd
stuk B der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. S. 62. . . . . 

- Wet tot va.ststelling van het tweede hoofdstuk der Staatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. S. 63 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ongevallenverzekering. Wet tot wijziging der Ongevallenwet 1921. S. 64. 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het tiende hoofd

stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. S. 65 . . . . . 
Ongevallenverzekering. Wet tot wijziging van de Wet op de Rijksver

zekerin~sbank, Staatsblad 1920, n°. 780. S. 66 . . . . . . . . . . 
I nvaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Wet houdende verdere tijdelijke 

afwijking van artikel 20, eerste en tweede lid, der Invaliditeitswet. S. 67. 
Onderwijs. (Middelbaar) Besluit tot intrekking van het K . B. van 17 Sep

tember 1904, S. 223 en tot vaststelling van nieuwe reglementen voor de 
Rijksland- en Tuinbouwwinterscholen. . 68 . . . . . . . . . . . 

Scheepvaart. Besluit tot wijziging en aanvulling van het bij K . B. van 
21 Juli 1911, S. 258, onder A vast-gestelde reglement voor de scheepvaart 
ter beveiliging van beweegbare spoorwegbruggen. S. 69. . . . . . . 

Spoor- ~n tramwegen. Beslujt tot intrekking van het K. B. van 22 Mei 
1917 (Staatsblad n°. 405). S. 70. . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement Dienst. S. 71. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement Dienst Lo-

caalspoorwegen. . 72. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Bladz. 
Radenwet. Beslu.it tot w1Jz1gmg van het K. B. van 28 Februari 1919, 

S. 54, tot vaststelling van een algemeenen maatrehel van bestuur als 
bedoeld bij de artikelen 1 en 2 der Radenwet, zooals da.t laatstelijk is 
gewijzigd bij K. B. van 13 October 1924 (StlLatsblPd n°. 470). S. 73 . 145 

Ziekten. (Besmettzlijke) Besluit tot toepassing der wet van 26 April 1884, 
S. 80, laatstelijk gewijzigd bij de " et van 31 December 1920, S. 954, 
tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwending van eenige 
besmettelijke ziekten en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 74. 147 

Rechten van in- , uit- en doorvoer. Besluit tot uitvoering van artikel 27, 
tweede lid, en artikel 28, eerste Jid, der Tar iefwet 1924, . 568, a.Jsmede 
va,n de Bijzondere bepaling n°. 1 op post n°. 30 van het bij die wet behoo-
rend Tarief. S . 75 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

Suiker. B esluit h o udende nadere bepalingen omtrent teruggaaf van accijns 
voor suiker bij uitvoer van su.ikerhoudende goederen. . 76 . . . , 149 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit tot aanwijzing van naar he 
gewicht belaste goederen, waarvoor de berekening der belast ing kan ge
schieden naar het bruto-gewicht, na aftrek van daarbij tevens aange
wezen tarra. - S. 77 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 

Militaire Zaken. Besluit houdende nadere wijziging en aanvulling van df 
regeling van de aanstelling, de bezoldiging en den dienst van de beambtei;i 
en bedienden bij de Krijgsraden van de Landmacht, bij den Zeekrijgsread 
binnen het Rijk in Europa, bij de Auditeurs-Militair bij de Krijgsraden 
van de Landmacht en bij den Fiskaal bij den Zeekrijgsraad binnen het 
Rijk in Europa, la atstelijk gewijzigd en aangevuld bij K. B. van 9 De1 

cember 1922 (S .,a.atsblad n°. 666). S. 78 . . . . . . . . . . . . . 150 
Motor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. De bestuurder 

van een motorrijtu ig moet een rijbewijs hebb<'n, afgegeven door den 
Commissaris der Koningin van de woonplaats, die hij heeft als hij ing~
volge art. 16 jer Motor- en Rijwielwet desgevorderd dit stuk moet veE
toonen. Het is niet voldoende, d11,t hjj in het bezit is van een rijbewijs, 
afgegeven door den Commissaris der Koningin van de provincie, waarin 
hiJ eerder heeft gewoond. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 

Warenwet. Arrest van den Hoogen Raad. De eenzelvigheid van het 
door den Keuringsdienst onderzochte en het door den ambtenaar gel 
nomen monster mag alleen a ls vaststaande worden aangenomen, als 
dit laatste na de verpaklcing is verzegeld geworden. . . . . . . . . 151 

Pensioenen. Centrale raad van beroep. Daargelaten of het recht op uitgt\-
steld pensioen ingevolge de vroegere Burgerlijke P.W. en de P.W. 1922 
ontstaat met het ontslag van den betrok.ken ambtenaar dan wel op den 
dag, waarop hij den 65-jarigen leeftijd bereikt, en of art. 48, 3 P.W. 1922 
wel ooit toepassing kan vinden ten aanzien van hen, die vóór de inwer
kingtreding dier wet zijn ontslagen - in ieder geval had voor dezen 
klager, die reeds in 1919 den leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, dat recht 
vóór die inwerkingtreding moeten zijn ontstaan. - Hieruit volgt, dat, 
mede in verband met de bepaling van art. 176 P.W. 1922, zijn aanspraak 
op pensioen uitsluitend naar de bepalingen der Bugerlijke P.W. mot\t 
worden beoordeeld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 

Veeartsenijkundig Staatstoezicht. Rondschrijven van den Minister van 
Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren Commissarissen d 
Koningin , betreffende hondsdolheid . . . . . . . . . . . . . . . . 153 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Een Raad van 
Arbeid is bliJ.·kens de regeling zijner zaak bij de verschillende wetten 
wel een orgaan dat zijn medewerking verleent bij de uitvoering der 
wetten op de ouderdoms- en invaliditeitsverzekering, doch oefent 
daarom nog niet uit het bedrijf van verzekeraar. Aangenomen dat ni~t 
reeds andere redenen zicb verzetten diu aan te nemen, is zulks niet h~t 
geval omdat de uitkomsten der bij de bedoelde wetten geregelde ver
zekeringen niet zijn ten bate en schade van de Raden van Arbeid. - D~t 
een Raad van Arbeid ri,chtspersoonlijkheid bezit brengt hierin geen veran
dering, omdat het zijn van rechtspersoon op zich zelf nog niet voldoende 
is om iemand tot ondernemer te maken. . . . . . . . . . . . . . 153 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het negende hoof -
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. S. 79 . . . . . 155 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1925. S. 80 . . . . . j. 155 

Bruggen. Wet betreffende het overbrengen van de brug over den voo1-maligen molenvliet van het waterschap Breukelerwaard, gelegen in den 
Rijksweg Abcoude-Utrecht, in beheer en onderhoud bij het Rijk. S. 81. 155 

Jachtwet. Wet houdende wijziging van enkele artikelen der J achtwet 
1923. s. 82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 155 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het elfde hoofdstuk 
der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. S. 83 . . . . . . . 156 

- Wet houdende definitieve vaststelling van het slot der rekening va, 
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Bladz . 
uitgaven en ontvangsten van Nederlandsch-Indiè over het dienstjaar 
1920. s. 84 . .. . .... . ............ . .. . . 

- Wet tot vaststelling van hoofdstuk VA der Staatsbegrooting voor het 
dienstjaar 1925. S. 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Hooger) Wet tot wijziging en aanvulling der hooger-onder-
wijswet. S. 86. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het vierde hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. S. 87 . . . . . 

Naturalisatie. Wetten houdende naturaliRatie van verschillende personen. 
s. 88 . ..... . .. . . .. ..... . .... . .. . .. . 

- Id. id. S. 89. 
- Id. id. S.90 .. .................... . . . 
Tractaten. Wet houdende goedkeuring van het op 21 Augustus 1924 te 

Washington gesloten verdrag betreffen:le het vervoer van alcoholische 
dranken. S. 91. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot vaststelling van het achtste hoofd
stuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. S. 92 . . . . . 

- Wet tot vaststelling van de bE:grooting va.n uitgaven ten behoeve van 
de voltooiing van het vestingstelsel, dienst 1925. S. 93. . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het "Fonds ter verbetering van de Kustverdediging", dienst 1925. 
s. 94 .. . ................... . . . . ... . 

- Wet tot vaststelling va,n de begrooting van inkomsten en uitgaven 
van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inrichtingen voor het dienstjaar 1925. 
s. 95 ............ . . ... .. . . .. .. . . .. . 

- Wet tot vaststelling van het vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1925. S. 96. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven van 
het Staatsboschbedrijf voor het dienstjaar 1925. S. 97 . . . . . . . 

- Wet tot vaststelling van het zesde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor 
het dienstjaar 1926. S. 98. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeenkomstig 
artikel 157 der Hooger-onderwijswet, van :ie afdeeling gymnasium van 
het Baarnsch Lyceum te Baarn. S. 99 . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot intrekking van Ons besluit van 2 Decem
ber 1924, S. 545, tot schorsing van het besluit van den Raad der ge
meente Druten, van 8 November 1924, n°. 6955, inzake het verleenen 
va.n een subsidie aan het bestuur der R.-K. Jongensschool aldaar, 
wegens het doen geven van een cursus voor bijzonder vervolgonderwijs. 
s. 100 ........... . ............. . . . . 

Onderwijs. (Middelbaar) Besluit tot wijziging van het K. B. van 11 Juli 
1921, S. 918, gewijzigd bij de Kon. besluiten van 9 Februari 1922, 
S. 56 en van 7 Mei 1923, S. 196, houdende voorschriften, regelende de 
bevoegdheden tot het geven van n ijverheidsonderwijs en de daarmede 
verband houdende examens. S. 101 . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing, overeenkomstig artikel 170 
der hooger-onderwijswet van de Stichting "Leidsch Universiteitsfonds", 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij de facul teit der rechtsgeleerdheid 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzonderen leerstoel te vestigen. 
s. 102 ............................ . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit houdende uitvoering van de 
Tariefwet 1924, S. 568, voor zooveel betreft de vrijdommen van invoer-
recht en statiekrecht. S. 103. . . . . . 

Statistiekrecht. Besluit houdende uitvoering van de Tariefwet 1924, 
S. 568, voor zooveel betreft de vrijdommen van invoerrecht en statiek
recht. S. 103. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot uitvoering van artikel 19. letters b en c, der Tariefwet 1924, 
S. 568 en artikel 3, letter a, l • en 2•, der Wet op het Statistiekrecht 
(Stbl. 1921, n°. 55) betreffende vrijdom voor goederen, bestemd voor 

· diplomatieke en consulaire ambtenaren en voor kanselarijbenoodigdheden 
s. 104 .. . ....... . ............... .. . 

Militaire Zaken. Besluit houdende voorloopige voorzieningen omtrent 
het georganiseerd overleg: voor het militair personeel der zeemacht. 
s. 105 ... .. . ...................... . 

Loodswezen. Besluit waarbij met intrekking van het besluit van 22 Ja
nuari 1902, S. 5, met de sedert daarin gebrachte wijzigingen worden 
vastgesteld : a. het gewijzigd Algemeen Reglement op den Loodsdienst ; 
b. de gewijzigde Bijzondere Reglementen op den Loodsdienst in de 
districten : 1-2. Eems, Terschelling en het Vlie; 3. Texel en IJmuiden ; 
4-5. Goedereede, Maas en Brouwershaven; 6. Monden der Schelde. 
s. 106 .......... . ........ . .. . .. . .. . 

Indië. (Nederlansdch-) Besluit tot naden wijziging va.n het R eglement 
op het verleenen van verlof, na opzending naar Nederland, aan militairen 
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Bladz• 
beneden den rang van onder-luitenant van het Nederlandsch-Inilische 
leger. S. 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 

Curaçao. Besluit tot nadere w~iziging van het Re6lement op het ver
leenen van verlof, na opzending naar Nederland, aan militairen beden 
den rang van onder-luitenant, behoorende tot of gedetacheerd bij de 
troepen in Suriname en Curaçao. S. 108 . . . . . . . . . . . . . 224 

Suriname. Besluit tot nadere wijziging van heL Reglement op l>et verleenen 
van verlof, .ia opzendiog naa.r Nederland, aan militairen beneden den 
ran~ van onder-luitenant , behoorende tot of gedetacheerd bij de troepen 
in Suriname en Curaçao. S. 108. . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 

Corps diplomatique en consulaten. Besluit houdende : A. intrekking van 
het Diplomatiek Regie ent 1920, S. 796, alsmede van het K. B. van 
8 Juli 1924, S. 350, voor zoover het betreft de regeling der jaarwedclen van 
de diplomatieke ambtenaren ; B. vaststelling van een nieuw reglement 
voor den Diplomatieken Dienst. S. 109. . . . . . . . . . . . . . 225 

- Be~Juit houdende : A. int rekking van het Consulair Reglement 1920, 
S. 818, zooals gewijzigd bij Ons beslui t van 8 Juli 1924 (Staatsbla.d 
n°. 350); B. vaststelling van een nieuw reglement op de inrichting van 
den consulairen dienst. S. 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 

Tractaten. Besluit houdende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
inwerkingtreding van het op 17 Juli 1905 te 's-Gravenhage gesloten 
Verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering (Stbl. 1909, n°. 120) 
voorzoover betreft de betrekkingen tusschen Nederland en de Spaansche 
Zone van Marokko. S. 111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Ook al zijn partijen gehuwd in ge
meenschap van goederen, kan aan den ma,n geen aanslag als forens 
opgelegd worden wegens het feit, dat zijne vrouw verkeert in het geval 
van art-. 244a sub ~0 • Gemeentewet. . . . . . . . . . . . . . . . 234 

- Besluit tot verlenging van de schor~ing van het besluit van den Ge
meenteraad van Breda van 29 Augustus 1924, waarbij het Begijnhof te 
Breda is afgevoerd van de lijst bedoeld in ert. 1 der verordening tot 
instandhoudJng van monumenten in de gemeente Breda, vastgesteld 
bij raadsbesluit van 9 October 1923. S. 112 . . . . . . . . . . . 235 

Attestatiën de Vita. Besluit tot wijziging van het K. B. van 16 November 
1894, S. 173, betreffende de vriJstelling va-n de verplichting tot het 

overleggen van attestatie de vita. S. 113 . . . . . . . . . . . . . 235 
Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. De vraa.g of een bepaling in eene 

verordening op het grondbedrijf, krachtens welke de boekwaard.e van 
bepaalde gronden· o.a. wordt verkregen door te hunnen laste te brengen 
de rente van de kapitalen, aangewend tot of voor buitengewone werken 
ten behoeve dier gronden, vatbaar is voor goedkeuring, hangt hiervan 
af, of mag worden aangenomen dat op redelijke wijze gezorgd is voor de 
instandhouding van het vermogen der gemeente en voor eene billijke 
verdeeling van lasten tusschen de tegenwoordige en de toekomstige be
lastingplichtigen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 

Rijksambtenaren en werklieàen. Besluit tot wijzii,,ing van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925. S. 114 . . . . . . . . 236 

Roode Kruis. Besluit houdende bepalinaen voor het dra.gen van uniform 
of kenteeken door personeel van hetNederlandsche Roode Kruis. S. 115. 237 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot va.ststelling van het de1de hoofd-
stuk der Staatsbegrooting voor het clienstjaar 1925. S. 116 . . . . . 237 

Tractaten. Wet houdende goedkeuring van het te 's-Gravenhage geteekend 
en de dagteekening van 4 Juli 1924 dragend protocol betreffende de toe
treding van Staten, welke niet vertegenwoordigd zijn geweest op de 
vierde, in 1904 te 's-Gravenhage gehouden internationale Conferentie 
nopens internationaal privaatrecht, tot het op 17 Juli 1905 te 's-Gra
venhage gesloten verdrag betreffende de burgerlijke rechtsvordering 
(Staatsblad 1909, n°. 120). S. 117 . . . . . . . . . . . . . . . . 238 

- Wet houdende goedkeuring van het Verdrag met bijbehoorend Protocol 
ter vereenvoudiging van douaneformaliteiten van 3 November 1923. 
s. 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238 

- Wet houdende goedkeuring van de voorloopige regeling der handels
betrekkingen tusschen Nederland en Litauen op 10 Juni 1924 te 
Kowno tot stand gekomen, door wisseling van nota's t usschen Ha-rer 
Majesteits Gezant te Kopenhagen en den Minister van Buüenlandsche 
Zaken van Litauen. S. 119 . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . 259 

Posterij. Beshnt tot wijziging van het Girobesluit 1924 (Stbl. n°. 451). 
s. 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 

Gemeentebesturen. Besluit tot verlenging van de schorsing van het besluit 
van den gemeenteraad van Dordrecht, van 26 Augustus 1924, waarbij 
het gebouw van het voormalig Zuid-Afrikaansch Museum aldaar, ge
legen in de nabijheid van DordrecMs Museum, is verhuurd als autogarage 
met showroom en werkplaats. S. 121. . . . . . . . . . . . . . . 262 
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4 April 

Bladz. 
Ongevallenverzekering. Beslui t tot vaststelling ,an een algemeenen maat

regel van bestuur als bedoeld in artikel 7, tweede lid, III onder 10. b· 
en 2°. der Ongevallenwet 1921. S. 122. . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Besluit tot wijziging van de Modellen I en II behoo
rende bij het K. B. van 27 April 1922, S. 230, sedert gewijzigd, tot uit
voering van artikelen der Kieswet, der Provinciale Wet en der Gemeen
tewet. S. 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K ieswet. Beslui t tot wijziging van de Modellen I en II behoorende bij 
het K. B. van 27 April 1922, S. 230, sedert gewijzigd, tot uitvoering van 
artikelen der Kieswet, der Provinciale \Vet en der Gemeentewet. S. 123. 

Provinciale wet. Besluit tot wijziging van de Modellen I en II behoo
rende bij het K. B. van 27 April 1922, S. 230, sedert gewijzigd, tot uit-

;:~~int~\~r~i~el~n _d~r ~i~s,~e~, ~e~ ~ro~c~al~ ~~t ~n_d~r ~e~~e~te_-
Orulerwijs. (Lager) Besluit tot vernietiging wegens strijd met de wet van 

artikel 11 van het Reglement voor de schoolvergaderingen aan de 
openbare lagere scholen te Amsterdam, vastgesteld door Burgemeester 
en Wethouders dier gemeente bij besluit van 16 Juli 1923. S. 124. . . 

Financiëele verhouding tusschen Rijk en Gemeente. Besluit tot regeling van 
de betalingen tusschen Rijk en Gemeenten. S. 125 . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Besluit houdende regeling van de vrij,villige hulpver
leening aan zieke en gewonde personen, behoorende tot de legers of. 
vloten van oorlogvoerende mogendheden en voorziening in de hulp
verleening en inlichtingendienst ten aanzien van krijgsgevangenen en 
geïnterneerden. S. 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet houdende definitieve vaststelling van 
de begrooting van Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1925. (Hoofd
stuk I. Uitgaven in Nederland). (verkort). S. 127. . . . . . . . . 

- Wet houdende definitieve vaststelling van de begrooting van Neder
la ndsch-Indië voor het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk IL Uitgaven in 
Nederlandsch-Indië), (verkort.) S. 128 . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet houdende definitieve aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de begrooting vanNederlandsch-Indië voor 
het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk I. Middelen in Nederland). (verkort.) 
s. 129 . ... .. .. .... ........ ..... . . . . 

- Wet houdende definitieve aanwijzing van de middelen tot goedmaking 
van de uitgaven, begrepen in de begrooting van Nederlandsch-Indië 
voor het dienstjaar 1925. (Hoofdstuk II. Middelen in Nederlandsch
Indië). (verkort.) S. 130. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. ,vet houdende regeling van de inkomsten 
en uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Telefonie voor het dienst
jaar 1925. S. 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Het bouwen van gemeentewege 
van een woning voor een onderwijzer, waarvan de kosten zoo hoog zijn dat 
redelijkerwijze niet te verwachten is dat ooit een huur zal kunnen worden 
bedongen die opweegt tegen de te betalen rente, komt neer op het aan 
dien onderwijzer toekennen van eene buitengewone toelage, welke zich 
niet verdraagt met art. 30 der L .O.wet . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Arre~t van den Hoogen Raad. Verbod te plaatsen 
of te hebben reclameborden; art. 23 ~verord. Utrecht betreffende de 
politie op de openbare wegen enz. -De verbodsbepaling omvat ook borden 
van te koopstelling. - Zij betreft, reeds omda.t ziJ een algemeene regeling 
betreffende aan den openbaren weg zich bevindende of van daaruit 
zichtbare voorwerpen, de huishouding der gemeente . . . . . . . . 

Suiker. Besluit houdende bepalingen omtrent het verleenen van teruggaaf 
van accijns voor suiker gebezigd voor de bereiding van alcoholvrije 
advocaat die naar het buitenland wordt uitgevoerd. S. 132 . . . . 

Pensioenen. Centrale raad van beroep. Een beslissing van den Pensioen
raad dat bewezen diensten niet voor pensioen in a.anmerking komen, is 
een beslissing, welke van belang kan zijn voor het bedrag van een even
tueel toe te kennen pensioen. Op grond van art. 127a l • lid sub b, is dus 
de Minister van Financiën bevoegd, t egen die beslissing beroep in te 
stellen. - Uit het ontbreken in de Burgerlijke Pensioenwet van een 
bepaling als die van art. 130 P.W. 1922 volgt niet, dat onder de werking 
der eerstgenoemde wet het recht tot herziening van eenmaal genomen 
bindende beslissingen in het nadeel van den daarbij betrokkene onbeperkt 
was, doch dat zoodanig recht niet bestond . . . . . . . . . . . . 

Raden van Arbeid. Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 September 
1924, S. 455, tot intrekking van het K. B. van 29 December 1920, S. 922, 
en tot vaststelling van een algemeenen maatre!!el van bestuur betreffende 
voorschriften voor de door de Raden van Arbeid te voeren administratie. 
s. 133 ........... . .......... . .. . . . . 

Veeartsenijkundig taatstoezicht. Besluit ter bepaling, dat het K. B. van 
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30 December 1924, S. 616, nà 1 April 1925 zal blijven gelden, nadat 
enkel~ ~ijzigingen en aanvullingen zijn aangebracht. S. 134. . . . 

Krankzinnigen en idioten. Besluit tot wijziging van het K. B. van 19 Oc
tober 1922, waarbij aan de Vereeniging tot Opvoeding en Verpleging van 
Idioten en Achterlijke kinderen, gevestigd te Utrecht, vergunning is 
verleend tot oprichting van een gest;cht voor zwakzinnigen in de ge
meente oordwijk. S. 135. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

274 

Curaçao. Besluit tot wijziging en aanvulling van het "West-Indisch Uit
zendingsbesluit 1925" (Staatsblad no. 15). S. 136 . . . . . . . . . 

Suriname. Besluit tot wijziging en aanvulling van het "West-Indisch 
Uitzendin~sbesluit 1925" (Staatsblad n°. 15). S. 136. . . . . . . . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit houdende toekenning van vrijdom 
van invoerrecht voor houtgeest en daaruit bereide of daarmede vermengde 
stoffen. S. 137 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit houdende wijziging van het K. B. van 28 October 1880, S. 185, 
omtrent nederlagen van goederen in het terrein van toezicht langs de 
grenzen. S. 138 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Voor een onderwijzer, die niet 
in het bezit is van het bewijs, bedoeld in art. 107 1° lid sub c. en die der
halve niet bevoegd is tot het geven van bijzonder onderwijs, kan door het 
schoolbestuur geen aanspraak op rijksvergoeding worden gemaakt. . 

Onderwijs. (Hooger) Beschikking van den Hoogen Raad. Verordening 
der gemeente Arnhem tot heffing van schoolgeld voor het volgen van het 
onderwijs aan het gemeente-gymnasium of aan een der Gemeente
Hoogere Burgerscholen. - Art. 3 der bovenbedoelde verordening, voor
schrijvende, da.t het schoolgeld voor het volgen van onderwijs aan het 
gymnasium en daarmede op één lijn gestelde scholen berekend wordt 
naar het belastbaar inkomen, waarvoor de schoolgeld.plichtige bij den 
aanvang van bet heffingsjaar in de Rijksinkomstenbelasting is aangeslagen, 
is in dien zin te verstaan, dat gronclslag der heffing is het inkomen 
volgens den aanslag over het bij den aanvang van den heffingstermijn 
loopende, op 1 Mei tevoren ingetreden belastingjaar, dus, waar het 
heffingsjaar voor het schoolgeld aanving met 1 Jan. 1924, met het 
belastingjaar 1 Mei 1923-30 April 1924. - In het middel van cassatie 
wordt over het hoofd gezien, dat aan deze verordening eene rationeele 
opvatting dient te worden gegeven, tenzij de bepalingen der verordening 
duidelijk anders leeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot vernietiging va.n de besluiten van den 
Raad der gemeente Rozenburg van 24 Mei en 2 Augustus 1924, strek
kende tot opschorting van de uitvoerin~, respectievelijk tot intrekking 
van zijn besluit van 22 November 1923, mzake het verleenen van mede
werking voor de uitbreiding van de bijzondere lagere school der Vereeni-

ii_n13rt. ~ti~h~in_g _e~ i~s~a~~o~d-in~ ~a~ _C~i~t~lij_k~ s~h-ol~n. a~d~a~. 

Mijnen. Besluit tot uitbreiding van de Mijnvelden van de Staatsmijnen 
.,Emma" en "Hendrik". S. 140 .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ziekten. (Besmettelijke) Besluit tot nadere vaststelling van buitengewone 
maatregelen tot afwending der Aziatische cholera en tot wering harer 
uitbreiding en gevolgen. S. 141 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit tot vaststelling van buitengewone maatregelen tot afwending 
van vlektyphus en tot wering zijner uitbreiding en gevolgen. S. 142. 

- Besluit tot nadere vaststelling van buitengewone maatregelen tot af
wending van de pest en tot wering harer uitbreiding en gevolgen. S. 143. 

Gemeentebesturen. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan de gemeentebe turen, betreffende Verrekening 
vorderingen en schulden tusschen Rijk en Gemeenten . . . . . . . . 

Ongevallenverzekering. Besluit tot herziening van het tarief, vastgesteld 
bjj Koninklijk besluit van 10 Februari 1923 (Staatsblad n°. 36). S. 144. 

- Besluit tot intrekking v0,n het besluit van 29 November 1921, S. 1337, 
en tot vaststelling van een a lgemeenen maatregel van bestuur, als be
doeld in artikel 29, eerste lid, der Ongevallenwet 1921. S. 145. . . . 

Dividend- en tantièmebelasting. Wet houdende wijziging van de Wet op 
de Dividend- en Tantièmebelasting 1917 en herziening van de regelen 
voor de heffing van opcenten ten behoeve van de gemeênten op de 
dividend- en ta.ntièmebelasting. . 146 . . . . . . . . . . . . . . 

Domeinen. Wet houdende goedkeuring van den onderhandschen ver
koop aan de gemeente Katwijk van eenige perceelen grond langs de 
F. E. Meerburgkade, nabij het Prins Hendirkkanaal, te Katwijk aan Zee. 
s. 147 ... . .......... . ...... . ...... . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhoogin~ van het 
negende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstiaar 1924. 

. 148 ................ . ..... .. .... . 
Spoor- en tramwe,gen. Wet tot wjjziging van de wet van 11 Juni 1921, 
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Bladz 
S. 792, tot bevordering van den aanleg en regeling van de exploitatie 
van spoorweglijp.en van Groningen over Slochteren naar Weiwerd, van 
Groningen over Bedum naar Uithuizen en van Groningen over Winne
weer naar Uit huizen. S. 149. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve van 
den bouw van een brug voor gewoon verkeer over den Gelderschen 
IJssel nabij het Katerveer, ingevolge de wet van 15 December 1917 
(Staatsblad n°. 704). S. 150. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Havens. Wet tot overneming van de havenwerken beoosten Oudeschild 
op 'l'exel in beheer en onderhoud bij het Rijk. S. 151 . . . . . . . 

Spoor- en tra,nwegen. Wet houdende machtiging tot het aangaan van 
eene overeenkomst met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij 
betreffende den spoorweg van Haarlem naar Zandvoort. S. 152. . . 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten, 
noodig voor verbreeding van een gedeelte van den Rijswijkscheweg te 
's-Gravenhage. S. 153. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot verklaring van het a lgemeen nut der onteigening, met toepassing 
van de wet van 27 Maart 1915, S. 171, van eigendommen, erfdienstbaar
heden of andere zakelijke rechten, noodig voor den aanleg van een weg 
van Tripscompagnie naar Veendam. S. 154. . ......... . 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening, met toe
passing van de wet van 27 Maart 1915, S. 171, van eigendommen, erf
dienstbaarheden of a.ndere zakelijke rechten in de gemeente Lonneker, 
noodig voor het verkr~gen van een terrein voor berging van huis- en 
straatvuil uit Enschede, mede ter ontginning van dat terrein. S. 155. 

Indië. (Nederlandsch-) Wet houdende kwijtschelding aan Ir. E. Fels van 
eene den Lande aankomende vordering. S. 156. . . . . . . . . . . 

- Wet houdende : Bekrachtiging van eene door den Gouverneur-Generaal 
van Nederlandsch-Indië krachtens artikel 129, tweede lid, van het Re
geeringsrnglement vastgestelde ordonnai;itie. - Na-dere wijziging en 
aanvulling van de Indische _Tariefwet (Ned. Staatsblad 1924, n°. 421 ; 
Indisch Staatsblad 1924, n°. 487). S. 157. . . . . . . . . . ... 

Begrootingen en Rekeningen. Wet houdende vaststelling van het slot der 
rekening van de koloniale uitgaven en ontvangsten voor Suriname over 
het dienstjaar 1920. S. 158 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

- Wet houdende verhooging der begrooting van uitgaven van Neder
landsch-Indië voor het dienstjaar 1925. S. 159 . . . . . . . . . . . 

Krankzinnigen en idioten. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 
20 December 1922, S. 682, waarbij aan het Bestuur der provincie oord
holland vergunning is verleend, om het Rijksgesticht te Medemblik als 
gesticht voor krankzinnigen te bezigen. S. 160 . . . . . . . . .. 

Tractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad va.n het 
ontwerpverdrag van Genua tot .vaststelling van den minimum-leeftijd 
van toelating van kinderen tot arbeid op zee (Staatsblad 1923, n°. 10). 
s. 161 ... . ........ ..... ..... . .... . . 

Motor- en Rijwiel,wet. Beschikking van den Minister van F inanciën tot 
vaststelling van het model van de triptieken, bedoeld bij art. 26 van 
het Vrijdommenbesluit 1925 (Staatsblad n°. 103). . . . . . . . . . 

Pensioenen. Rondschrijven van den Minister van Financiën aan H eeren 
Commissarissen der Koningin in de verschillende provinciën, betreffende 
veranderde wijze van pensioenbetaling. . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 23 Januari 1925 te Washington tusschen Nederland en de Vereenigde 
Sta.ten van Amerika. gesloten compromis inzake de souvereiniteit over 
het eiland Palmas (of Miangas). S. 162 . . .. . . . . . . . . . . 

Vleeschkeuringswet. Arrest van den Hoogen Raad. In art. 8 der Vleesch
keuringswet wordt geenszins· bepaald, dat de handel in het in dat art. 
bedoeld vleesch verder geheel vrij zou zijn en dat de gemeentebesturen 
de bevoegdheid zouden missen om zich met het~een verder met zulk 
vleesch geschiedt in te laten of daaromtrent regelingen te ma.ken. Het 
nemen van maatregelen betreffende een aan vr~j spoedig bederf onder
hevig algemeen voedingsmiddel als bevroren buitenlandsch vleesch, 
heeft betrekking op de gezondheid van de inwoners der gemeente en 
behoort dus tot die ondenverpen waaromtrent art. 135 Gem.wet den 
gemeentebesturen de bevoegdheid geeft, verordeningen vast te stellen. 
Waai in de onderhavige zaak a,lleen aan de orde is de vraag of het verbod 
van vervoer van het bovenbedoelde vleesch verbindende kracht heeft, 
kan de vraag of de verordening verbindend is voorzoover zij het in voor
raad of voorhanden hebben van dat vleesch verbiedt, buiten beschouwing 
blijven. Daargelaten de bevoegdheid van een gemeentebestuur om voor 
de gemeente den handel in zeker artikel te monopoliseeren, vestigen de 
artt. 1 en 2 der Amsterdamsche Vleeschverordening een dergelijk mono-
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Bladz. 
!ie niet. Het is wel mogelijk dat B. en W. feitelijk zulk een monopolie in 
het leven roepen door uitsluitend aan hen, die hun bevroren vleesch bij 
de gemeente koopen, eene vergunning tot vervoer enz. te verleenen, doch 
door deze wetstoepassing zijn die bepalingen nog niet onverbindbaar 
wegens strijd met de wet. - Een verbodsbepaling is nog niet in strijd 
met de wet omdat zij ten aanzien van hen die nader aan te wijzen bedrijven 
uitoefenen niet van toepassing is verklaard. - Eene beperking van de wij-
ze waarop de eigenaren van uit het buitenland ingevoerd bevroren vleesch 
van hun eigendom gebruik mogen maken, is niet in strijd met art. 625 
B. W . . . . ............ . .. . .... .. ···· 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad. De door de Rechtb. aan
gevoerde stelling dat "het tot verkoop of begruik geschikt of meer ge
schikt maken, bedoeld in art. 2 der Arbeidswet, zou zijn een industrieel 
begrip en daarmede eene wijziging van de hoedanigheid der bewerkte 
voorwerpen of stoffen zou zijn bedoeld, vindt in de wet geen steun. -
Het uitbeenen van een groot stuk vleesch maakt wel degelijk het zich 
daaraa,n bevindende vleesch tot verkoop geschikt of meer geschikt. -
Hieruit volgt dat de Rechtb. van een onjuiste opvatting van het begrip 
,,werkpla,ats" is uitgegaan, zoodat hare beslissing, dat niet is bewezen, 
dat de omschreven werkzaamheden in een werkplaats zijn verricht, geen 
beslissing inhoudt naar aanleiding van de dagvaarding over het bewezene 
of niet bewezene der feiten. - Anders 0. M. : Het vonnis der Rechtb. 
heeft geen andere beteekenis dan dat de Rechtb., zij het dan wellicht ten 
gevolge van gebrekkige redeneering, niet uit wettige bewijsmiddelen de 
overtuiging heeft geput, dat de in de dagvaarding omschreven werkzaam
heden zijn verricht in een werkplaats in di>n zin der wet. De daarop ge
volgde vrijspraak is een zuivere vrijspraak . . . . . . . . . . . . 

G,.neeskundig Staatstoezicht. Arrest van den Hoo13en Raad. Bij de bij 
zijn beschikkkng van 1 Febr. 1906 samengestelde lijst Cis de Minister zijn 
bevoe"dheid niet t e buiten gegaan, daar hij bij de aanwijzing der genees
middelen slechts verschil maakte tusschen stoffen, die, onverschillig tot 
welk doel, in on vermengden staat verkoc!:tt, altijd als zoodanig zijn te be
srhouwen, en diezelfde stoffen, indien zij deel uitmaken van een mengrel 
enz., in welk geval zij door hem alleen als geneesmiddel zijn aangewezen, 
als het mengsel enz. als geneesmiddel wordt verkocht. - Verkoop als 
geneesmiddel is dus een clement van het strafbaar feit. . . . . . . . 

Vleeschkeuringswet. Arrest van den Hoogen Raad. Het bepaalde in 
art. 4, 2• lid Vleechkeuringswet neemt niet weg, dat ook een gestorven 
slachtdier een aan keuring onderworpen slachtdier is. - iet aannemelijk 
is de opvatting van Kantonrechter en ~echtb., dat gestorven slachtdieren 
eerst nà het slachten aan keurin~ onderworpen slachtdieren zouden 
zijn. Hiertoe dwingt ook niet de met duidelijke tekst van art. 4, 2• lid. 
Dit lid toch kan zoo worden gelezen, dat voor de daar vermelde slacht
dieren, die a ls zoodanig volgens het 1° lid aan keuring onderworpen zijn, 
a lleen de tweede keuring is voorgeschreven . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Koninklijk besluit. Terecht hebben Ged. Staten aan B. en W . 
voorgeschreven een ambtenaar bij een Keuringsdienst van waren te 
ontslaan op grond van gebleken onbetrouwbaarheid. - Een besluit van 
Ged. Staten, waarbij aan den betroklcen ambtenaar, voor het geval de 
gemeenteraad of de inspecteur van de volksgezondheid bij de Kroon in 
beroep mochten komen van het besluit betreffend het te verleenen ont
slag, verlof wordt verleend, met behoud van salaris, is in strijd met 
art. 11 3• lid der Warenwet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Een wijziging der verordening op den keurings
dienst, strekkend tot opheffing van de verplichting van den eigenaar, 
houder of hoeder van een gestorven of in nood aedood slachtdier, om 
dat dier over te brengen naar het gemeentelijk slacl-.thuis, i~ in strijd met 
de belangen der volksgezondheid en derhalve niet voor goedkeuring 
vatbaa.r ...... . . ..... .. ........ . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot vernietiging van de verordening van den 
Raad der gemeente Woudenberg, d.d. 30 October 1923, tot regeling 
va.n het vervolgonderwijs. S. 163. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Beslui t bepalende de bekendmaking in het Staatsblad va.n de 
tusschen den Nederla.ndschen Gezant te Athene en den Griekschen Mi
nister van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota's d .d. 27 Februari en 
9 Maart 1925, tot regeling van de ha,ndelsbetrekkingen tusschen Neder
land en Griekenland. S. 164. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Spoor- en Tramwegen. Besluit tot nadere wijziging va.n het Algemeen 
Reglement Vervoer 1901. S. 165. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Motor- en Rijwielwet. Besluit houdende bepaling van het t ijdstip, 
waarop eene bepaling van de wet van 1 November 1924, S. 492, tot 
wijziging dn Motor- en Rijwielwet in werking treedt. S. 166 . . . . 

J achtwet. Arrest van den H oogen Raad. Waar in art. 17 dezer wet 
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Bladz. 
afzondPrlijk i~ verboden het met kunstlich t iemand bij het opsporen 
van wild bijstaan, terwijl in de bewezenverklaring het pogingen aan
wenden om wild op te sporen en te bemachtigen alleen op de beide be
klaagden betrekking heeft, vindt geen steun in de wet de opvatting, 
dat ook als een poging om wild op te sporen en te bemachtigen zou 
kunnen worden beschouwd het door de derde persoon het perceel wild 
zoekende belichten. Derhalve is het door beklaagden gepleegde feit 
ten onrecht!) gequalificeerd a ls gepleegd in vereeniging van meer dan 
twee personen. - De verbeurdverklaring der jachtgeweren vindt geen 
steun in de wet. Immers in art. 2 is bepaald, dat onder " jagen" wordt 
verstaan het opsporen enz. van wild en alle pogin$en daartoe met ge
oorloofde middelen, terwijl ten laste van beklaagden 1s bewezen verklaard 
het aanwenden van pogingen om wild op te sporen met een volgens art. 16 
ongeoorloofd middel; uit niets blijkt, dat aan het begrip " jagen" in 
art. 51b een andere beteekenis zou moeten worden toegekend dan die 
welke de wet zelf aangeeft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Volkshuisvesting. Besluit tot vernietiging van het besluit van den Raad 
der Gemeente Doetinchem d.d. 25 November 1924, waarbij in beroep 
aan L. G. Roelofs, aldaar, een bouwvergunning is verleend. S. 167. 

Spoor- en Tramwegen. Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen 
Reglement Vervoer 1901. S. 168. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
voorloopige regeling der handelsbetrekkingen tusschen Nederland en 
Litauen, op 10 Juni 1924 te Kowno tot stand gekomen door wisseling 
van nota's tusschen Harer Me jesteits Gezant te Kopenhagen en den 
Minister van Buitenlandsche Zaken van Litauen (Staatsblad 1925, 
n°. 119). S. 169 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , , • 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Nederland tot het op 31 December 1913 te Brussel 
gesloten verdrag, betreffende de instelling van een internationale han
delsstatistiek (Staatsblad 1914, n°. 258 en 1924. n°. 559). S. 170 .. 

Motor- en Riiwielwet. Rondschrijven van den ll'linister van Waterstaat 
aan H eeren Hoofdingenieurs-Directeuren van den Rijkswaterstaat in 
de onder~cheidene directiën, den Heer Hoofdingenieur van den Rijks 
waterstaat in het district Gronin11:en te Groningen, betreffende hinder 
voor scheepvaart van verblindend licht van motorrijtuigen en fabrieken. 

Scheepnaart. Rondschrijven van den Minister van V.7aterstaat aan 
Heeren Hoofdingenieurs-Directeuren van den Rijkswaterstaat in de 
onderscheidene directiën, den Heer Hoofdingenieur van den Rijks
waterstaat in het district Groningen te Groningen, betreffende hinder 
voor scheepvaart van verbbdend licht van motorrijtuigen en fabrieken. 

Bela.stingen (Rijks directe). Wet tot bevordering van de richtige heffing 
der directe belastingen. S. 171. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwij-~. (Lager) Besluit tot vernietiging van een tweetal be luiten 
van Burgemeester en Wethouders van H engelo (0.), beide van 17 Janu-
ari 1922, inzake weigering tot vaststelling van de vergoeding, bedoeld 
in art. 205, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1920 voor de R.-K. lagere 
scholen, aan de Willem de Clercqstraat en Paul Krugerstraat in die 
gemeente. S. 172. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tractaten. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 21 Augustus 1924 te Washington tusschen ederland en de 
Vereenigde Staten van Amerika gesloten verdrag over het vervoer van 
alcoholische dra nken. (Staatsblad 1925, n°. 91). S. 173. . . . . . . 

Erfrecht. Wet tot herziening in het algemeen belang van bij erfstelling of 
legaat gemaakte bedingen. S. 174 .... . . .. . . . .. ... . 

Grondwet. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 1 der wet van 17 Juli 1923 (Staatsblad 
n°. 364). S. 175 ........ . . . .. . . , , .. • , , , • , 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot vaststelling van een algemeenen maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 1 der Wet van 17 Juli 1923 
(Staatsblad n°. 364). S. 175. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 1 der wet van 17 Juli 1923 (Staats
blad n°. 364). S. 175. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Besluit tot vaststelling van een algemeenen maatregel 
van bestuur, als bedoeld in a rtikel 1 der wet van 17 Juli 1923 (Staats
blad n°. 364). S. 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Paspoorten. Rondschrijven van den Minister van Buitenlandsche Zaken 
aan Commissarissen der K oningin in de provincies, betreffende het 
aanteekenen op paspoorten van behoeftige Nederlanders in het buiten• 
land van verleenden onderstand en het terugvorderen hiervan bij ver
lenging of vernieuwing dier paspoorten. . . . . . . . . . . . . . . 

Spoor- en tramwegen. Wet tot toekenning van een renteloos voorschot 
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1925. 

2 Mei 

2 Mei 

2 Mei 

2 Mei 

2 Mei 

4 Mei 

5 Mei 

5 Mei 

Bladz. 
uit 's Rijks schatkist ten behoeve van dei{ aanleg en het in exploitatie 
brengen van een tramweg van Zutphen naar Deventer. S. 176. . . 359 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 
ten behoeve van verlegging en verbreeding van den Rijksweg Utrecht
de Grebbe tusschen Utrecht en Zeist en aanleg van een tweede spoor 
voor den electrischen tramweg Utrecht-Zeist. S. 177. . . . . . . 359 

Spoor- en tramwegen. Wet tot verstrekking van eene leening uit ·s Rijks 
schatkist ten behoeve van den aanleg en het in exploitatie brengen 
van een tramweg van Velp naar Arnhem. S. 178. . . . . . . . 359 

- Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement Dienst. 
s. 179.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

- Besluit tot nadere wijziging van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoorwegen. S. 180. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 

Rechten van in-, uit- en doorvoe-., Besluit, houdende aanwijzing van de 
~emeenten Alkmaar, Tiel en ,/;aandam als losplaatsen van goederen, 
mgevoerd met spoortreinen. S. 181. . . . . . . . . . . . . . . . 359 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. De Gemeenteraad is 
gerechtigd om in een krachtens art. 53 der Gem. wet vastgesteld Reg!. 
van Orde te bepalen, dat den Voorzitter van den Raad de bevoegdheid 
toekomt om een lid te gelasten de vergadering van dat college te ver
laten, wanneer dat lid, na door den voorzitter tot de orde te zijn ge
roepen, niettemin blijft voortgaan de orde te verstoren. - Eveneens 
kan den voorzitter bij dat reglement de bevoegdheid worden toege
kend, om dat gemeenteraadslid, wanneer het in zoodanig geval aan zijn 
last de vergadering te verlaten geen gevolg geeft, door den sterken arm 
uit de raadsvergadering te doen verwijderen. - Het onderhavige art. 9b 
in het Reg!. van Orde v. d. gem. Zwijndrecht gaat echter veel verder 
en bepaalt dat wanneer het bovenbedoelde geval zich heeft voorgedaan, 
de last tot verwijdering tot noodzakelijk, daarmee onverbrekelijk gevolg 
heeft, dat het verwijderde lid gedurende drie maanden van bijwoning 
der raadszittingen is uitgesloten. - Eene bevoegdheid tot verwijdering 
met dit onafscheidelijk gevolg, mag de gemeenteraad echter niet aan 
den voorzitter verleenen, daar hierdoor het recht van het gemeente
raadslid om gedurende drie maanden aan de vergaderingen van den 
raad deel te nemen, wordt gekrenkt, en dit zonder dat de handhaving der 
orde dit noodzakelijk maakt. - Hieruit volgt dat het bevel tot ver
wijdering, hetwelk in dit geval door den voorzitter van den gemeente
raad van Zwijndrecht was gegeven, aan de in de dagvaarding bedoelde 
politieambtenaren, niet was een bevel dat hij bevoegd was te geven, 
zoodat de ambtenaren, die dit opvolgden, ook niet werkzaam waren 
in de rechtmatige uitoefening hunner bediening . . . . . . . . . 360· 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanvulling van het K. B. van 26 Mei 
1922, S. 387, houdende vaststelling van een programma voor het 
eindexam~n der gymnasia en het da~!mede gelijkgestelde examen, 
vermel_d m art. 12 der hooger-onderw1Jswet. S. 182. . . . . . . . 364 

Rechten van in-, uit en doorvoer. Besluit tot aanwijzing van de krachtens 
art. 43 der Tariefwet 1924, S. 568, te belasten goederen. S. 183 . . 366 



1925. 

24 Juni 

26 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

27 Juni 

29 Juni 
29 Juni 

29 Juni 

29 Juni 

29 Juni 

29 :Tuni 

29 Juni 

29 Juni 

29 Juni 

29 Juni 

29 Juni 

29 Juni 

Bladz. 
Landbouw, tot vaststelling van een letterteeken, dat door zee- of kust
vissehersvaartuigen moet worden gevoerd . . . . . . . . . . . . . 

Kiesrecht. Arrest van den Hoogen Raad. Wat er zij van de vraag of 
verzoeker, bij verstek op 22 Juli 1924 uit Wassenaar naar Engeland, op
hield, ingezetene des Rijks te zijn, zoo volgt in feder geval uit de door 
den Kantonrechter vastgestelde feiten, dat verzoeker, die toen hij 
vertrok, niet het voornemen had te ·wassenaar terug te keeren en daar 
ook niet voor 17 Maart 1925 is teruggekeerd, op 1 Februari 1925 niet was 
inwoner van de gemeente Wa~senaar, zoodat hij reeds daarom in die 
gemeente niet op de kiezerslijst voor het jaar 1925/1926 kon worden ge
plaatst. (De Kantonrechter had aang1momen, dat verzoeker van 
22 Juli 1924 -17 Maart 1925 geen ingezetene van het Rijk was, welke 
beslissing de Proc.-Gen. juist acht. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Invalidi teits- en 011,derdomsverzekering. Rondschrijven van den l\Iinister 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan de Gemeentebesturen, be
treffende toepassing artikel 170 der Invaliditeitswet. . . . . . . . 

Pensioenen. Wet tot wijziging en aanvulling van de Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad 1922, n°. 65) .. S. 273. . . . . . . . . . . 

- Wet tot wijziging-en aanvulling van de Pensioenwet voor het personeel 
der Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 1923, n°. 355). S. 274. 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Staatsbedrijf der Artillerie-Inri htingen 
voor het dienstjaar 1924. S. 275. . . . . . . . . . . . . . . . . 

Pen ioenen. Wet tot wijziging en aanvulling van de Pensioenwet voor 
het reservepersoneel der landmacht (Staatsblad 1923, n°. 356). S. 276. 

- \Vet tot wijziging en aanvulling van de Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, n°. 66). S. 277 ............... . 

- Wet tot vaststelling van eene pensioenwet voor de vrijwilligers bij den 
landstorm. S. 278 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de Militaire Weduwenwet 1922. 
s. 279 ................... ; ...... ' • .. 

Politie. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan den Heer Commissa.ris der Koningin in Gelderfand, 
Noordholland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Overijssel, Groningen, 
Drenthe en Limburg, betreffende gemeentepolitie. . . . . . . . . . 

Drankwei. Wet, houdende wijziging van de Drankwet. S. 280 .... 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot aanvulling en verhooging van het 

tiende hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1925. S. 281. 
Geneesk11,ndig Staa!stoezicht. Wet, houdende wijziging van de wet van 

24 Juni 1876, S. 117, houdende regeling van de voorwaarden tot ver
krijging der afzondedijke bevoegdheid tot uitoefening der tandheelkunst 
en van de uitoefening dier kunst, zooals deze wet laatstelijk is gewijzigd. 
s. 282 ................ ; ........... . 

Onderwijs. (Hooger) Wet tot wijziging en aanvulling der hooger-onde'r
wij~wet en der wet tot regeling van het hooger landbouw- en hooger 
veeartsenijkundi~-onderwijs. S. 283. . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Re1ceningen. \,Vet tot vaststelling van de begrooting van 
inkomsten en uitgaven van het Bouwfonds voor de Departementen 
van Binnenlandsche Zaken en Landbouw· en van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen voor het dienstjaar 1924. S. 284. . . . . . . . 

Gemeentegrenzen. Wet tot vereeniging van de gemeenten Deurne en 
. Liessel en Vlierden. S. 285 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot wijziging van de grens tusschen de gemeenten Sneek en 
Wymbritseradeel. S. 286 ................... . 

Mijnwezen. Wet, houdende bijzondere regeling voor het verleenen van 
mi,jnconcessiën. S. 287 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ont~igeniny. \Vet, houdende verklaring va.n het algemeen nut der ont
eigening van perceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, 
noodig voor den aanleg van een weg van den Bovensten Limbrichterweg 
naar den Ondersten Limbrichterweg en van de Tunnelstraat naar den 
Limbrichterweg, in de gemeente Sittard. S. 288. . . . . . . . . . 

- Wet, houdende verklaring van het algemeen nut der onteigening van 
perceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten, noodig voor 
de verbetering van den Roosendaalschen en Steenbergschen Vliet 
tusschen het Bovensas en de Rijksbrug over cJe haven van Roosendaal 
in de gemeenten Dinteloord, Steenbergen, Oud- en Nieuw-Gastel en 
Roosendaal en Nispen. S. 289. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Visscherij. \Vet tot reg~ling der tegemoetkoming aan de Zuiderzee
visschersbevolking, enz. wegens de schade, welke de afsluiting der 
Zuiderzee hun mocht berokkenen S. 290. . . . . . . . . . . . . 

Zuiderzee. Wet tot regeling der tegemoetkoming aan de Zuiderzeevis
schersbevolking, enz. weg3ns de schade, welke de afsluiting der Zuider
zae hun mocht berokkenen. S. 290. . . . . . . . . . . . . . . . 
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1925. 
29 Juni 

29 Juni 

29 ,Juni 

29 Juni 

29 Juni 

29 ,Juni 

Bladz. 
Pensioenen. Wet, houdende machtiging toi; het aangaan van eene over

eenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen 
in zake de pensioen-regeling voor haar personeel. S. 291. . • . . 576 

Spoor- en tramwegen. Wet, houdende machtiging tot het aangaan van 
eene overeenkomst met de Maatschappij tot Exploitatie van Staats
spoorwegen in zake de pensioenrageling voor haar personeel. S. 291. 576 

Posterijen. Wet tot bekrachtiging van ovm eenkometen met de Maat
schappij tot Expl01tatie van Staatsspoorwegen en de Hollandsche 
IJzeren Spoorweg-Maatsrhappij omtrent afschrijvingen en vergoeding 
voor postvervoer. S. 292 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 

Spoor- en tramwegen. Wet tot bekrachtiging van overeenkomsten met 
de Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen en de Holland-
eche IJzeren Spoorweg-Maatschappij omtrent afschrijvingen en ver
goeding voor postvervoer. S. 292. . . . . . . . . . . . . . . . . 577 

- Wet, houdende machtiging tot het aangaan van eenc ove1eonkoms~ 
met de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij betreffende den 
spoorweg van Alme,o naar de Duitsche grens in de richting van Salz-
bergen. S. 293 . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 

Pensioenen. Wet, betreffende pensioenregeling- voor de spoorwegambte
naren en hunne weduwen en weezen. S. 294 . . . . . . . . . . . 582 
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1925. 
8 Aug. 

10 Aug. 

Il Aug. 

I l Aug. 

12 Aug. 

13 Aug. 

13 Aug. 

13 Aug. 

13 Aug. 

17 Aug. 

18 Aug. 

18 Aug. 

19 Aug. 

19 Aug. 

19 Aug. 

I N HOUD 
Bladz. 

Gemeentebestuur. Beeluit houdende beschikking op het bezwaarschrift door 
Job. Verhoog Jzn. te Leiden op grond van art. 265 i der Gemeentewet 
ingediend tegen den aanslag in de gemeente Zandvoort in de belasting 
naar het inkomen dier gemeente en in de opcenten op de hoofdsom der 
Rijksinkomsten belasting als woonforens. S. 354 . . . . . . . . . . 

Hind,erwet. Koninklijk besluit. Een inrichting tot het herst ellen van 
rijwielen, motorrijwielen en automobielen, waar niet "gesmeed" , geen 
koper en blik "geslagen" noch metaal ,.geklopt" wordt, is niet te rang
schikken onder de inricht ingen, genoemd in art. 2 ; met name is zij niet 
te beschouwen a ls eene metaalklopperij in den zin van n°. XII. Voor 
de oprichting van zoodanige inrichting is derhalve geene vergunning 
ingevolge de Hinderwet vereischt . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. K oninklijk besluit. Niet goedkeuring van een besluit 
tot ontslag van een ambtenaar v . d . burg . st and, hoewel gebleken is van 
cene door dezen gepleegde laakbare handeling . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk beslui t . Terecht hebben Gedep. Staten goedkeuring ont
houden aan een gemeentebegrooting op grond dat het, waar de lasten 
die op de gemeentenaren zijn gelegd onevenredig boog zij n te achten , 
niet aangaat: 1°. een salarisregeling voor het personeel der gemeente-
lijke hoogere burgerschool en het gymnasium vast t e stellen die uitgaat 
boven de rijksregeling en tengevolge heeft dat de gemeente de rijks
subsidie verbeu_rt; 2°. geen pensioensbijdragen op wedden en loomen 
van het gemeentepersoneel te verhalen . . . . . . . . . . . . . . . 

Hinderwet. R ondschrijven van den Minister van Ar beid, H andel en Nij
verheid aan de Commissarissen der K oningin in de onderscheidene pro
vinciën , be treffende : t oepassing Hinderwet. . . . . . . . . . . . . 

Pensioenen en Wachtgelden . Besluit ter bekendmaking van den tekst 
der wet van 5 Mei 1922, S. 240, houdende pensioenregeling voor de 
ambtenaren en hunne weduwen en weezen, zooals die is gewijzigd bij de 
wet ten van 23 Juni 1923, S. 293 ; 30 Juni 1923, S. 307 en 28 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 216). S. 355 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Militaire Zaken. Besluit t ot wijziging van het K . B. van 28 Februari 1922 
(Staatsblad n°. 92). S. 356 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwij8. ( Middelbaar) Koninklijk beslui t . Bij de bepaling van het 
begrip "gelij ksoortige school" moet op de gelijkheid der vakken worden 
gelet, niet op de gel ijksoortigheid der scholen in haar geheel. . . . . . 

- K oninklijk besluit . Met de gemeente van afkomst is bedoeld de ge
meente, vanwaar een leerling, indien bij meerderjarig is, komt op het 
t ij dstip, waarop hij de school. zal bezoeken. . . . . . . . ·. . . . . 

T ractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staat sblad van het 
op 12 December 1924 te Luxemburg en Brussel gesloten verdrag tot rege-
ling van den t elephoondienst tusscgen Nederland en het Groothertogdom 
Luxemburg over België. S. 357 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. K oninklijk beslui~. Een aanslag als werkforens kan 
worden opgelegd ter zake van eene inricht,ing tot persoonlijke uitoefening 
van een ?edrijf, d ie slechts gedeeltelij k op het grondgebied der gemeente 
gelegen 1s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Koninklijk besluit. Forensenaanslag. In de Gemeentewet is geen be
paling aan te wijzen op grond waar van een man, die niet krachtens ar t . 
244a, 3°. der wet als forens belastingplicht ig is, als zoodanig zou moeten 
worden aangeslagen in geval zijn echtgenoot e met wie hij in gemeenschap 
van goederen gehuwcl is, op meer dan 90 clagen in cle betrokken gemeente 
aanwezig is geweest t ot ver vulling van eene betrekking . . . . . . . 

Trae,taten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
tusschen den Nederlandsohen Gezant te Lissabon en den Portugeesohen 
Minister van Buitenlandsche Zaken gewisselde nota 's dd. 11 J uli 192ö, 
tot verlenging van de voorloopige handelsschikking tusschen Nederland en 
Port ugal van 27 Augustus 192! (Staatsblad 1924 n°. 547). S. · 358 . . 

Ongevallenverzekering . Beschikking van den Minister van Arbeid, Handel 
en Nij verheid, tot wij ziging van het formulier van aangifte, bedoeld in 
art. 66, vierde lid, der Ongevallenwet 1921. . . . . . . . . . . . . 

Nederlandsch Fabrikaat. R ondschrijven van den Minister van Binnen
lands0he Zaken en Landbouw aan de onderscheidene geeeente besturen , 
betreffende voorkeur Neder!. Fabrikaat . . . . . . . . . . . . . . 
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1925. 
20 Aug. 

21 Aug. 

22 Aug. 

24 Aug. 
24 Aug. 

24 Aug. 

25 Aug. 

26 Aug. 

27 Aug. 

27 Aug. 

27 Aug. 

27 Aug. 

29 Aug. 

29 Aug. 

l Sept. 

3 Sept. 

5 Sept. 

5 Sept. 

5 Sept. 

Bladz. 
Krankzi1inigen en l diote11. Besluil tol nadere wij ziging van het K. K. van 

15 November 1913, S. 409, waarbij aan de Vereeniging van de Broeders 
van Liefde te Venray, vergunning is verleend op een terrein in de ge
meente Noordwijkerhout een gesticht voor krankzinnigen op te richten. 
s. 359 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 850 

S toomwet. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 8 Februa ri 1924, 
S. 33, gewijzigd bij K . B. van 8 December 1924, S. 548, tot vaststelling 
van een algemeenen maatregel van bestuur, a ls bedoeld in de artikelen 
28a, 28d en 28e van de Stoomwet . S. 360 . . . . . : . . . . . . 850 

Militaire Zaken. Besluit tot vast stelling van den algemeenen maatregel van 
bestuur, bedoeld. in artikel 207a van de Regtspleging bij de Landmagt en 
artikel 206a van de Regtspleging bij de Zeemagt. S. 361 . . . . . . 851 

Mijnen. Besluit tot wij ziging van het Mijnreglement 1906. S. 362. . . 851 
Rechwn van in-, uit- en doorvoer . Besluit houdende intrekking van ver

schillende uitvoerverboden. S. 363 . . . . . . . . . . . . . . . . 852 
Ziekten. (Besmettelijke ) Besluit .waarbij de wet van 4 December 1872, 

S. 134, houdende voorzieningen t egen besmettelijke ziekten, zooals 
clie later is gewijzigd, met uit zondering van de ar t, kelen 11, 16, 20 en 22, 
van toepassing wordt verklaard op m eningitis cerebrospina lis epidemica, 
encephalitis lethargica en poliomyelitis anterior acuta. S. 364. . . . 852 

Onderwijs. (Hooger) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 170 der 
hooger-onderwijswet van het "Fonds ten behoeve van de Indologische 
studiën aan de Rijksuniversiteit- te Utrecht" als bevoegd ombij de facul
teiten der rechtsgeleerdheid en der lett.eren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Utrecht bijzondere leerstoelen te vestigen. S. 365. . . 852 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van het K B. van 26 October 1906, 
S. 273, houdende bepalingen omtrent de Commissiën van deskundigen 
voor de Rijnvaart en omt rent de Rij nschippers- en scheepspatenten . 
s. 366 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 

- Besluit strekkende tot nadere aanvulling van ar tikel 1 van het K . B.van 
8 Maart 1922, S. 102. strekkende tot uit.voering van artikel 13 der wet 
van 31 Juli 1915, S. 346, tot wijziging van de wet van 28 Maart 1877, 
S. 35, tot wering van besmetting door uit zee aankomende schepen . 
s. 367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 

Z iekten. (B esmetlR,lijke) Besluit strekkende tot nadere aanvulling van 
artikel 1 van het K. B. van 8 Maar t 1922, S. l 02, strekkende tot uitvoering 
van artikel 13 der wet van 31 ,Tuli 1915, S. 346, tot wijziging van de wet 
van 28 Maart 1877, S. 35, tot wering van besmetting door uit zee aan
komende schepen. S. 367. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot wijziging van den algemeenen 
maatregel van bestuur, vastgesteld hij K. B. van 6 J uni 1922 (Staat s-
blad n°. 398). S. 368 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 853 

I w lië. (Nederlandsch-) Besluit tot nadere wijziging van de Regeling van 
de bevordering, het ontslag en het op non-activiteit stellen van de 
E uropeesche officieren, behoorende tot de Nederlandsch-Inclische land
macht. S. 369 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 854 

Gemeentebestuur. Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld 
door den Raad van het Bildt t egen het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 25 Februari 1925, n°. 129, 2• Afdeeling, waarbij goed
keuring is onthouden aan zijn besluit van 16 J anuari tevoren tot ver
lenging van de jaarmarkt (kermis) te St. Anna-Parochie, gemeente Het 
Bildt. S. 370. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !154 

T ractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 16 Augustus 1924 te Angora, tusschen Nederland en Turkije gesloten 
verdrag van vriendschap. S. 371. . . . . . . . . . . . . . . . . 856 

Bevolkingsregister. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan Heeren Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provinciën, betreffende voorschriften bevolkings
registers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Beslui t houdende aanwij zing van chloor
aethyl als behoorende t ot de stoffen en verbindingen bedoeld in onder-
deel I van post · 30 van het Ta1·ief van invoerrechten. S. 372. . . . . 859 

Boter en Margarine. Besluit tot wijziging van het K. B. van 17 December 
1909, S. 406, gewijzigd bij K. B. van 28 Juli 1922 (Staatsblad n° . 469). 
s. 373 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 

lndustrieelen eigendom. Besluit tot wijziging en aanvulling van het besluit 
van 29 Augustus 1912, houdende bepalingen op de fabrieks- en handels• 
merken in de Koloniën en de Hulpbureaux voor den industrieelen eigen-
dom. S. 374 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 859 

P ensioenen en Wa.clitgelden. Besluit tot wijziging van het K. B. van 
21 December 1923, S. 554, houdende vaststellin$ van een algemeenen maat
regel van bestuur, bedoeld in art ikel 72 der U ilitarre Weduwenwet 1922 
en in de artikelen 37, vijfde lid, der Pensioenwetten voor de landmacht en 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922 nos. 66 en 65). S. 375 . . . . . . . 860 



1925. 
9 Sept. 

9 Sept. 

10 Sept. 

10 Sept. 
10 Sept. 

10 Sept. 

10 Sept. 

10 Sept. 

10 Sept. 

12 Sept. 

12 Sept. 

12 Sept. 

12 Sept. 

12 Sept. 

12 Sept. 

12 Sept. 

14 Sept. 

15 Sept. 

15 Sept. 

15 Sept. 

Bladz. 
Gemeentebestuitr. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 

-Za ken en Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffende : Opgave 
van verhuizingen, in verband met de invordering van belasting . . . . 862 

Inkom.stenbelasting. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffende : Opgave 
van verhuizingen, in verband met de invordering van belasting . . . 86? 

Kranlczinnigen en Idioten. BPsluit houdende aanwijzing van het Paeda
gogium "Achisomog", Bas Backerlaan 14 te Apeldoorn, als eene inrich-
ting, die niet als gesticht voor zwakzinnigen (idioten en imbecillen) be
schouwd wordt, ook wanneer daarin meer dan twee zwakzinnigen worden 
verpleegd . S. 376. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 

Zegelrecht. Besluit houdende vrijstelling van zegelrecht. S. 377. . . . 863 
Citraçao. Besluit tot vaststelling van een reglement op de toekenhing 

van overtocht van Nederland naar Suriname en naar Curaçao en om
gekeerd, en tusschen Suriname en Curaçao onderling, ten laste van het 
XI• Hoofdstuk der Staatsbegrooting (Militair West-Indisch Overtochts
reglement). S. 378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 

Surinam.e. Besluit tot vaststelling van een reglement op de toekenning 
van overtocht van Nederland naar Suriname en naar Curaçao en om
gekeerd, en t uusschen Suriname en Curaçao onderling, ten laste van het 
XI• Hoofdstuk der Staatsbegrooting (Militair West-Indisch Overtochts
reglement). S. 378 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 863 

Tradaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het St,aatshlad van het 
Protocol van Genève van 24 September 1923, betreffende arbitrage
clausules. S. 379 , . , , , . . . , , . . . . . . . . . . . . . . 869 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Aanslag als forens van den 
directeur eener N .V., eigenares eener gemeubileerde woning, op grond 
van art. 244a, 4°. Gemeentewet . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 

- Koninklijk besluit. Gemeentelijke inkomstenbelasting. Termijn van 
beroep voor de betrokken gemeenten ingeval van aanslag wegens hoofd. 
verblijf en aanslag als forens. - De Kroon beslist dat eene redelijke 
interpretatie van art. 265i der Gemeentewet- medebrengt dat de terrmjn, 
waarbinnen bezwaren kunnen worden ingebracht aanvangt bij de dag
t eekening van het aanslagbiljet, betreffende de belasting waartegen het 
bezwaar is gericht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 872 

Pensioenen en· Wachtgelden. Besluit houdende bepaling van den dag, 
waarop de Pensioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925, S. 291,, in 
werking treedt. S. 380. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 

Tractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 6 Februari 1922 te Washington gesloten verdragen tot regeling van de 
toestanden in het Verre Oosten en nopens het Chineesche douanetarief. 
s. 381 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 

Surinam.e. Besluit tot wijziging van: 1°. het Wetboek van Militair 
Strafrecht voor de kolonie Suriname, en 2°. het besluit van 3 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 59, Gouvernementsblad n°. 27) betreffende de rechts
pleging bij de landmacht in Suriname. S. 382. . . . . . . . . . . 884 

Curaçao. Besluit tot wijziging van: 1°. het Wetboek van Militair Straf
recht voor de kolonie Curaçao, en 2°. het besluit van 3 Maart 1925 
(Staatsblad n°. 60, Publicatieblad n°. 21) betreffende de rechtspleging bij 
de landmacht in Curaçao. S. 383. . . . . . . . . . . . . . . . . 885 

Armwezen. Koninklijk besluit. Een raadsbesluit dat bedoelt een burger
lijke i~stelling van wP!dadigheid in de gelegenlieid te stellen enkPle uit
gaven m eens te doen aan bepaalde groepen van werkloozen over een ge-
lijk aantal dagen is m st.rijd met ar t. 29 der Armenwet. . . . . . . . 885 

Warenwet. Koninklijk besluit. Daar uit geen enkele wetshepaling voort
vloeit de verplichting voor den keuringsveearts, hoofd van den dienst, om 
een afzonderljjk laboratorium te houden, behoeft hem voor het houden 
daarvan naast zijn salaris geen afzonderJjjke vergoeding te worden toe
gekend. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 886 

Strafrecht. en 8tra/rnnlering. Rondschrijven van den Minister van Binnen
landsche Zaken en Landbouw aan de gemeentebesturen, betreffende 
voeding van aangehoudem personen (vervolg op· circulaire van 26 ,Juli 
1923, n°. 7132, afd. B.B.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 

Pensioenen en Wachtgelden. Rondschrijven van den Minister van Finan-
ciën, betreffende wijziging pensioenbetaling . . . . . . . . . . . . 887 

Onderwijs. (Hooger-) Besluit tot aanwijzing overeenkomstig artikel 170 
der hooger-onderwijswet van de Vereeniging tot instandhouding van het 
Ood-Studentenfonds te Utrecht als bevoegd om bij de faculteit der wis
fln natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bijzouderen leer-
stoel te vestigen. S. 384 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 887 

Spoor- en tramwegen. Beslujt tot nadere wijziging van het Algemeen 
Reglement Dienst. S. 385 . . . . . . . . , ' . . . . . . . . . . . 888 

- Besluit tot nadere w13z1g111g van het Algemeen Reglement Dienst 
Locaalspoonvegen. , ·. 38ü. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 889 



1925. 
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16 Sept. 

1G Sept. 

17 Sept. 

22 Sept. 

23. Sept. 

24 Sept. 

24 Sept. 

2·l Sept. 

24 Sept. 

25 Sept. 

25 Sept. 

25 Sept. 

25 Sept. 

25 Sept. 

25 Sept. 

25 Sept. 

25 Sept. 

25 Sept. 

26 Sept. 

Bladz. 
Rechtswezen. Beslujt tot nadere wijzi$ing van het Reglement van Open

baar Bestuur n°. IV op de organisatie en de dienst der Deurwaarders en 
verdere R egtsbedienden, vastgesteld bij K. B. van 14 September 1838, 
S. 36, laatstelijk gewijzigd bij K. B. van 6 Mei 1925 (Staatsblad n°. 184). 
s. 387 . . ..... ........ ...... . . . .. .. . 

Militaire Zalcen. Besluit houdende wijziging van de regeling voor den 
vrijwilligen landstorm, vastgesteld bij K. B. van 28 Februari 1922 
(Staatsblad n°. 92). S. 388 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Art. 265/ der 
Gemeentewet, in verband met art. 92 aanhef en sub 2 der Wet op de 
Inkomstenbelasting 1914. - Ontheffing van plaatselijke inkomsten
belasting wegen beweerd verlaten der gemeente is terecht geweigerd, 
wanneer niet is betwist dat het Rijk niet metterwoon is verlaten. 

Invaliditeits- en ouderdom.sverzekering. Besluit tot uitvoering van het eerste 
lid van artikel 312 der Invaliditeitswet. S. 389 . . . . . . . . . . 

Onderwijs. /Lager-) Koninklijk besluit. Ten aanzien van de vaststelling 
van de vergoeding der jaarwedden van de aan eene bijzondere school 

verbonden niet-verplichte leerkrachten moet rekening worden gehouden 
met het (lemiddeld aantal leerlingen naar den in art. 28 6° lid aangegeven 
maatstaf over het jaar, voorafgaande aan dat, waarop de aanvrage van 
toepassing van art . 100 betrekking heeft. . . . . . . . • . . . . . . 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Art. 2 der ver
ordening op de zakelijke belasting op het bedrijf der gemeente 's-Her
togenbosch van 6 Maart 1922, goedgekeurd bij K. B. van 30 Maart 1922, 
n°. 36, is in strijd met art. 242e der Gemeentewet. Bedoeld artikel 
volgens hetwelk het gemiddeld aantal in een bedrijf werkzaam zijnde 
arbeiders berekencl moet worden op eene wijze, waarop niet het juiste 
gemiddeld aantal wordt verkregen, mist rechtskracht en de aanslag, die 
berustte op een voorschrift, dat met de wet in strijd is, kan niet worden 
gehandhaafd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Drankwet. Besluit tot vernietiging van het besluit van Burgemeeeter en 
Wethouders van Kuinre van 25 Apri l 1925, waarbij aan Rinsje Knol 
een vergunning is verleend voor verkoop van sterken drank in het klein. 
s. 390 .......... . . ... . ... .. ....... . 

Begrootingen en Rekeningen. Besluit houdende aanwijzing van over, chot
ten op de begrooting van uitgaven van de Posterijen, de Telegrafie en Te
lefonie voor het dienstjaar 1924, welke worden toegevoegd aan rle be
grooting van uitgaven voor het dienstjaar 1925. S. 391 . . . . . . . 

T elegrafen en Telefonen. Besluit tot vaststelling van de tarieven voor 
aansluiting aan het Rijkstelefoonnet te Schiedam. S. 392 . . . . . 

Registmtiewet. Besluit houdende vaststelling van het tijdstip van in
werkingtreding van de wet van 23 Juni 1925, S. 245, tot wijziging der 
Registratiewet 1917. S. 393 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Posterij. Besluit houdende bepalingen betreffende het postverkeer met 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao en met het buitenland. S. 394. 

Curaçao. Besluit houdende bepalingen betreffende het pakketpostnrkeer 
met Nederlandsch-Indië, Suriname en Curayao en met het buitenland. 
s. 395 ... .... . ................... . . 

I ndië. (Nede:rla.ndsch-) Besluit houdende bepalingen betreffende het pak
ketpostverkeer met Nederlandsch-1ndië, Suriname en Curaçao en met 
het buitenland. S. 395 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Posterijen. Besluit houdende bepalingen betreffende het pakketpostver
keer met- Neder!andsch -Indië, Suriname en Curaçao en met het, bui
t enland. S. 395. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Suriname. Besluit houdende bepalingen betreffende het pakketverkeer 
met Jederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao en met het buitenland. 
s. 395 . . .... . ....... .. ............ . 

Posterijen. Besluit tot uitvoering van onderscheidene bepalingen det· Post
wet (Staatsblad 1919, n°. 543) . ~. 396 . . . . . . . . . . . . . . 

- Besluit houdende wijziging van het Pakketpostbesluit ( 'taatsblad l 919, 
n°. 574). S. 397 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · 

Onderwijs. (Lager-) K oninklijk beslui t . Aanleg van een regenbak ter 
vervanging van een onbruikbaar drinkwater leverende welwaterpomp 
brengt mede eene verandering in het stelsel der drinkwatervoorziening 
ten behoeve van de schoolbevolking, en is te beschouwen als eene ver
andering van inrichting in den zin van art. 72 . . . . . . . . . . . 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit. Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan een raadsbesluit tot wijziging der gemeentebe
grooting, strekkend om restitutie van belasting toe te kennen aan 
b~~~~~~n ~i~ v_er~u '.m_d ~a-dden t ij~ig _ bez,~a~e~ ~eg.en_ ~u11 a:an_sl~g _in_ t~ 

Drankwet. Besluit tot vernietiging van het besluit van Ged. Staten van 
Friesland van 25 Februal"Î l.i. n°. llS, 2• afdeeling, waarbij is ongegrond 
verklaard het beroep van P. van der Goot, te Leeuwarden, t.egen het be luit 
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1925. 

26 Sept,. 

26 Sept. 

28 Sept. 

29 Sept. 

30 Sept. 

30 Sept. 

:lO Sept. 

l Oct. 

2 Oct. 

3 Oct. 

5 Oct. 

5 Oct. 

G Oct. 

Bladz. 
van Burgemeester en Wethouders van Leeuwarden van 8 Januari 1925, 
waarbij het hem verleende verlof voor den verkoop van alcoholhoudenden 
drank, anderen dan sterken drank, is ingetrokken. S. 398 . . . . . . 911 

- Besluit tot vernietiging van het besluit van Burgemeester en Wet
houders van Maarheeze, van 26 Mei 192i, waarbij aan A. Guns vergun-
ning is verleend voor den verkoop van sterken drank in het klein. S. 399. 912 

Tractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van 
van de tusschen het Grieksche Gezantschap en het Ministerie van Bui
tenlandscbe Zaken t-e 's-Gravenhage gewisselde nota's d.d. 2 Juni en 
7 Juli 1925, tot regeling van de handelsbetrekkingen tusschen Nederland 
en Griekenland. S. 400. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 912 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 
28 Augustus 1924 op het Congres der Algemeene Postvereeniging te St-0ck
holm geteekend verdrag en de aldaar geteekende overeenkomsten. 
s. 401 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 914 

Pensioenen en Wachtgelden. Centrale raad van beroep. Krachtens het 
K. B. van 27 Augustus 1920, waarbij de hoofden der departementen van al
gemeen bestuur zijn gemachtigd tot benoeming van tijdelijk personeel 
en tot overdracht van deze machtiging aan onder hen ressorteerende 
colleges en autoriteiten, is de Minister van Arbeid bevoegd de aanstelling 
van werkvrouwen te doen geschieden door den concierge. - Voorzoover 
de Kroon de benoeming van ambtenaren niet aan zich heeft gehouden, 
moet worden aangenomen dat de Ministers tot deze benoeming en tot 
overdracht van de benoeming aan eenige lagere aut-oriteit bevoegd zijn. 1003 

Grootboeken. Besluit tot wijziging van het K. B. van 28 October 1913, 
S. 399, tot uitvoering van artikel 84, 2• lid, der Grootboekwet (Staats-
blad 1913, n°. 123). S. 402 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 

Nationale Schuld. Besluit tot wijziging van het K. B. van 28 October 
1913, S. 399, tot uitvoering van artikel 84, 2• lid, der Grootboekwet 
(Staatsblad 1913, n°. 123). S. 402 . . . . . . . ·. . . . . . . . . 1005 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Waar het eerste 
lid van art. 267 der Gemeentewet bepaalt, dat de belastingverordening 
voorschriften kan inhouden omtrent de navordering van te weinig ge
heven belasting en tevens de bevoegdheid toekent om voorschriften te 
maken zoowel betreffende die navordering zelve als van de daarbij te 
volgen procedure, heeft de wetgever in het tweede lid van dat artikel 
de regeling van deze stof zelf in handen genomen en in afwijking in zoo
verre van het door hem in het eerste lid bepaalde niets meer aan de plaat
selijke inkomstenbelasting te regelen overgelaten. - Waar nu art. 82 
der Wet op de Inkomstenbelasting 1914 navordering gebiedend voor
schrijft en zulks ten aanzien der viervoudige verhooging in art. 85 is be
paald, heeft in verband met het derde lid van art. 267 der Gemeentewet 
het enkele feit, dat Rijksinkomstenbelasting wordt nagevorderd ten ge
volge, dat dit ook bet geval moet zijn met plaatselijke inkomstenbe
lasting. - Ook de viervoudige verhooging is van deze laatste belasting 
verschuldigd en dit onafhankelijk van de omstandigheid of de gemeente-
lijke belastingverordening omtrnnt navordering en verhooging bepalingen 
bevat. - Cassatie van de bestreden uitspraak, waitrop de Hooge Raad 
ten principale recht doende beveelt, dat naar een bepaald aangewezen 
zuiver inkomen zal worden nagevorderd zoo in de Rijks- als in de gemeen
telijke inkomstenbelasting met de viervoudige verhooging in elk dier 
beide belastingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 

Tracl,aten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 2 Juli 1924 te Riga t-usschen Nederland en Letland geslot,en handels
verdrag (Stbl. 1925, n°. 248), alsmede van de bij de onderteekening van 
da:t _verdrag t,usschen den Nederlandschen Gezant te Kopenhagen en den 
MmIBter van Bmtenlandsche Zaken van Letland gewisselde nota's. 
s. 403. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . 1007 

- Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het op 9 Fe
bruari 1920 te Parijs gesloten verdrag, betreffende den Spitsbergen
Archipel, met inbegrip van het Beeren-Eiland. S. 404 . . . . . . . 1009 

Rijksambtenaren- en Werklieden. Besluit tot wijziging van het Bezoldi-
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, laatstelijk gewijzigd bij 
K. B. van 23 Juni 1925 (Staatsblad n°. 258). S. 405 . . . . . . . · . 1021 

Tractaten. Besluit bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van de 
toetreding van Nederland tot het op 18 December 1923 te Parijs tusschen 
Frankrijk, Groot-Britannië en Spanje gesloten verdrag, betreffende de 
inrichting van het statuut der zone van Tanger, art. 9 van dat verdrag 
uitgezonderd (Staatshlad 1925, n°. 252). S. 406 . ... . . .. . . 1021 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad. Het niet voldaan zijn aan de 
voorwaarden omtrent de vrije luchtruimte in art. 56, lid 1, van het Ar
beidsbesluit 1920 gesteld, is een bestanddeel van het strafbaar feit . . . 1031 

On,t,igening. Besluit tot aanwijzin~ van dr p<'rceelen, die t,en behoeve va.n 



1925. 

6 Oot. 

6 Oot . 

7 Oot. 

7 Oot. 

8 Oot. 

9 Oot . 

9 Oot. 

10 Oot. 

10 Oct. 

12 Oot . 

12 Oct. 

12 Oot . 

13 Oot . 

14 Oot. 

16 Oot. 

16 Oot. 

1û Oot. 

16 Oot . 

17 Oct. 

Bladz. 
den aanleg en gedeeltelijke verhooging en verzwaring van Rijkszeewerin-
gen in de gemeente Wieringen in verband met de werken voor de af
sluiting en droogmakin~ van de Zuiderzee onteigend moeten worden. 
s. 407 . .. . .. . ..... . .... . ....... . .. . 1032 

Gemeentebesturen. Koninklijk besluit . Een overeenkomst tusscben een 
gemeentebestuur en een electriciteitsmaatschappij aangaande het be
t rekken van electrischen stroom door de gemeente valt niet onder het 
begrip "aanbesteden" in den zin van art. 142 j0 • art. 194/ der Gemeente
wet, en is derhalve krachtens deze wet niet aan de goedkeuring van 
Ged. Staten onderworpen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 

Taba/i:,qwet. R ondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan H eeren Burgemeesters betreffende : vent- en marktver
gunningen voor t aba:ksfabricaten . . . . . . . . . . . . . . . . . 1033 

Rechten van in-, iiit- en doorvoer. Besluit houdende aanvulling van het 
K. B. van 23 Maart 1925, S. 103, met bepalingen tot regeling van den vrij 
dom van invoer recht voor explosie- en ontstekingsmiddelen ten behoeve 
van het mijnbedrijf. S. 408 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1035 

Volkshuisvesting. Rondschrij ve,n van den Minister van Arbeid, H andel en 
Nijverheid aan Ged. Staten in de onderscheidene provinciën, betreffende : 
Gemeenteli.iken teun voor woningbouw . . . . . . . . . . . . . . 10:!6 

Kainer van Koophandel en Fabrieken. Beslui t tot nadere vaststelling 
van het aantal leden der K amer van Koophandel en Fabrieken voor de 
Geldersche Vallei. S. 409 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 

Onderwijs. (Lager- ) Besluit tot wijziging van het K. B. van 29 October 
1921, S. 1147, zooals dit is gewijzigd en aangevuld bij dat van 22 October 
1923, S. 490, tot het st ellen van regelen ter uitvoering van artikel 205, • 
zevende, t hans achtste lid, der Lager-onderwijswet 1920. S. 410 . . 1037 

Begrootingen en Rel:eningen. Besluit tot af- en overschrijving van het Ilde 
op het I ste hoofdstuk der begroeting van uitgaven van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1924. S. 211. . . . . . . . . . . . . . 1037 

Invaliditeits- en OUllerdoinsverzekering. Besluit tot wij ziging van het K . B. 
van 11 October 1910, S. 599, tot vaststelling van een algemeenen maat -
regel van bestuur, als bedoeld bij ar t ikel 27, eerste lid, letters a en h, der 
Invaliditeitswet. S. 412 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1037 

Scheepvaart. Besluit tot nadere wijziging van het bij K . B. van 11 Sep
tember 1885, S. 181, vastgestelde reglement voor de scheepvaart t er be-
veiliging van beweegbare spoorwegbruggen. S. 413. . . . . . . . . 1037 

Geineentebesturen. Besluit t ot int rekk ing van het K. B. van 16 Mei 1925 
(Staatsblad n°. 194). S. 414. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 

- Koninklijk besluit . Forensenaanslag. Onder "zoodanige inr icht ing" 
in het slot van n°. 3 van art. 244a der Gemeentewet genoemd is te ver
staan "eene vaste inricht ing" zonder meer en n iet eene vaste inricht ing 
tot persoonlij ke ui toefen ing van eene betrekking, beroep of bedrijf, waar-
van in de eerste zinsnede sprake is . . . . . . . . . . . . . . . . . 1038 

- R ondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan èie gemeentebesturen, bet reffende geld.leeningen door gemeen -
ten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 

I ndië. (Nederlandsch-) Besluit tot bepaling van het tijdstip der inwerking
t reding van de wetten van 23 Juni 1925, opgenomen in Nederlandsoh 
Staatsblad nos. 234, 235 en 236 en Indisch Staatsblad nos. 415, 416 en 
417. s. 415 . .. ... . . . . . . .. .. . . . . ..... . 1039 

Drankwet. Besluit. tot ui tvoeriJ1g van artikel 6, vierde lid, van de Drank-
wet, zooals deze laatstelijk is gewijzigd bij de Wet van 29 Juni 1925 
(Staatsblad n°. 280). S. 41 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1039 

Warenwet. Beslui t tot toepassing van de ar tikelen 14 en 15 der Warrnwet 
(Staatsblad 1919 n° 581) op margarine. S. 417 . . . . . .. .. . 1040 

Gemeentebesturen. Besluit houdende beschikk ing op het bezwaar, inge
diedd door J. Seyffert te Zwijndrecht, tegen zjjn aanslag in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Ut recht als forens. S. 418 . . . . . 1043 

- Besluit houdende beschikking op het beroep, ingesteld door het gemeen
tebestuur van Goes in zake den aanslag in de plaat selijke inkomsten 
belasting dier gemeente van W. J. van den Bosch te K loetinge als forens. 
s. 419 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J044 

S trafrecht en Strafmrdering. Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur a ls bedoeld in art ikel 437 quater van het Wetboek 
van Strafrecht betreffende de bestrijding van de begunstiging van mis
drij ven op bepaalde watergebieden . S. 420 . . . . . . . . . . . . 1046 

Gemeentebesturen. K oninklijk besluit. Nu geen argument , ontleend aan 
het belang der gemeente zelf, hetwelk de weigering van goedkeuring door 
Ged. Staten op een raadsbesluit tot instelling van een markt zou kunnen 
motiveeren, is aangevoerd, en weliswaar de mogelijkheid bestaat dat een 
bekende markt in de nabijheid door de in t e stellen markt eenige schade 
r.1tl onder vinden. marir n iet 1tannemelijk is dat die schadr a1tnmerkeljj k 
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Bladz. 
zoude zijn, hebben Cc-tl. Stntc11 l<'n onrechte a,tn het raadsbt'81uit go<'d-
keuring onthouden . ...................... . 1048 

Warenwet. Besluit tot toepassing van de artikelen 14 on 16 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581) op vet. S. 421 . . . . . . . . . . . . 1048 

Arbeidswet. Besluit tot nadere wijziging van het Arbeidsbesluit 1920 
(Staatsblad n°. 694 van 1920), gewijzigd bij K. 13. van 22 October 1920 
(Staatsblad n°. 795). S. 422. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 

Gemeentebesturen. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der 
gemeente Blokzijl van 1 ~ September 1925, strekkende tot niet-bekrach
tiging van een ingevolge artikel 187 der Gemeentewet, door den burgemees
ter dier gemeente d.d. 16 September 1925 uitgevaardigd besluit tot ver-
bod van samenscholing. S. 423 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1049 

Rechten van in-, uit- en doorvoer. Besluit houdende aanvulling van het 
Vrijdommenbesluit 1925, S. 103, met bepalingen tot regeling van den 
vrijdom van invoerrecht voor vruchten, vruchtdeelen, specerijen en dro
gerijen gebezigd voor de vervaardiging van aetherische oliën en andere 
niet aan invoerrecht onderworpen goederen. S. 424 . . . . . . . . 1050 

Onderwij8. (Lager-) Koninklijk besluit. Onder " jaarwedde" in art. 51 2° 
lid moet worden verstaan do vaste jaarwedde, in art. 30 1 e lid bedoeld, 
zoodat daaronder niet mede kan worden begrepen de toelage, waarop 
krachtens het Bezoldigingsbesluit 1925 naast de wedde aanspraak kan 
worden gemaakt. - Van eene beschikking van den Minister, waarbij 
met toepassing van art. 51 12• lid een wachtgeld is herzien, staat noch 
krachtens art. 15 15• Jid noch krachtens eene andere wetsbepaling beroep 
op de I(roon open ........ . ... . .. ......... 1051 

Gemeenetebesturen. Arrest van den Hoogen Raad. Het des avonds voor 
het publiek geopend zijn der winkels in ecne stad kan zoodanig naar 
buiten werken, dat een regeling daarvan moet geacht worden het alge
meen gemeentelijk belang en dus de huishouding der gemeente te be
treffen, zonder dat daarin verandering kan worden gebracht, doordat de 
belangen van eene bepaalde klasse van ingezetenen daardoor kunnen 
worden !1:etroffen. - Ingevolge deze Verordening mogen de winkels 
slechts op bepaalde uren niet voor het publiek geopend zijn; derhalve 
wordt door haar bepalingen, welke krachtens art. 135 der Gemeentewet 
in het algemeen belang mogen worden gemaakt, geenszins het gebruik 
en het vrije genot van den eigendom geheel ontzegd, doch slechts een zoo
danige heperking van het genot daarvan bevolen, als bij art. 625 B. W. 
geoorloofd is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 

jfotor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 9, 1°. der 
Motor- en Rijwielwet draagt den Minister mede op het bepalen van de 
wijze, waarop het aanbrengen van nummer met letter op het 1ijtuig moet 
geschieden. Art. 3 i\fotor-kenteekenbesluit, deze wijze bepalende, is dus 
bindend . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1052 

Archieven. Rondschrijven van den i\Iinister van Binnenlandsche Zaken en 
Landbouw aan Ged. Staten der onderscheidene provinciën, betreffende : 
Archieven Overheids-Commissiën . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 

Armwezen. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken 
en Landbouw aan de Gemeentebesturen, betreffende Centraal Archief 
en Inlichtingen-bureau inzake Maatschappelijk Hulpbetoon voor Neder-
land . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1053 

Gemeentebesturen. Beschikking van den Hoogen Raad. Van de gemeen
telijke inkomstenbelasting van een woonforens kan bij diens overlijden 
op de wijze bepaald bij art. 94 der Wet op de Inkomstenbelasting ont
heffing worden verleend. Dit zou niet mogelijk zijn geweest, wanneer 
overeenkomstig hetgeen bepaald was in het oorspronkelijke wetsontwerp 
op de Inkomstenbelasting ontheffing van belasting wegens overlijden 
vastgeknoopt was aan den subjectieven belastingplicht van den overlede-
ne. Dit is echter in art. 94, zooals het thans luidt, niet meer het geval. 
Tusschen ontheffing van belasting wegens vermindering van inkomen 
wegens staking van het bedrijf - art. !)5 der wet - en wegens over
lijden - art. 94 - bestaat geen essentiP.e! verschil . . . . . . . . . 1054 

Onderwijs. (Hooger-) Besluit tot hernieuwde aanwijzing, overeenkomstig 
artikel 157 der hooger-onderwij swet van: 1°. de afdeeling gymnasium 
van het, St. Norbertus-lyceum te Roosendaal; 2°. de afdeeling gymnasium 
van het St. Gertrudis-lyceum te Roosendaal; 3°. de afdeeling gymnasium 
van het St. Catharina-lyceum te Eindhoven; 4°. R.-K. Gymnasium 
Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis te Venray. S. 425. 1055 

Waterschappen. Koninklijk besluit. Terecht hebben Ged. Staten goed
keuring onthouden aan de begrooting van een waterschap, op grond dat, 
hoewel het waterschap door de provincie wordt gesubsidieerd en deze van 
hare ambtenaren pensioenbijdragen hdt, het waterschapsbestuur weigert 
ten aanzien van de ambtenaren van het waterschap tot eenzelfden 
maatregel over te gaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1055 
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Bladz. 
Ge1,1eentebeBturen. Koninklijk beslui t, , God. !%aten hebben terecht goed

keuring onthouden aan een raadsbesluit tot verkoop van grond, die be
grepen is in een uitbreidingsplan en tenein:le de uitvoering van dit plan 
te verzekeren, door de gemeente is aangekocht,; de verkoop van zoodanigen 
grond behoort verband te houden ioowel met de uitvoering van het 
uitbreidingsplan als met den verkoop door de gemeente van andere even-
eens in het uitbreidingsplan begrepen perceelen. . . . . . . . . . . 1056 

Hinderwe.t. Besluit tot vernietiging van de krachtens artikel 4, onder 2°., 
der H inderwet door den Raad der gemeente Haarlem in zijne vergadering 
van 4 Maart 1910 vastgestelde verordening. S. 426 . . . . . . . . . 1057 

Gemeentebesturen. Besluit houdende beschikking op het beroep van het 
Gemeentebestuur van Haarlem in zake den in die gemeente aan L. Henne-
man opgelegden aanslag wegens hoofdverblijf. S. 427 . . . . . . . 1058 

Militaire Zaken. Re luit tot intrekking van het K. R. van 15 Januari 1923 
(Staatsblad n°. 15). S. 428 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1059 

Jlfotor- en Rijwielwet. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 14 Motor- en 
Rijwielreglement verbiedt niet elke verblindende verlichting, doch 
alleen het gebruik van de een verblindend licht gevende schijnwerpers. -
Concl. 0. J\I. : Schijnwerper is een lichtbron, welke een feilen, scherp af. 
gelijnden kegelvormigen lichtbundel in de ruimte uitstraalt . . . . . 1059 

lnk-ornstenbelasting. Besluit tot wijziging van het formulier voor het 
aangiftebiljet der inkomstenbelasting voor hen , die binnen het Rijk wonen. 
s. 429 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1061 

Scheepvaart. Besluit tot wijziaing van het bijzonder reglement van 
politie voor het kanaal van Amsterdam naar de Merwede, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 8 October 1913 (Staatsblad n°. 383). S. 430. 1061 

Rijksambtenaren en Werklieden. Besluit houdende wijziging van het 
Arbeidsreglement voor werklieden in 's Rijks dienst ( taatsblad 1920, 
no. 75) . S. 431. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1062 

Gemeentebesturen. Besluit houdende beschikking op de beroepen, inge-
steld door het gemeentebestuur van Deventer, in zake de aanslagen van 
H. J. Holterman en G. J. Schuttelaar, beiden te Zwolle, in de plaatselijke 
inkomstenbelasting der gemeente Deventer als forens. S . 432 . . . . 1064 

Telegrafen en Telefonen. Besluit houdende wijziging van het K. B. van 
6 Maart 1905, S. 90, tot vaststelling van een Algemeenen Maatregel van 
Bestuur, als bedoeld in art. 12 van de Telegraaf. en Telefoonwet 1904, 
S. 7, laatstelijk aangevuld en gewijzigd bjj K. B . ·van 9 Juli 1921 (Staats-
blad n° . 903). S. 433 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 

Gedistilleerd. Besluit betreffende afwijking van artikel 9, § 4, der wet 
van 20 Juni 1862, S. 62, houdende bepalingen omtrent den accijns op het 
binnenlandsch gedistilleerd. S. 434 . . . . . . . . . . . . . . . . 1067 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot vaststelling van een algemeenen 
maatregel van bestuur, als bedoeld in de artikelen 23b der Pensioen
wetten voor de landmacht en de zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65) 
zooals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij de wetten van 27 Juni 1925 
(Staatsblad nos. 277 en 273). S. 435. . . . . . . . . . . . . . . 1067 

Onderwijs. (Lager-) Besluit houdende beschikking op de beroepen, inge
steld door 1°. den Raad der gemeente Peursum, en 2°. D. Kooijman 
J.Gzn. en 10 anderen, ouders of verzorgers van leerlingen der openbare 
lagere school te Peursum, tegen het besluit van Ged. Staten van Zuid
holland, van 24 Juni 1924, n°. 22/1, waarbij is bevolen, dat de openbare 
lagere school in de· gemeente Peursum zal worden opgeheven met ingang 
van het tijdstip, waarop zal zijn tot stand gekomen eene der regelingen, 
bedoeld in artikel 19, vierde li::l, der Lager-Onderwijswet 1920, te sluiten 
tus chen de Ra.den der eemeenten Peursum en Giessen-Nieuwkerk ten 
aanzien van de openbare lagere school in laatstgenoemde gemeente. 
s. 436 .. .............. ... .......... 1068 

Ge1neentebesturen. Beschikkin<> van den Hoogcn Raad. De Staat der 
Nederlanden oefent met de Rijkspostspaarbank geen bedrijf uit, zoodat 
zij deswege niet in de zakelijke bedrijfsbelasting der gemeente Amsterdam 
kan worden aangeslagen. -Aan " uitoefenen van een bedrijf" in art. 242e 
der Gemeentewet moet de beteekenis worden gehecht, die aan deze 
woorden taalkundig daaraan pleegt te worden gegeven. - Ten onrechte 
wordt den Raad van Beroep in het eerste middel van cassatie verweten 
dat niet onderzocht zou zijn of met de werkzaamheden van de Rijkspost
spaarbank winst wordt beoogd. Dit is wel degelijk onderzocht en op 
grond van wettelijke voorschriften is beslist, dat zulks niet het geval was. 
Waar dit beslist was, is ook terecht aangenomen, dat ook van een door een 
publiekrechtelijk lichaam uitgeoefend bedrijf niet kan worden gesproken. 
Of wellicht met betrekking tot den dienst der Posterijen en Telegrafie 
an::lers zal moeten worden beslist, kan hier, waar het betreft het bedrijf 
der Rijkspostspaarbank, niet ter zake doen . . . . . . . . . . . . . 1070 

Drankwet. Besluit tot vernietiging van het besluit van Burgemeester en 
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Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. Goedkeuring van een raadsbesluit 
strekkende tot aanleg van wegen ten behoeve van particulieren woning-
bouw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373 

Rechtswezen. Besluit tot wijziging en aanvu1Jing van h et Reglement van 
Openbaar Bestuur n°. IV op de organisatie en de dienst der Deurwaarders 
en verdere Regtsbedienden , vastgesteld b~j K . B. van 14 September 
1838, S. 36, laatstelijk aangevuld bij K. B. van 18 Maart 1924 (Staats-
blad n°. 127). S. 184 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374 

Militaire zaken. Besluit tot vaststelling van het tijdstip, waarop de wet 
van 29 Mei 1920, S. 278, zoomede het K. B. van 11 Augustus 1920, S. 703, 
voor zoove~l betreft de daarin opgenomen bepalingen tot wijziging van 
de voorschriften betreffende de tarieven van geregtskosten in strafzaken 
ten aanzien van de deurwaarders in werking zullen treden. S. 185. 376 

Rechtswezen. Besluit tot vaststelling van het tijdstip, waarop de wet van 
29 Mei 1920, S. 278, zoomede het K. B. van 11 Augustus 1920, S. 703, 
voor zooveel betreft de da.arin opgenomen bepalingen tot wijziging van 
de voorschriften betreffende de tarieven van geregtskosten in strafzaken 
ten aanzien van de deurwaarders in werking zullen treden. S. 185. . 376 

Coöperatieve vereenigingen. Arrest van den Hoogen Raad. Art. 46 Re!1;.-
wet 1917 - en de geheele daarbij aansluitende regeling der volgende 
artt. - is alleen toepasselijk op vereenigingen, waarbij het deelgenoot
schap berust op de deelneming in haa.r kapitaal en dus niet op de 
onderhavige Coöp. Vereeniging, die wel een kapitaal heeft, maar bij wie 
niet de deelneming in dat kapitaal de grondslag van hetlidmaatschap is.-
Ten onrechte hebben Hof en R echtb. hier.genoemd artikel van toepassing 
geacht. De H. R. verstaat, dat de Coöp. Vereen. de Handelskamer 
terecht in verzet is ~ekomen tegen het dwang bevel wegens f 4.50 R egistra
tierecht en f 1000.- boete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

Registratie. Arrest van den Hooo-en Raad . Art. 46 Reg. wet 1917 - en 
de geh.eele daarbij a.ansluitende

0 

regeling der volgende artt. - is alleen 
toepasselijk op vereenigingen, waarbij het deelgenootschap bernst op 
de deelneming in h~.ar kapitaal en dus niet OJ.> de onderhavige Coöp. 
Vereeniging, die wel een kapitaal heeft, maar bij wie niet de deelneming 
in d.at kapitaa, de grondslag van het iidmaatschap is. - Ten onrechte 
hebben H of en Rechtb. hier genoemd artikel van toepassing geacht. De 
H. R. verstaat, dat de Coöp. Vereen. de Hand elskamer terecht in verzet 
is gekomen tegen het dwangbevel wegens f 4.50 Registratierecht en 
f 1000.- boete.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

Gemeentebestuur. Arrest van den Hoogen Raad. Een bezwaar, gegrond 
op het niet bindend zijn der desbetreffende Verordening, richt zich t egen 
de wettigheid van den aanslag. - De algemeene rage! van art . 2 
R. 0 . moet wijken, nu de wet een bijzondere rechtspraak heeft ingesteld. 
- (De Hooge Raad vernietigt het vonnis der Rechtbank en verklaart 
zich onbevoegd van de vordering kennis te nemen. Vgl. H . R. 16 Dec. 
1920 N. J. 1921 blz. 220 (in welk geval geen cassatiemiddel over de be
voegdhe id was ge3teld), waarbij de H . R., ten principale rechtdoende, 
een dergelijke vordering toewees). - Over de wettigheid der verordening, 
zie Concl. Proc. -Gen., waarin wordt verwezen naar voormeld arrest H.R., 
waarbij een dergelijke verordening in strijd met de wet is geoordeeld. 379 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Wanneer in de verordening op de 
heffing der gemeentelijke belasting is bepaald, dat in geval van beroep 
tegen de beslissing van den Raad de controleur der gemeentebelastingen 
in de plaats van den Burgemeestel' treedt als de ambtenaar bedoeld in 
hoofdstuk II der wet van 19 Dec. 1914, S. 564, is de burgemeester, zoo 
hij in zijn qualiteit een cassatieberoep instelt, daarin niet-ontvankelij~. 382 

Militaire Zaken. Besluit tot intrekking van bepalingen nopens de oplei-
ding, enz. van ingelijfden bij de militie. S. 186 . . . . . . . . . . 382 

Woningboitw. Koninklijk besluit. Ged. Staten hebben terech_t goedkeu
ring onthouden aan eene wijziging der gemeentebegrootmg m verband 
met den bouw van woningen, waar de bouwplannen niet kunnen worden 
geëxploiteerd zonder nieuwe groote risico's voor de gemeente op te 
leveren, welke risico's slechts dan zouden moeten worden aanvaard, 
wanneer vaststond dat de bouw van de woningen als een onafwijsbare 
eisch moest worden beschouwd, hetgeen in casu niet is gebleken. . . 383 
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Bladz. 
Onderwijs. (Lager) Koninklijk besiuit. Nu de lokalen van een "gelijk

soortige" bijzondere school in den zin van § 11 van art. LXIV der wet 
van 16 Februari 1923, S. 38, niet overeenkomstig art. 7 der L .-O.-wet 
1920 door den Inspecteur der Volksgezondheid zijn afgekeurd, kan niet 
gezegd worden dat op deze school voor de daar schoolgaande kinderen 
ieen gelegenheid tot plaatsing in de voor hen bestemde klasse zoude 

lijven bestaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 
Gemeentebestuur. Rondschrij ven van den Minister van Financiën aan het 

College van Ged. Staten in de onderscheidene provinciën, betreffende 
Gemeentehjke inkomstenbelasting. (Art. 244a, sub 30_ en 40_ der 
Gemeentewet.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

Wettelijke tijd. Besluit tot v11rvroeging in 1925 van den wettelijken tijd 
bedoeld in art. 1 der wet van 23 Juli 1908 (Staatsblad n°. 236). . 187. 386 

Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Besluit tot wijziging van het 
K. B. van den 12den September 1924, S. 446, tot uitvoering van artikel 4, 
derde lid, der Ouderdomswet 1919. . 188. . . . . . . . . . . . . 386 · 

Radenwet. Besluit tot intrekking van het K. B. van 28 Maart l 919, S. 137, 
gewijzigd bij dat van 24 Juli 1923, S. 377, en tot vas tstelling van een 
algemeenen maatregel van bestuur a ls bedoeld in artikel 9 der Raden-
wet. S. 189 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 

Onderwijs. (Lager) Koninkl,ijk besluit. Indien een gemeenteraad, na 
krachtens art. 77 2° lid aanvankelijk een deel eener openbare school 
voor een bijzondere school te hebben beschikbaar gesteld zonder aan
duiding van een daarbij behoorend stuk grond .als speel terrein, later 
verst aat dat bij het bedoeld gedeelte der openbare school mede moest 
worden gerekend een gedeelte van het daaromheen liggend speelterrein, 
en het schoolbestuur meent aanspraak te kunnen maken op een grooter 
gedeelte van het speelterrein, doet zich voor een geschil betreffend de 
toepassing van art. 80 2° lid, waaromtrent Ged. Staten een beslissing 
hebben te geven . . .... ........ ..... · . . . . . . 387 

Gemeentebestuur. Beschikking va.n den Hoogen Raad der Nederlanden. 
Wanneer eene belanghebbende na afloop van den termijn bepaald in 
ar tt. 265b j0. 265c der Gemeentewet tegen een hem in de gemeentelijke 
wegbelasting opgelegd.en aanslag bij den gemeenteraad opkomt, is hij 
niet-ontvankelijk. De Raad van Beroep had hem daarom, doende wat 
de gemeenteraad had bebooren te doen, niet-ontvankelijk moeten ver
klaren, doch had den aanslag niet mogen vernietigen. . . . . . . . 388 

Beroepswet. Wet, houdende wij ziging van de Beroepswet. S. 190. . . 388 
Burgerlijk Wetboek. Wet, houdende wijziging van de ~oorschriften 

omtrent surséance van betaling (en in verband daarmede wijziging van 
artt. 17 Faillissementswet en 1195 Burgerlijk Wetboek). S. 191. . . 391 

Faillissementswet. Wet, houdende wijziging van de voorschriiten omtrent 
surséance van betaling (en in verband daarmede wijziging van artt. 17 
Faillissementswet en 1195 Burgerlijk Wetboek). S. 191. . . . . 391 

- Wet, houdende wijziging der Faill issementswet (voortzetting van 
bedrijf na insolventie). S. 192 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393 

Onderwijs. (Lager) Wet tot wijziging en aanvul ling der wet van 15 
December 1917, S. 700, tot regeling van het hooger landbouw- en hooger . 
veeartsenijkundig onderwijs, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 Juli 
1923 (Staatsblad n°. 364). S. 193 . . . . . . . . . . . . . . . . 394 

Volkshuisvesting. Besluit tot schorsing van het besluit van den Raad der 
gemeente Schiebroek, van 22 April 1925, strekkende om met gebruik
making van art. 1223 B. W . over te gaan tot openbaren verkoop van 
89 aan de N. V. ,,Hibex" te Rotterdam toebehoorende, met p1·emie en 
voorschot uit 's Rijks kas gebouwde midden~tandswoningen. S. 194. 395 

Telegrafie en Telefonie. Besluit, houdende wijziging van A . het,Rijkstele
foonreglement 1919, vastgesteld bij K. B. van 6 December 1919, S. 803, 
gewijzigd en aangevuld bij de Koninklijke besluiten van: 27. October 
1920, . 799, 13 Juli 1921, S. 937, 20 December 1921 S. 1365, 4 Maart 1922 
S. 96, 22 Januari 1923, S. 21,im 28 Juli 1924, S. 385; - B. het- Rijkst ele
graafreglement 1916, vastgesteld bij K. B. van 29 Novembe1· 1916! 
S. 518, gewijzigd en aangevuld bij de Koninklijke besluiten van : 31 Mei 
1918, S. 304, 9 December 1918, S. 796, 14 April 1919, S 177, 29 April 
1919, S 249, 11' December 1919, S. 806, 24-April 1920. S. 213, 3 December 
1920, S. 837, 9 December 1921, S. 1349, 28 September 1922, S. 539, 18 
November 1922, S. 601, 2 Februari 1923, S. 32 en 28 Juli 1924 (Staats-
blad n°. 385). S. 195 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _. 395 

Arbeidswet. Arrest van den Hoogen Raad. Waar de bedoelde rmi:nte _m 
de telastelegging is aangeduid als slagerij, is daarin voldoende dmdehJk 
aangegeven dat het onderhavi~e feit-heeft plaats gel>ad in een werkplaats 
in den zin van art. 2 dt>r Arbeidswet. - Onder "slagerjj" is immers naar 
het gewone ,spraakgebruik te verstaan een ruimte waarin __ slagers,".erk
zaambeden worden verricht. Welke werkzaamheden-hetz1J md1ermmte 
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Bladz. 
wordt geslacht hetzij dit slachten elders geschiedt, in elk geval omvatten 
het ten verkoop geschikt of meer geschikt maken van het geslacht vee, 
terwijl plaatsen waar uitsluitend vleesch of vleeschwaren worden ver
kocht, niet met den naam slagerij plegen te worden aangeduid. - Het 
verwerken en verdeelen van vierendeelen van geslacht vee tot die onder
.deelen welke als runderhaas, biefstuk etc. aan klanten en winkelpubliek 
worden verkocht, maakt het zich aan zulk een vierendeel bevindend 
vleesch ten verkoop geschikt, zoodat daardoor de ruimte, waar dat 
werk pleegt te worden verricht, wordt gestempeld tot een werkplaats in 
den zin va.nart. 2 der Arbeidswet. - De stelling dat een inrichting geen 
werkplaats zou kunnen zijn, reeds omdat zij een winkel is, vindt in de 
wet geen steun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Reis- en verblijfkosten. Besluit tot nadere regeling van de vergoeding 
wegens het gehuik van eigen automobiel bij reizen t en behoeve van het 
R\jk gedaan. S . 196 .. . ............ . ..... . 

Rechten van ·in-, uit - en doorvoer. Besluit, houdende aanwijzing van de 
ge::neente Sas v. Gent als losplaats van goederen, ingevoerd ter zee. S. 197. 

'l'racta!en. Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 30 Mei 1924 t e \Varschau tusschen Nederland en Polen gesloten 
handelsverdrag, met daarbij behoorend protoco] (Stbl. 1924, n°. 493). 
s. 198 .. . ....... .. ... ... ..... .. ... . 

Onderwijs. (Lager) Besluit, houdende beschikking op het beroep, inge
steld door L. M. van Hoeve-Leijs, thans wonende te Rotterdam, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van Zuidholland,. van 3 Sentember 
1924, waarbij is bevestigd het besluit van den Raad van Capelle aan den 
IJssel, van 15 Mei 1924, tot het verleenen aan haar van ongevraagd eervol 
ontslag uit bare betrekking van onderwijzeres aan de openbare lagere 
school n° . 1 in die gemeente, met ingang van den dag, waarop zij in het 
huwelijk zal zijn getreden. S. 199 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Indi ï. (Nederl.-) Besluit tot wijziging van het reglement op het verleenen 
van pensioenen en van onderstand voor ééns aan de mi litairen van de 
aanvullingstroepen beneden den rang van onderluitenant van het 
Nederlandsch Indische leger. S. 200 . . . . . . . . . . . . . . . 

Waterschappen. Besluit, houdende beschikking op het beroep van Bur
geineester en Wethouders van Woerden tegen de besluiten van Ged. 
Staten van Utrecht en van Zuidholland, onderscheidenlijk van 15 én 
29 Januari 1924, tot goedkeuring van de Algemeene Keur van het groot
waterschap van Woerden. S. 201 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Sponr- en tramwegen. Arrest van den Hoogen Raad. Stond het bek!. 
als waarnemend Burgemeester vrij op den spoorweg te loopen? Ver
vanging van den Burgemeester : art. 77 Gemeentewet. - Hooger beroep 
ingesteld zoowel door den Ambtenaar 0. M. als door zijn plaatsver
vanger. - Geen schending van art. 169 Sv. . . . . . . . . . . . 

Rechten van in-, itit- en doorvoer. Besluit, houdende vaststelling van den 
dag-, waarop de Tariefwet 1924, S. 568, volledig in werking treedt. S. 202. 

Gemeentebestuur. Beschikking van den Hoogen Raad. Al is een Raad 
van Arbeid blijkens de regeling zijner taak bij verschillende verzeke
ringswetten wel een orgaan, dat zijne medewerking bij de uitvoering dier 
wetten verleent, zoo is hij daarom no" niet ondernemer van een ver
zekeringsbedrijf, al was het alleen omdat de uitkomsten der bij de be
treffend" wetten geregelde verzekeringen niet zijn ten bate en schade 
van de Raden van Arbeid. - Terecht heeft de Raad van Beroep den 
opgelegden aanslag vernieti~d. . . . . . . · . . . . . . . . . . . : 

].fijnen. Wet, houdende goedkeuring van een nieuwe overeenkomst van 
den Staat met de N V. Aken-Maastrichtsche Spoorwegmaatschappij, 
betreffende de Domaniale Mijnen. S. 203. . . . . . . . . . . . . 

Coöperatieve vereenigingen. Wet, houdende nieuwe wettelijke regeling van 
de coöperatieve vereenigingen . S 204. . . . . . . . . . . . . . . 

Hand~lsregister. Wet, houdende nieuwe wettelijke regeling van de 
coöperatieve vereenigingen. S. 204. . . . . _- . . . . . . . . . . 

Rechten van in-, uit- en doorvoer . Besluit tot oprichting van een expeditie
kantoor te Maalbroek (gemeente Maasniel) en tot aanwij zing van een 
heerbaan. S. 205. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coöperatieve vereenigingen. Besluit, houdende vaststelling van het tijdstip 
van inwerkingtreding der wet van den 28sten Mei 1925, S. 204, houdende 
nieuwe wettelijke regeling van de coöperatieve vereenigingen. S. 206. 

Handelsregister. Besluit, houdende vaststelling van het tijdstip van 
inwerkingtreding der wet van den 28sten Mei 1925, S. 204, houdende 
nieuwe wettelijke regeling van de coöperatieve vereenigingen. S. 206. 

Onderwijs. (Lager) Wet t --,t wijziging van de Lager-onderwijswet 1920. 
s. 207 . . ...... . .. .. . . .. . ......... . 

Begrootingen en. Rekeningen. ~ et _to.t wijziging van hoofdstuk VA der 
Staats.begrootmg voor het dienstiaar 1924. S. 208. . . . . . . . . 
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Bladz. 
- Wet tot vaststelling van de begrooting van inkomsten en uitgaven 

van het Staatsvisschershavenbcdrijf te IJmuiden voor het dienstjaar 
1925 en regeling van de afschrijvingen en uitkeeringen aan 's Rijks 
middelen ten laste van dat bedrijf. S. 209 . . . . . . . . . . . . 420 

Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der ont eigening 
van· perceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten noodig 
voor de verbreed ing van den Lagen Rijndijk in de gemeente Leiden. S. 210 420 

- \,Vet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening ten behoeve 
van verbetering van den R ijksweg Amsterdam-Amersfoort. S. 211. 420 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening van per
ceelen, erfdienstbaarheden en andere zakelijke rechten noodig voor hêt 
maken van een scheepvaartverbinding tusschen den · Hollandschen 
LTssel en cf'e Gouwe nabij Gouda; in de gemeenten Gouda en Moor
drecht. S. 212 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 

Wegen. Wet, houdende overbrenging van den Rijksstraatweg van Velsen 
naar IJmuiden in beheer en onderhoud bij de gemeente Velsen. S. 213. 420 

- Wet, houdende overbrenging ,van een gedeelte van den Rijksweg 
Zeist-Woudenberg in beheer en onderhoud bij de gemeente Zeist. S. 214. 420 

Belastingen. (Rijks directe) Wet, houdende opdracht aan de ontvangers 
der directe belastingen van de invordering van de vermogensbelasting 
en van de verdedigingsbelastingen I. S. 215 . . . . . . . . . . . 420 

Vermogensbelasting. Wet, houdende opdracht aan de ontvangers der 
directe belastingen van de invordering van de vermogensbelasting en 
van de verdedigingsbelastingen I. S. 215. . . . . . . . . . . . . 420 

Pensioenen. Wet tot wij ziging van de P ensioenwet 1922 (Stbl. n°. 240) 
s. 216. 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot nadere wijziging van het achtste 
hoofdstuk der Staatsbegrooting voor het dienstjaar 1924. S. 217. 430 

- Wet, houdende wijziging van de Surinaamsche begrooting voor het 
dienstjaar 1923. S. 218 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 

- Wet hou dende wijziging .van .de Curaçaosche begrooting voor het 
dientjaar 1923. S. 219 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 430 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Curaçao over het dienstjaar 1921. S. 220. 430 

Psychopathenwet. Wet tot aanvulling en wijziging der bepalingen betref
fende het strafrecht en de strafr.3chtspleging ten aanzien van personen 
bij wie tijdens het begaan van het feit gebrekkige ontwikkeling of 
ziekelijke storing der geestvermogens bestond. S. 221 . . . . . . . 430 

Strafrecht en Strafvordering. Wet tot aanvulling en wijziging der be_J?a
lingen betreffende het strafrecht en de strafrechtspleging ten aanzien 
van personen bij wie tijd3ns het begaan van het feit gebrekkige ont
wikkeling of ziekelijke st oring der geestvermogens bestond . S. 221 . 430 

- Wet tot aanvulling van de wet van 14 April 1886, S. 62, tot vaststelling 
der beginselen van het gevangeniswezen, zooals die laatstel\ik is gewijzigd 
bij de wet van 12 Februari 1901 (Staatsblad n°. 64). S. 222. . . . 434 

Vleeschkeuringswet. Besluit tot wijziging en aanvulling van het besluit 
van 5 Juni 1920, S. 285, gewijzigd bij besluit van 5 Januari 1922, S. 2, 
tot uitvoering van de artikelen 18 en 25 van de Vleeschkeuringswet 
(Staatsblad 1919, n•. 524). S. 223 . . . . . . . . . . . . . . . . 438 

B egraafplaatsen. Koninklijk besluit. Voor de toellassing van dit artikel 
moet het uitbreiden van eene bestaande begraafplaats met het aanleggen 
van eene nieuwe worden gelijkgesteld. - Aan de omstandigheid dat 
het voor uitbreiding der begraafplaats bestemd terrein op een afstand 
van minder dan 50 M. van de bebouwde kom ligt doet niet af, dat de 
gebouwen, aïe aan de gevraagde uit,breiding in den weg staan, en die 
mede behooren tot de bebouwde kom, zijn gebouwd met toepassing van 
art. 16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 

Natuurschoon. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan Heeren Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provinciën, . betreffende behoud van natuurschoon. 440 

Belastingen. (Rfjks directe) Rondschrijven van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren Ged. Staten van : 1. Gel
derland; 2. Zuidholland; 3. Noordholland; 4. Friesland; 5 Overijssel; 
6 Drenthe, betreffende uitvoering wet van 29 April 1925, S. 171, (bevor
dering van de richtige heffing der directe belastingen). . . . . . . . 440 

Gemeentebestuur. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan Heeren Ged. Staten van : 1. Gelderland; 
2. Zuidholland: 3. Noordholland; 4. Friesland; 5 Overijssel; 6. Drenthe, 
betreffende uitvoering wet van 29 April 1925, S. 171, (bevordering van 
de richtige heffing der directe belastingen). . . . . . . . . . . . . 440 

- Arrest van den Hoogen Raad. De gemeenteraad is bevoegd om in 
het belang der open bare orde een regeling te maken betreffende de spelen, 
welke in voor het publiek toegA,u.kelijke lokaliteiten of plaatsen mogen 
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Bladz. 
worden beoefend. - Het onderwerpelijke art. der politieverord. en de 
artt. 254bis en 457 Sr. hebben niet danzelfden inhoud. - Het handelt 
niet over medeplichtigheid, immers bevat een zelfstandige delicts
omschrij ving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441 

Huurcon1missiewet. Arrest van den Hoogen Raad. Twee huurovereen
komsten, een omtrent den winkel en een omtrent de achtergelegen 
woningruimte, of één contract betreffende het geheel ? Feitelijke be-
beslissing van den Kantonrechter. - Qualificatie. . 442 

Koophandel. (Wetboek van ) Wet, houdende wijziging van de bepa
lingen omtrent wissels en assignatiën. S. 224 . . . . . . . . . . . 443 

Pen8ioenen. Wet tot wijziging van de wet van 2 Juli 1923, S. 326, tot 
regeling van de pensioenen van de rE)serveadjudanten-onderofficier van 
de landmacht, die op grond van de door hen bekleede betrekking geacht 
worden voortdurend in werkelijken dienst te zijn of geweest te zijn, als
mede van hunne weduwen en weezen. · S. 225. . . . . . . . . . . 444 

Onderw~js. (Hooger) Besluit tot hernieuwde aanwijzing overeenkomstig 
artikel 157 der hooger-onderwijswet, van de afd eeling gymnasium van 
het Christelijk lyceum te Harderwijk en van het Roomsch-Kat holiek 
gymnasium voor meisjes "St. Angela" te Venray. S. 226 . . . . . 445 

Ongevalleni-erzekering. Besluit tot wijziging van het K. B. van 21 Sep
tember 1923, S. 459, tot vaststelling van een a lgemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld in artikel 152 der Land- en Tuinbouwongevallenwet 

• 1922. s. 227. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 
Militare zaken. Besluit, houdende vaststell.ing van een reglement betref

fende de raden van onderzoek en van appèl, bedoeld in de Bevorderings
wet voor da zeemacht 1902, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 2 cTuli 
1923 (Staatsblad n°. 330). S. 228 . . . . . . . . . . . . . . . . 445 

Indië. (Nederlandsch-) Besluit, houdende nadere vaststelling van regelen 
voor de toekenning van wachtgeld bij terugkomst in Nederland aan 
personen, die voor benoeming in tijdeljjken dienst ter beschikking van 
den Gouverneur-Generaal vau Nederlandsch-Indië zijn gesteld. S. 229. 455 

- Beslui t tot narlere verhooging van de gagements- en pensioensbedragen 
van de Europeesche militairen van het Nederlandsch-Indische leger 
beneden den rang van onderluitenant, clie vóór 1 Januari 1920 rech t 
op gagement of pensioen hebben verkregen. S. 230. . . . . . . . . 455 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. Hij die een werk ten behoeve 
der gemeente heeft aangenomen ka n, zoolang de desbetri,ffcnde over
eenkomst nog loopt, niet als raadslid worden toegelaten. . . . . . . 456 

Onteigening. Rondschrijven van den Minister van Waterstaat aan _de 
Gedep. Staten van de verschill ende provincii'n, betreffende toepassmg 
VIIen titel Onteigeningswet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 

Financieele verhcniding tusschen Rijk en Gemeente. Rondschrijven van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan de onderscheidene 
Gemeentebesturen , betreffende verrekening vorderingen en schulden 
t usschen Rijk en Gemeenten. Vervolg op schrijven van: 15 April 1925. 4/i6 

Warenwet. Arrest van den Hoogen R aad. Hij die kalkeieren verkoopt, 
zeggende, dat het versche eieren zijn, verkoopt eieren, welke als "versche 
eieren" in ondeugdelijken toestand verkeeren. . . . . . . . . . . . 457 

Onderwijs. (Lager) Beschikking van den Hoogen Raad. Gemeentelijke 
verordening van Arnhem tot het heffen van schoolgeld voor het volgen 
van lager onderwij8 van 13 Aug. 1923. - Waar ingevolge art. 23· der 
b·ovenvermelde verordening een aanslag in de schoolgeldheffing wordt 
verminderd, indien een aanslag in de Riiksinkomstenbelasting, waarnaar 
deze aanslag berekend wordt, verminderd is, is onder " vermindering" 
ook te verstaan het geval, dat aan iemand, die in de Rijksinkomsten
belasting is aangeslagen, ontheffing van belasting, bijv. wegens staking 
van een bedrijf, wordt verleend. - H et woord is niet letterlijk op te 
vatten in den engen zin, dat het bloot zou slaan op de gevallen bedoeld 
in art. 109 en art. 110 der wet op de Inkomstenbelasting 1914. - Alleen 
door de uitdrukking "vermind eren" ruim op te vatten wordt rekening 
gehouden met de bedoeling der verordening, de heffing gelijken trerl te 
doen hc.uden met de geldelijke draagkracht naar welke in de Rijksin
komstenbelasting wordt bijgedragen. . . . . . . . . . . . . . . 4/i!l 

Onderwijs. (Middelbaar) Beschikking van den Hoogen R aad. Ge
meentebelastingen. - Schoolgeldheffing voor het middelbaar onderwijs 
te Arnhem. - Wanneer in eene gemeentelijke beiastingverordening 
bepaa.d is, dat h et schoolgeld wordt geheven naar het inkomen waar
over de schoolgeldplichtige bij den aanvang van het heffingsjaar is 
aangeslag3n in de Rijksinkomstenbelasting en dàt beffingsjaar begint 
met I cTanuari, wordt de bedoeling om verband te leggen tusschen de 
schoolgeldheffing en de aanslagen in de Rijksinkomstenbelasting a lleen 
verwezenlijkt, indien grondslag vari de heffing is het inkomen volgens 
den aanslag over het bij den aanvang van den heffingstermijn loopende 
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op 1 Mei tevoren ingetreden belastingjaar, in dat geval, waar het betreft 
bet heffingsjaar 1924, den aanslag over het belastingjaar 1 Mei 1923-30 
April 1924. - Waar tegenover deze rationeele opvatting in het cassatie
middel wordt betoogd, dat beslissend zou zijn niet het belastingjaar 
waarop de aanslag in de rijksbelasting betrekking heeft, maar de datum 
waarop de laatste aanslag in die belasting is tot stand gekomen, behoort 
dit middel als ongegrond te worden verworpen. . . . . . . . . . . 

Viiurwapenwet. R onsdchrijven van den Minister van Justitie aan Heeren 
Commissarissen der K oningin in de Provinciën, b.3treffende uitvoering 
Vuurwapenwet 1919 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentebestuur. Beschikking van den Hoogen Raad. Een bezwaar, 
gegrond op het niet bindend zij n van de gemeentelijke verordening, 
welke bjj het opleggen van den aanslag is toegepast, richt zich tegen 
den aanslag en meer in het bijzonder te;,en de wettigheirl van den aanslag. 
Terecht heeft de rechter zich t en deze onbevoegd verklaard. Dat het 
geopperde bezwaar mede omvat de vraag omtrent de geldigheid van 
het op den aanslag berustende dwangbevel, doet hieraan niet af. -
Anders Concl. Proc.-Gen. - N. B. beze beslissing is gelijk aan die 
gegeven bij arrest H . R. 27 Februari 1924, N. J. 1924 blz. 289, doch, naar 
aanleiding van de tegen 's Hofs uitspraak aangevoerde griev3n, veel 
uitvoeriger gemotiveerd. - (Zie voorts over de vraag of het onderhavige 
Bchoolgeld een bE>lesting i~ · Conc . Proc.-GE>n. en tweeae en derde 
cas atiemiddel.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Coöperatieve vereenigingen. Arres t van den Hoogen Raad. Ten onr~chte 
heeft het Hof, voor de ontvankelijkheid van een vordering tegen een 
ontzet lid, gevorderd de vermelding in de dagvaarding van het t ijdstip 
van de inschrijving der ontzetting. - Bij ontzetting moet het tijdstip, 
waarop het besluit daartoe is genomen, worden vermeld. Overigens 
vloeit uit de voorlaatste a l. van art. 11 voort, dat ook de inschrijving van 
het besluit tot ontzetting op den dag, waarop het wordt genomen, zal 
plaats viuden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

l nvaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Besluit tot wijziging van het 
K. B. van 13 Maart 1919, S. 107, tot uitvoering van artikel 243 der 
Invaliditeitswet, zooals dat besluit is gewijzigd bij K. B. van 24 Mei 
1921 (Staatsblad n°. 737). S. 231 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Landarbeiderswet. Besluit tot wijziging van het K. B. van 14 November 
1918, S. 589, tot uitvoering van de a rrtikelen 6, 7 en 8 der Landarbeiders-
wet. S 232 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

P ensioenen. Rond,chrijven vau, den Minister van Binnenland che Zaken 
en Landbouw a!Ln Heeren Burgemeesters, betreffende : · itvoering 
K. B. 9 Auguitus 1924, S. 414, betreffende Pensioenwetten voor de 
landmacht en de zeemacht . . .. . ............ .. . 

Gemeentebestuur. Be3chikking van den Hoogen Raad. Zakelijke belasting 
op het bedrijf der gemeente Amsterdam. - Waar volgens de uitdruk
keliike bepaling van art. 242e der Gemeeb.tewet de zakelijke belasting 
op het bedrijf slechts wordt geheven van de daar omschreven onder
nemingen en inrichtingen en naar den daar bepaalden maatstaf, heeft de 
Raad van Beroep terecht geoordeeld, dat bij eene gemeentelijke belasting
verordening de in art. 2!2e getrokken grenzen niet mogen worden 
overschreden. - Dit is echter niet het geval in de onderhavige verorde
ning, waar deze bepaalt, dat de gemeentelijke bedrijfsbelasting wordt 
geheven ook van de arbeiders (varende zeelieden, enz.) aan boord van 
de schepen eener Stoomvaartonderneming, indi en die schepen in Am
sterdam haar gewone ligplv.ats hebben. Immers blijkt niet dat men hi er 
te doen heeft met arbeiders, werkzaam in het bedrijf van belanghebbende 
hier te lande of elders, waarvoor die aldaar zou kunnen worden aange
slagen . - Cassatie der uitspraak en handhaving van den aanslag, omdat 
de Raad van Beroep ten onrechte den eisch gesteld heeft, dat de v.rbei-
ders werkzaam zouaen moeten ·zijn binnen de gemeente . .. .. . . 

Onderwijs. (La!Jer) Arre~t van den Hoogen Raad. Een school kan een 
M. U. L. 0.-school zijn zonder dat aan a lle in art. 4_8 gestelde eischen 
is voldaan, zoodat er geen aanspraak op vergoeding tegen het Ri,ik zou 
aanwezig zijn. - Iit de geschiedenis valt af te leiden, dat de door de 
Rechtb. ge telde eisch - onderwijs in drie der vakken onder 1, m, n, en 
p van art. 2 genoemd in ieder der hoogste drie klassen - juist is. . . 

Waterschappen. Rondschrij ven van den Minister van Waterstaat aan de 
Ged. Staten in de provinciën, betreffende toepassing wet droogmakerijen 
en indijkingen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Gemeentewet. Wet tot wijziging van de Kieswet, van de Provinciale Wet 
en van de Gemeentewet . S. 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . 

K ieswet. Wet tot wijziging van de Kieswet, van de Provinciale Wet en 
van de Gemeentewet. S. 233 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Provinciale wet. Wet tot wijziging van de Kieswet, van de Provinciale 
Wet en van de Gemeentewet. S. 233. . . . . . . . . . . .. 
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23 Juni 
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23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

Bladz. 
Indië (Nederlandsch-). Wet, houdende herziening van het Reglement op 

het beleid der Regeering van Nederlandsch-Indië. S. 234. . . . . . 
- Wet, houdende wijziging van de artikelen 8, 58, 67b, 67c en 71 van het 

Reglement op het beleid dtr Regeering van Nederlandech-lndië. S. 235. 
- Wet, houdende nadere wijziging van de Indische Comptabiliteitswet, 

(StaatAb1ad 1917, n°. 275). S. 236 . .............. . 
Boschwezen. Wet, houdende intrekking der aan.vijzing van het Staats

boschbeheer als Staatsbedrijf. S. 237. . . . . . . . . . . . . . . 
Onteigening. Wet tot verklaring van het algemeen nut der onteigening 

van eigendommen. erfdienst baarheden of andere zakelijke rechten, 
noodig voor uitbreiding van het gemeenteziekenhuig te 's-Gravenhage 
s. 238 ......... . ........... · · · · · · · · 

Domeinen. Wet, houdende goedkeuring van de overeenkomst van ruiling 
van domeingrond in de bcschwachterjj Nieuw-Soerel met de gemeente 
Ermelo. S. 239. . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onteigening. , Wet t ot verklaring van het, algemeen nut der onteigening 
van eigendommen, erfdienstbaarheden of andere zakelijke rechten, 
noodig voor het verbeteren van den verkeersweg, genaamd de "Dragt" 
te Heerenveen, gemeente Schoterland, en voor den aanleg van een ver
bindingsweg tusschen de Decamalaan en een zuidelijk daarvan gelegen 
bouwterrein aldaar. S. 240 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en verhooging van het 
vijfde hoofdstuk der Staatsbegrooting voor n et dienstjaar 1925. S. 241. 

Loterijwet. Wet, houdende wijziging en aanvulling der Loterijwet 1905. 
s. 242 .... ..... .. ... ... .. .... . ..... . 

Strafrecht en Straf,,ordering. Wet, houdende wijziging van de bepalingen 
van het Wetboek van Strafrecht in zake valschhûd in bankbiljetten, in 
muntspeciën en muntpapier en in postzegels en postmerken. S. 243. 

Vreemdelingen. Wet, houdende wijziging van de bepalingen van het 
Wetboek van Strafrecht in zake valschheid in bankbiljetten, in munt
speciën en muntpapier en in postzegels en postmerken. S. 243 . . . 

Mijnen. Wet tot tijdelijke schorsing van de heffing van een recht op de 
mijnen, ingevolg!'l de wet van 26 Maart 1920 (Stbl. n°. 157). S. 244. 

Registratie. Wet tot wijziging van de R egistrati ewet 1917. S. 245 .. 
Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging van de wet tot regeling 

van de inkomsten en uitgaven van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaa1 1924. S. 246 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet tot wijziging van het zevende Hoofdstuk B der Stàatsbegrooting 
voor het dienstjaar 1925. (Diverse onderwerpen.) S. 247 ..... 

Tractaten. Wet, houdende goedkeuring van het op 2 Juli 1924 te Riga 
tusschen Nederland en Letland gesloten handelsverdrag. S. 248. . 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 22 Juli 1924 te Reval tusschen 
Nederland en Estland gesloten voorloopige handelsverdrag. S. 249 . 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 11 Juli 1924 te Ottawa tusschen 
Nederland en Canada gesloten handelsverdrag. S. 250 . . . . . . . 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 16 Augustus 1924 te Angora. 
tusschen Nederland en de Turksche Republiek gesloten verdrag van 
vriendschap. S. 251. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

- Wet, nopens toetreding tot de conventie betreffende de inrichting van 
het statuut der z?ne van Tang~r, gesloten te Pa~ijs op 18 December 1923 
tusschen Frankr1Jk, Groot-Bnttanmë en SpanJe. S. 252 . . . . . . 

- Wet, houdende goedkeuring van het Protocol van 24 September 19,23, 
betreffende arbitrage-clausules. S. 253 . . . . . . . . . . . . . . . 

Wegen. Wet, houdende overbrenging in beheer en onderhoud gedeeltelijk 
bij den polder "het Koegras" , gedeeltelijk bij de gemeente Callantsoog 
van den bij het Rijk in beheer en onderhoud zijnden weg van Midden vliet 
onder de gemeente Helder naar Groote Keeten onder de gemeente 
Callantsoog. S. 254. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering. Wet tot wijziging der Invalidi
teitswet. S. 255 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Resluit tot toepassing der artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Stan.tsblad Hll9, n°. 581). S. 256 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Vis~cherij ... Besluit tot nadere wijziging van het Zeeuwsche Stroomen
V1sschenJreglement. S. 257 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Rij~sambtenaren en -werklieden. Besluit tot w\jziging van het Bezoldi
gmgsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1925, laatstelijk gewijzigd bij 
K. B. van 25 Maart 1925 (Staatsblad no. 114). S. 258. . . . . . . 

Scheepvaart. Besluit tot aanvulling van het K. B. van 30 December 1924, 
S. 617, tot bekrachtiging van een Reglement, betreffende het verleenen 
van patenten voor Rijnschippers. S. 259 . . . . . . . . , . . . . 

Stoomwezen. Besluit, houdende nadere wijziging van het Stoombesluit 
1915, (Staatsblad 1915, n°. 83), laatstelijk gewijzigd bij het K. B. van 
27 October 1920 (Staatsblad n°. 800). S. 260 . . . . . . . . . . . 

479 

489 

490 

491 

491 

4!H 

491 

491 

492 

493 

493 

493 
4û4 

494 

494 

494 

495 

496 

498 

499 

506 

508 

508 

509 

520 

520 

520 

521 



L925. 
23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Jun, 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 ,Tunj 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

23 Juni 

Bladz. 
- Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van 14 Januari 1897, S. 45, 

laatstelijk gewijzigd bij het K. B. van 20 Juni 1924, ' . 316, tot vast
stelling van eene instructie voor de ambtenaren bedoeld in artikel 7 der 
Stoomwet. S. 261. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 

Warenwet. Besluit tot toepassing· der artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919, n°. 581). '. 262 . . . . . . . . . . . . . . . . 522 

Volk~gez,ondheid. Besluit tot uitvoering van art.ikel 7 van de Gezond
heidswet (Staatsblad 1919, no. 784). S. 263. . . . . . . . . . . . 523 

Reis- en verblijfkosten. Besluit tot nadere wijziging van het Reisbesluit 
1916, ·laatstelijk gewijzigd b[j besluit van 8 December 1923 (Staats-
blad n°. 545). S. 264 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 

Re,chten van in-, uit- en doorvoer. Besluit, betreffende Commissiën van 
beoordeeling, bedoeld bij de Waardewet 1906, S. 216, houdende nadere 
bepalingen omtrent de heffing van invoerrecht naar de waarde d?r 
goederen. S. 265 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 524 

Muntwezen. Besluit, houdende vaststelling van regelen ten aanzien van 
de loonen van de werklieden bij 's Rijks Munt. S. 266. . . . . . . 525 

Bieren en Azijnen. Besluit, houdende nadere bepalingen omtrent uitvoer 
van bier met afschrijving van accijns. S. 267 . . . . . . . . . . . 526 

Gemeentewet. Besluit ter uitvoering van artikelen der Kieswet, der 
Provinciale wet en der Gemeentewet. S. 268 . . . . . . . . . . . 527 

Kieswet. Besluit ter uitvoering van artikelen der Kieswet, der Provinciale 
wet en der Gemeentewet. S. 268. . . . . . . . . . . . . . . . . 527 

Provinciale wet. Besluit t er uitvoering van artikelen der Kieswet, der 
Provinciale wet en der Gemeentewet. S. 268 . . . . . . . . . . . 527 

Tractaten. Besluit, bepalande de bekendmaking rn het Staatsblad van 
het tusschen Nederland en de andere in de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart vertegenwoordigde Staten gesloten verdrag van 14 De
cember 1922, met daarbij behoorend aanvullend protocol van 22 De
cember 1923 (Staa tsblad 1924 n°. 528), strekkende tot vervanging van 
de artikelen 15 tot en met 21 der Rijnvaartakte van 17 October 1868 
(Staatsblad 1869, n°. 75) en van het verdrag van 4 Juni 1898 (Staats-
blad 1899 n°. 277). S. 269 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in het Staatsblad van het verdrag 
met bijbehoorend protocol ter vereenvoudiging van douaneformaliteiten 
van 3 November 1923 (Staatsblad 1925, n°. ll8). S. 270 . . . . 530 

Militaire zaken. Besluit tot aanvulling en wijziging van Ons besluit van 
23 Maart 1925, S. 105, houdende voorloopige voorzieningen omtrent het 
georganiseerd overleg voor het militaire personeel der zeemacht. S. 271. 539 

- Besluit tot wijziging van het K. B. van 27 Februari 1922, S. 91, houden-
de vaststelling van de eischen van voorgeoefendheid. S. 272. . . . 540 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Als onderwijzers, die het hoofd 
der school moeten bijstaan kunnen alleen die onderwijzers in aanmerking 
komen, die gedurende den geheelen bij den rooster van lesuren vastge
stelden schooltijd uitsluitend aan de eene school door dat hoofd bestuurd 
zijn verbonden in dien zin, dat zij gedurende dien geheelen tijd voor het 
aan die school te geven onderwijs beschikbaar zijn, hetgeen niet het geval 
zou zijn, indien zij gedurende denzelfden tijd al wa.re het slechts voor 
enkele uren elders verbonden waren. . . . . . . . . . . . . . . . 540 

Gemeentebestuur. Koninkljjk besluit. Inkomstenbelasting. Gemeente 
van hoofdverblijf. De KroQn beslist dat de gemeente, waar men op 
1 Mei (begin van het belastingjaar) daadwerkelijk gevestigd is, _de 
gemeente van aanslag moet zijn. De omstandigheid dat men zw_h 
reeds vóór dien datum naar een andere gemeente heeft doen overschr1J -
ven, doet daaraan niets af. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 

- Koninklijk besluit. Inkomstenbelasting. Gemeente van hoofdver
blijf. De Kroon beslist dat aan daadwerkelijk verblijf niet afdoet dat 
de aangeslagen3 volgens wetteEjk voorschrift verplicht is elders zijn 
vast en voortdurend verblijf te houden . . . . . . . . . . . 1 • • 541 

Sterke drank. Koninklijk besluit. Tot de gevallen, bij art. 28 voorzie~, 
waarin een vergunning voor den verkoop van sterken drank in het klem 
alleen aan logeergasten door Ged. Staten kan worden .ingetr?kke_n, 
behoort niet het geval, dat de inrichting, waarvoor vergunnmg 1_s 
verleend, niet meer zoû zijn aan te merken als een logement in den zrn 
der wet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 

Onde'l'wijs. (Lager) Koninklijk besluit. De in dit art. bedoelde vergo~-
ding kan slechts worden berekend vanaf den datum, waarop het rn 
art. 107 1• lid sub c genoemd bewijs aan den onderwijzer i~ uitgereikt, 
daar deze eerst van dien datum af tot het geven van bijzonder onderw1JS 
bevoegd was. Hiertegen doet niet af, dat a rt. 107 niet is O)?g~nomen 
onder de voorschriften waaraan moet zijn voldaan ter verkr1Jgrng van 
Rijksvergoeding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 

Visscher-ij . Beschikking van den Minister van Binnenlandsche Zaken en 
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IN HO UD. 
Bladz. 

Begrootingen en Rekeningen. Wet tot wijziging en aanvullin~ van het 
zevende hoofdstuk B der Staatsbegrooting voor het dienstiaar 1925. 
(Uitkeering aan de "Codro".) S. 295. . . . . . . . . . . . . . . 595 

Domeinen. Wet, houdende goedkeuring__ van de onderhandschc over
dracht, door ruiling, aan de gemeente Hoorn van de voormalige Hulp
kazerne c. a. aan de Mosterdsteeg te Hoorn. S. 296. . . . . . . . 595 

Begrootingen en Rekeningen. Wet, houdende vaststelling van de koloniale 
huishoudelijke begrooting van Suriname voor het dienstjaar 1925. S. 297. 595 

- Wet, houdende vaststelling van de kolonia.le huishoudelijke begrooting 
van Curaçao voor het dienstjaar 1925. S. 298. . . . . . . . . . . 595 

- Wet, houdende vaststelling van het slot der rekening van de koloniale 
uitgaven en ontvangsten voor Suriname over het dienstjaar 1921. S. 299. 595 

- Wet, houdende nadere wijziging van de begrooting van Nederlandsch-
Indië voor het dienstjaar 1925. S. 300. . . . . . . . . . . . . . 595 

- Wet, houdende nadere wijziging van de begrooting van Nederlandsch
Indië voor het dienstjaar 1925. S. 301. . . . . . . . . . . . . . 595 

- Wet, houdende nadere wijziging van de begrooting van Nederlandsch-
Indië voor het dienstjaar 1925. S. 302. . . . . . . . . . . . . . 595 

- Wet, houdende nadere wijziging van de begrooting van Nederlandsoh-
Indië voor het dienstjaar 1923. S. 303. . . . . . . . . . . . . . 595 

- Wet, houdende nadere wijziging van de begrooting van Nederlandsoh-
Indië voor het dienstjaar 1923. S. 304. . . . . . . . . . . . . . 595 

- Wet, houdende nadere wijziging van de begrooting van Nederlandsoh-
Indië voor het dienstjaar 1923. S. 305. . . . . . . . . . . . . . 595 

Zuiderzee. vVet, betreffende maatregelen en werken noodig tot voor
ziening in de belangen van de landsverdediging in verband met de 
afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee. S. 306. . . . . . . . 595 

Tractaten. Wet, houdende goedkeuring van het op 4 Januari 1913 te 
's-Gravenhage tusschen Nederland en Mexico gesloten consulair verdrag 
betreffende de toelating van consulaire ambtenaren van Mexico in 
Nederlandsch-Indië. Suriname en Cura~ao. S. 307. . . . . . . . . 596 

Absintwet. Wet tot invoering van het nieuwe Wetb. v. Strafv. S. 308. 600 
Arbeidswet. id. 
Armwezen. id. 
Bakens. id. 
Beroepswet. id. 
Bosch wet. id. 
Boter- en Margarine. id. 
Bouwverbod. id. 
Buskruit. id. 
Caissonwet. id. 
Gonsu/,aten. id. 
Distributiewet. id. 
Dividend- en Tantièmebe/,asting. id. 
Enquête. id. 
Gemeentebesturen. id. 
Geneeskundig Staatstoezicht. id. 
Handelsnaam. id. 
Ind. en int. eigendom. id. 
Inkomstenbelasting. id. 
lnvaliditeits- en OuderdomBwet. id. 
J achlwet. id. 
Kerkgenootschappen. id. 
Kieswet. id. 
Landbouw. id. 
Leerplicht. id. 
Loterij. id. 
Meststoffen enz. id. 
Militaire zaken. id. 
Mollen-, Egels- en Kikvorschenwet. id. 
Motor- en Rijwielwet. id. 
Muntwezen. id. 
Notariaat. id. 
Onderwijs (Lager). id. 
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29 Juni 

30 Juni 

30 Juni 

Bladz 
Onderwijs. (Middelbaar) Wet tot invoering van het nieuwe Wetb. 

v. Strafv. S. 308 . . 600 
Ongevallenverzekering. id. 
Ontpwfbare Btofjen. id. 
Onts,nettingsmitidelen. id. 
Oorwgswinstbelasting. id. 
Opiu,nwet. id. 
Paarden wet. id. 
Pandhu·iswet. id. 
Personeele belasting. id. 
Phosphorluciferswet. id. 
Posterij. id. 
Rechtswezen. id. 
Rechten van in-, uit- en doorvoer. id. 
Registratie. id. 
Rivierenwet. id. 
Rijwielbelastingwet. id. 
Scheevvaart. id. 
S71eelkaarten. id. 
Spoor- en Tra,nwegen. id. 
Staats/,oterij. id. 
Statistiek. id. 
Steenhouwerswet. id. 
Sterke drank. id. 
Strafrecht en Strafvordering. iel 
Stuwadoorswet. id. 
Tabakswet. id. 
Tariefwet. id. 
Tractaten. id. 
Trekh01ulenwet. id. 
Veewet. id. 
Veiligheidswet. id. 
Vergiftige stoffen. id. 
Visscherij. id. 
Vleeschkeiiring. id. 
V ogelwet. id. 
Volksvoeding. id. 
Vuurwapenen. id. 
Warenwet. id. 
Wegen. id. 
Woonwagens en woonschepen. id. 
Zeebrieven. id. 
Zegel. id. 
Ziekten. (Besmettelijke) id. 
Burgerlijk Wetboek. Wet, houdende wijziging der wet van 26 Maart 1920, 

S. 148, verbeterd bij de wet van 4 December 1920 (Stbl. n°. 864). S. 309. 619 
Naturalisatie. Wet, houdende naturalisatie van L. Aberlé en 19 anderen. 

. 310 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620 
- Wet, houdende naturalisatie van J. C. Albers en 19 anderen. S. 311. 620 
- Wet, houdende naturalisatie van Chr. Attinger erl 19 anderen. S. 312. 621 
- Wet, houdende naturalisatie van W. G. Claudi en 18 anderen. S. 313. 622 
Wetboek van Strafrecht. Wet, houdende uitbreiding van de mogelijkheid 

van toepassing van de straf van geldboete. S. 314 . . . . . . . . 622 
Jachtwet. Arrest van den Roogen Raad. Degene, wiens hond op gron

den wild zoekt, is slechts dan tot terugroeping of ophaling van dien 
hond verplicht, indien hij op dien grond noch de bevoegdheid heeft om 
wild op te sporen, noch die om het te bemachtigen, noch die om het te 
dooden, zoodat, waar alleen is telastegelegd en bewezenverklaard, dat 

beklaagden de opsporingsbevoegdheid misten, zij terecht zijn ontslagen 
van rechtsvervolging (Anders concl. 0. M.) . . . . . . . . . . . . . 626 

- Arrest van den Hoogen Raad. Het telastegelegde loopen met een 
geladen schietgeweer in jagende houding is terecht niet aangemerkt als 
jagen in den zin der Jachtwet, nu niet tevens is telastegelegd, dat dit 
loopen geschiedde met het doel om wild t e bemeesteren . . . . . . 627 

Gemeentebestuur. Beschikking van den Hoogen Raad. Bij toepassing 
van art. 242e gem.wet op eene onderneming, welke een seizoenbedrijf 
uitoefent, moet voor de vaststelling van het jaarloon der arbeiders tot 
uitgangspunt dienen het loon, dat in de bepaalde onderneming wordt 
betaald, ma.ar bij de herleiding daarvan tot het loon over het geheele 
jaar is rekening te houden met den tijd, gedurende welken arbeiders in 
zoodanige onderneming in een jaar plegen te werken. . . . . . . . 628 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Aanslag van den Staat der 
Nederlanden (het Nederlandsch Loodswezen) in de zakelijke bedrijfs-



1925. 

30 Juni 

2 Juli 

3 Juli 

~ Juli 

4 Juli 

4 Juli 
4 Juli 

4 Juli 

4 Juli 

4 JuJi 

6 Juli 

7 Juli 

7 Juli 

7 Juli 

7 Juli 

7 Juli 

Bladz. 
belasting der gemeente Vlissingen. Uit de geschiedenis van art. 242e 
der Gemeentewet blijkt dat van een bedrijf in den zin der wet alleen 
sprake kan zijn wanneer daarbij beoogd wordt het verwerven van stoffe-
lijke voorde-3Jen. - Waar de uitspraak van den Raad van Beroep 
omtrent de vraag of dit met het Nederlandsch loodswezen al dan niet 
het geval is geen voldoende gegevens voor eene beoordeeling dezer bij 
de gevraagde beslissing ~e beantwoorden vraag bevat, kan deze niet 
worden gehandhaafd. Met name had onderzocht moeten worden of de 
tarieven zoodanig zijn opge teld, dat, gelijk de Staat beweerde, is uitge
sloten, dat de dienst in zijn geheel genomen geldelijk voordeel o~levert. 

- Beschikking van den Hoogen Raad. Zakelijke bedrijfsbelastmg der 
gemeente 's -Gravenhage. - Voor de toepasselijkheid eener zakelijke 
gemeentebelasting op het bedrijf stel t art. 242e der Gemeentewet dat 
een bedrijf wordt uitgeoefend en de Raad van Beroep vordert terecht, 
dat daarvoor noodig is dat het maken van winst beoogd wordt. - Eene 
coöperatieve vereeniging als de onderhavige, die zich ten doel stelt het 
voeren van de haar opgedragen administratie in den meest uitgebreiden 
zin van onderlinge organisaties van werkgevers, welke lid der vereeniging 
zijn, alsmede het voeren van andere administraties, oefent echter een 
bedrijf uit, want het maken van winst wordt ten deze beoogd, al bestaan 
de beoogde voordeelen slechts in besparing der administratiekosten van 
de bij de onderneming aangesloten vereenigingen . . . . . . . . . 

Hinderwet. Rondschrijven van den Minister van Arbeid, Handel en 
Nijverheid aan de Gedeputeerde Staten van de onderscheidene provin
ciën, betreffende oprichting van schutboomen (schietinrichtingen) - . 

Archieven. Schrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan de H eeren Ministers betreffende: Archieven Over
heidscommissies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Commissiën. Schrijven van den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen aan de Heeren Ministers betreffende: Archieven 
Overheidscommissies. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Onderwijs. (Lager) Besluit tot wijziging van het K. B. van 30 October 
1924 ( taatsblad n°. 480). S. 315 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Warenwet. Besluit tot wijziging van het Meelbesluit (Stbl. 313). . 316. 
- Besluit tot wijziging van het Cacao- en Chocolade-besluit (Staatsblad 

1924, n°. 478). S. 317. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Indië. (Nederl,andsch) Besluit tot intrekking van de K. B. van 12 Februari 

1913, n°. 130 en 18 Mei 1918, n°. 73, betreffende regelen voor het afnemen 
in Nederland van het zoogenaamd kleinnotarisexamen, bedoeld in de 
artikelen 16g tot 16n van het Reglement op het notarisambt in Neder
landsch-Indië. S. 318. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Inkwartiering. Besluit, houdende wijziging van het K. B. van 10 No
vember 1892, S. 253, in verband met motorvordering. S. 319 .... 

Hinderwet. Koninklijk besluit. Ook al hebben B. en W. nagelaten van 
een besluit tot opleggin$ van nadern voorwaarden overeenkomstig 
art. 8 1° lid door aankondiging aan het publiek kennis te geven, is toch 
de concessionnaris in zijn beroep ontvankelijk. - Een bepaling, die 
het in gebruik nemen der inrichting niet afhankelijk maakt van de al of 
niet opvolging van de door B. en W. gestelde nieuwe voorwaarden, maar 
van de vraag of de inrichting in verband met haar doel, naar het oordeel 
van een derde, al of niet voor goedkeuring vatbaar is, is in strijd met 
de wet. . .......................... . 

Scheepvaart. Rondschrijven van den Minister van Waterstaat, aan de 
Commissarissen der Koningin in de verschillende provinciën, betreffende : 
vergunning voor het jagen van schepen met motorrijtuigen. . . . . 

.ilfilitaire zaken. Besluit, houdende de bevoegdheid van den Minister van 
Oorlog om aan militairen landsgrond het karakter als zoodanig te 
ontnemen. S. 320. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(katie. Besluit tot wijziging van den algemeenen maatregel van bestuur, 
bedoeld in artikel 68, tweede Lid, der Grondwet. S. 321. . . . . . 

Strafrecht en S trafvordering. Besluit tot ,vijziging van den algemeenen 
maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 68, tweede lid, der Grondwet. 
s. 321 ................... ... ...... . 

Militaire zaken. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. van den 3den 
Januari 1914, S. 2, houdende regeling der toela~en aan de advocaten
raadslieden van beklaagden, die naar den ZeekriJgsraad in Europa zijn 
verwezen, zooals dat besluit is gewijzigd bij Ons besluit van "29 Maart 
1919 (Staatsblad n°. 139). S. 322 . . . . . . . . . . . . . . . . 

Stmf-recht en Strafvordering. Besluit tot nadere wijziging van het K. B. 
van den 3den Januari 1914, S. 2, houdende regeling der toela$en aan 
de advocaten-raadslieden van beklaagden, die naar den Zeekrijgsraad 
in Europa zijn verwezen, zooals dat besluit is gewijzigd bij Ons besluit 
van 29 Maart 1919 (Staatsblad n°. 139). S. 322. . . . . . . . . . 
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.Bladz. 
Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. Waar blijken haar inhoud de 

instructie voor de gemeentevroedvrouw mede steunt op art. 34 der 
wet, kan de omstandigheid, dat zij ook bepalingen bevat, die niet de 
armenverzorging raken, den Inspecteur der Volksgez<:mdheid zijn aan 
art. 35 ontleend recht van beroep niet ontnemen. - De vroedvrouw 
behoort vrij te blijven in het bepalen van honorarium voor diensten 
buiten de armenpraktijk bewezen, zoo,yel als in de beoordeeling of zij 
ha.re hul~. a,a,n hen, die buiten de armenverzorging vallen, in elk geval 
a.fzonderbJk al dan met zal verleenen. . . . . . . . . . . . . . . 645 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk besluit. Een school voor uitgebreid lager 
onderwijs in den zin van art. 3 l • lid sub c der L. 0.-wet 1920 en een 
school voor meer uitgebreid lager onderwijs in den zin van de wet van 
1878 kunnen voor de toepassing van art. 101 2• lid niet als overeenkomstig 
scholen worden aangemerkt. - De wedden van vakonderwijzers kunnen 
niet worden gerangschikt onder uitga.ven ter verzekering van den 
goeden gang van het onderwijs, als onder letter o van art. 55 bedoeld. 646 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. Da.ar de goedkeuring der gemeen
tebegrooting door Gedep. Staten tevens goedkeuring der bedrijfsbe
grooting in zich sluit, sluit de vaststelling der gemeenterekening door 
dat college tevens in zich de vaststelling der bedrijfsrekening. - Ten 
onrechte hebben Gedep. Staten derhalve geëischt dat na de vaststelling 
door Gedep. Sta.ten van de gemeenterekening alsnog door den Raad 
moet worden ~vergeg3:a.n tot definitieve vaststelling der voorloopig vast
gestelde bednJfsrekemng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 

Jlilitaire zaken. Besluit tot vast telling van het contingent gewone 
dienstplichtigen der lichting 1926. S. 323. . . . . . . . . . . . . 649 

Consenten. Besluit tot intrekking van het K. B. van 22 December 1917, 
houdende . bepalingen ten aanzien van het goederenverkeer met het 
buitenland, S. 726, gelijk dit besluit nader is gewijzigd. S. 324. . . 649 

Beroepswet. Besluit tot wijziging van het K. B. van 11 Juni 1917, S. 460, 
tot vaststelling van een algemeenen maatregel van bestuur, als bedoeld 
in de artikelen 2, 12 en 78 der Beroepswet en in artikel 349 van de 
Invaliditeitswet. S. 325 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

Inmliditeitswet. Besluit tot wijziging van het K. B. van 11 Juni 1917 
S. 460, tot va t telling van een algemeenen maatregel van bestuur, als 
bedoeld in de artikelen 2, 12 en 78 der Beroepswet en in artikel 349 van 
de Invaliditeitswet. S. 325. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

Beroepswet. Besluit, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerking
treding van de wet van 16 Mei 1925, S. 190, tot wijziging van de Be
roepswet. S. 326. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650 

Indië. (Nederlandsch) Besluit ter bekendmaking van den tekst der Wet 
op de staatsinrichting van Nederlandsch-Indië. S. 327 . . . . . . ü50 

- Besluit ter bekendmaking van den tekst der herziene Indische Compta
biliteitswet. S. 328 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 

Militaire zaken. Besluit tot wijziging van het K. B. van 6 Mei 1925, 
S. 185, houdende vaststelling van het tijdstip waarop de wet van 29 Mei 
1920, S. 278, zoomede het K. B. van 11 Augustus 1920, S. 705, voor zoo-
veel betreft de daarin opgenomen bepalingen tot wijziging van de voor
schriften betreffende de tarieven van geregtskosten m strafzaken ten 
aanzien van de deurwa.a.rders in werking zullen treden. S. 329. . . 679 

Rechtswezen. Besluit tot wijziging van het K. B. van 6 Mei 1925, S. 185, 
houdende vaststelling van het tijdstip waarop de wet van 29 Mei 1920, 
S. 278, zoomede het K. B. van 11 Augustus 1920, . 705, voor zooveel 
betreft de daarin opgenomen bepalingen tot wijziging van de voor
schriften betreffende de tarieven van geregtskosten in strafzaken ten 
aanzien van de deurwaarders in werking zullen treden. S. 329 . . . 679 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit tot wijziging en aanvulling van het 
K . B. van 3 Augustus 1922, S. 479, tot regeling van de toekenninS, van 
wachtgeld aan Burgerlijk~ _ Rijksambtenaren, zooal~ dit laatstelijk is 
gewijzigd en aangevuld b1J beshut van 9 F ebruan 1924 (Staatsblad 
no. 36). S. 330. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 

Indië (Nederlandsch) Besluit tot nadere wijziging van de "Regeling 
betreffende de onderluitenants van het leger in ederlandsch-Indië. 
s. 331. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 681 

Onderwijs. (Lager) Koninklijk be luit. Aan den cisch van art. 73 derde 
lid omtrent "andere redenen", door het schoolbestuur bij de a.a.nvrage 
om beschikbaarstelling van gelden op te geven is voldaan wanneer a.ls 
reden voor de verbouwing is opgegeven "de goede gang van het onder
wijs" ; het staat niet aan den Raad in eene beoordeeling der opgegeven 
reden te treden. . . . . . , , , , , , . . . . . . . . . . . . . 681 

- Besluit tot handhaving van het besluit van Ged. Staten van Overijssel 
van 29 Juli 1924, 2• afdeeling, n°. 6627 /5058, waarbij werd vernietigd 
het besluit van den Raad der gemeente Enschede van 9 Mei 1924, 
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Bladz. 
houdende afwijzende beschikking op de door het bestuur der R, K. 
Jongensschool, Brinkstraat 22, aldaar, ingediende aanvrage om de ver
goeding, bedoeld in artikel 100 der Lager-onderwijswet 19~0, over het 
jaar 1922. S. 332. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68~ 

Ongevallenverzekering. Besluit tot wijziging van het K. B. van 18 April 
1921, S. 678, tot vaststelling van de regelen nopens de verdeeling der in 
artikel 19, eerste lid, der Wet op de Rijksverzekermgsbank, S. 1920, n°. 780, 
bedoelde kosten, zooals dat laatstelijk is gewijzigd bij K. B. van 18 
Maart 1924, (Staatsblad n°. 124). · S. 333. . . . . . . . . . . . . 68.} 

Strafrecht en Strafvordering. Besluit, houdende wijziging van het K. B. 
van 31 Augustus, 1886, S. 159, tot vaststelling van den algemeenen 
maatregel van inwendig bestuur, bedoeld in artikel 22 van.het Wetboek 
van Strafrecht. S. 334 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68\i 

Levensverzekeringbedrijf. Besluit, houdende algemeenen maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij art. 27 der Wet op het Levensverzekeringbedrijf 
1922 (Staatsblad n°. 716). S. 335 . . . . . . . . . . . . . . . . 687 

Scheepvaart. Besluit tot bekrachtiging van een wijziging van het Rijn
vaart-politiereglement voor den Rijn met inbegnp van de Waal én de 
Lek. s. 336 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 

Pensioenen en Wachtgelden. Besluit, houdende wijziging van het K. B. 
van 18 October 1922, S. 564, tot uitvoering van de artikelen 26 der 
Pensioenwetten voor de land- en voor de zeemacht (Staatsblad 1922, 
nos. 66 ')Il 65). S. 337 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 

Nederlanderschap. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsehe 
Zaken en Landbouw aan de Commissarissen der Koningin in de onder
scheiden provinciën, betreffende bewijzen van Nederlanderschap voor 
vestiging, verblijf en reizen buitenslands. . . . . . . . . . . . . . 7U 

Volkshuisvesting. · Besluit tot wijziging van het Woningbesluit. S. 338. 72.ï 
Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. Eene gemeentebegrooting, die 

een ontvangpost inhoudt wegens verhaal van pensioensbijdragen, is 
. niet voor goedkeuring vatbaar, wanneer aan de verhaalsregeling door 

Ged. Staten goedkeuring onthouden is. . . . . . . . . . . . . . . 723 
Financ,ieele verhouding tusschen Rijk en Gemeente. Rondsçhrijven van den 

Minister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw aan Heeren Gcdep. 
Staten der onderscheidene Provinciën, betreffende verrekening, vorde
ringen en schulden tusschen Rijk en Gemeenten. Vervolg op schrijven 
·van 8 Juni 1925, n°. 4502 I, Afdeeling B.B. . . . . . . . . · . . . 72\i 

Gemeentebestuur. Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken en Landbouw aan Heeren Gedcp. Staten der onderscheidene 
Provinciën, betreffende verrekening, vorderingen en schulden tusschen 
Rijk en Gemeenten. Vervolg op schrijven van 8 Juni 1925, n°. 4502 I, 
Afdeeling B.B. . .. ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721i 

- Rondschrijven van den Minister van Binnenlandsche Zaken en Land
bouw aan de Gemeentebesturen, betreffende Verrekening vorderingen en 
schulden tusschen Rijk en Gemeenten. Vervolg op schrijven van 8 Juni 
1!)25 n°. 45021 afd. B. B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72ti 

Diploma. Besluit, houdende : 1 °. instelling van een Staatspractijkdiploma 
voor Handel en Administratie; 2°. vaststelling van een Reglement en 
een Programma van het examen voor. dat diploma. S. 839. . . . . 727 

Handel en industrie. Besluit, houdende: 1°. instelling van een Staats
practijkdiploma voor Han del en Administratie ; 2°. vaststelling van een 
Reglement en een Programma vim het examen voor dat diploma. S. 339. 727 

Krankzinnigen en idioten. Besluit, houdende nadere wijziging van het 
K. B. van 5 Augustus 1888, S. 114. tot bepaling van het maximum der 
verpleegden en het minimum der geneeskundigen in het Krankzinnigen
gesticht "Voorburg" te Vught. S. 340 . . . . . . . . . . . . . . 72d 

Gemeentebestuur. Koninklijk besluit. Vestigipg van hoofdverblijf in een 
gemeente door iemand, die aldaar belastin~plichtig is als forens, he~ 
die belastingplichtigheid niet op, wanneer hiJ in die gemeente krachtens 
aet. 244c der Gemeentewet niet wegens hoofdverblijf kan worden 
aangeslagen. . . . . . . . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . 72!1 

Pensioenen en Wàchtgelden. Besluit tot bekendmaking_ van den tekst 
van het K. B. van den 3den Augustus 1922, S. 479, houdende regeling 
van de toekenning van wachtgeld aan burgerlijke Rijksambtenaren, 
zooals die is gewijzigd bij de K. B. van den 28sten December 1923, 
S. 560 ; den 9den Februari 1924, S. 36, en den 14den Juli 1925 (Staats-
blad n°. 330). S. 341. . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 730 

- Besluit tot intrekking van het K. B. van den 4den Juni 1924, S. 270, 
houdende eene .voorloo1iige wijziging ,an het K . B. van den 28 November 
1922, S. 638, tot vaststelling van de regeling bedodd in artikel 36, 4de 
lid der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240). S. 342. . . . . . . 73:1 

Strafrecht en Strafvordering. Besluit, houdende bekendmaking van den 
t !lkst van het bij de wet van 15 Januari 1921, S. ·14, vastgestelde nieuwe 
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Bladz. 
Wetboek van Strafvordering met de daarin bij de wetten van 29 Juni 
1925, S. 308 en 314, gebrachte wijzigingen en aanvullingen. S. 343. 733 

Bewakingsgebieden. Besluit, houdende nadere wijziging van het K. B. 
van 11 Februari 1920, S. 65, tot aanwijzing ,,an bewakingsgebieden, 
als bedoeld in artikel 1 der wet van 10 Januari 1920 (Stbl. n°. 11 ). S. 344. 790 

Pensioenen en Wachtgelden. Rondschrijven van d(}n Pensioenraad aan 
Heeren Burgemeester en \Vethouders van de verschillende· gemeenten, 
betreffende Pensioensbijdragen onderwijzers . . . . . . . . . . . . 791 

Warenwet. Besluit tot toepassing van de artikelen 14 en 15 der Warenwet 
(Staatsblad 1919 n°. 581) op waschmidd.elen. S. 345. . . . . . . . 791 

Pensioenen en Wachtgelden. Rondschrijven van den Pensioenraad aan 
heeren Burgemeester en Wethouders van de onderscheidene gemeenten, 
betreffende uitvoering Pensioenwet . . . . . . . . . . . . . . . . 794 

Drankwet. Beslu1t tot vernietiging van het besluit van Burgemeester 
en Wethouders van Heeswijk van 7 Juni 1917, waarbij aan H. E. van 
Oorschot vergunning is verleend voor den verkoop van sterken drank 
in het klein. S. 346. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 794 

Oemeentebestuur. Besluit, houdende beschikking op het beroep, ingesteld 
door het gemeentebestuur van Harmelen in zake den aanslag van J. W. 
H. de Liefde te Utrecht in de plaatselijke inkomstenbelasting der 
gemeente Harmelen als forens. S. 34 7 . . . . . . . . . . . . . . 795 

l'rouwenhandel. "Besluit, houdende wijziging van het Besluit van 1 ~lei 
1914, S. 91, betreffende instelling van het Rijksbureau betreffende de 
bestrijding van den vrouwenhandel en van den handel in ontuchtige 
uitgaven. S. 348 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 796 

Visscherij. Besluit tot nadere wijziging van het Zuiderzee-visscherij
reglement. S. 349. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 797 

Radenwet. Besluit tot nadere wijzigin~ van het K .. B. van 15 April, 1919, 
S. 178, gewijzigd bij K. B. van 28 Januari 1920, S. 42, tot vaststelling 
van een algemcenen maatregel van bestuur, als bedoeld in artikel 83, 
eerste en tweede lid, der Radenwet. S. 350. . . . . . . . . . . . 797 

Warenwet. Besluit tot wijziging van het besluit van 18 Maart 1921, 
S. 592, gewijzigd bij besluit van 28 Juli 1924 (Staatsblad n°. 387). S. 351. 797 

- Besluit -tot toepassing van de artikelen 14 en 15 der Warenwet (Staats-
blad n°. 581) op homg. S. 352 . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 

Gedi.•tilleerd. Besluit omtrent vermindering van den accijns van gedistil
leerd, uitgeslagen cl_oor branders, distillateurs en handelaars. S. 353. 800 




